
 

Resultado 
Edital 03/2015 

 
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós

final das propostas aprovadas no âmbito do Edital 03/2015 
As pesquisas são apoiadas com recursos da 

Maio/2016 a Abril/2018. O detalhamento dos itens aprovados bem como orientação para utilização dos 
recursos serão encaminhados ao Coordenador de cada proposta.
 

ID Título 

3198 A diversidade de Lepidópteros no litoral de Santa 
Catarina e Paraná 

3152 Manguezais 3: integrando dados multidisciplinares 
bióticos e abióticos para avaliar o impacto antrópico.

3158 Ascídias como bioindicadoras de qualidade 
ambiental 

3034 Conservação e descrição de cavidades construídas 
por vertebrados da megafauna entre os estados do 
Paraná e Santa Catarina 

3166 Análise comparativa e evolução cromossômica da 
família hylidae (anura) com ênfase no gênero 
hypsiboas (cophomantini, hylinae) 

1340 O processo de predação como mecanismo de 
avaliação da palatabilidade de macroalgas 
bentônicas pela ação de diferentes tipos de 
predadores 

3192 Ambiente obesogênico e síndrome metabólica em 
adolescentes de cidades de médio porte: estudo 
comparativo entre Brasil e Espanha 

3154 A formação continuada do professor de Matemática 
pelo Programa PDE: uma análise da compreensão 
dos docentes participantes dessa formação na 
Unespar/Campo Mourão 

3161 Análise Espacial das Áreas Verdes Urbanas da 
Microrregião Geográfica de Campo Mourão (PR): 
limites e possibilidades de uso do espaço público

3165 Identificação da paleovegetação associada às 
mudanças climáticas na região da Serra do Cadeado 
(Ortigueira/PR) e sua relação com as formações 
campestres no estado do Paraná. 

3180 Agentes religiosos na Assembléia Legislativa do 
Estado do Paraná: articulações entre religião e 
política na campanha eleitoral 

3178 Metodologias ativas na formação continuada de 
professores: os desafios da democratização da 
escola 

3171 Violência de gênero nas relações de namoro.

1358 Desenvolvimento de Patches em ambiente Max para 
estudo de tópicos em acúsFca e eletroacúsFca

3195 Lei 13006 – Ressignificações do  cinema na escola

 
 
 

Edital 02/2016 – PRPPG/Unespar 
Resultado final das propostas submetidas no âmbito do  

Edital 03/2015 – Pesquisa básica e aplicada 

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unespar (PRPPG/Unespar) torna público o 
aprovadas no âmbito do Edital 03/2015 – Pesquisa básica e aplicada.

s com recursos da Fundação Araucária e da Unespar
. O detalhamento dos itens aprovados bem como orientação para utilização dos 

recursos serão encaminhados ao Coordenador de cada proposta. 

MODALIDADE A: Pesquisa Universal 

Coordenador Câmpus

Lepidópteros no litoral de Santa José Francisco Oliveira Paranaguá 

Manguezais 3: integrando dados multidisciplinares 
bióticos e abióticos para avaliar o impacto antrópico. 

Luis Fernando Roveda Paranaguá 

Ascídias como bioindicadoras de qualidade Rafael Metri Paranaguá 

Conservação e descrição de cavidades construídas 
por vertebrados da megafauna entre os estados do 

Huilquer Francisco 
Vogel 

União da Vitória

Análise comparativa e evolução cromossômica da 
família hylidae (anura) com ênfase no gênero 

Rafael Noleto União da Vitória

O processo de predação como mecanismo de 
avaliação da palatabilidade de macroalgas 
bentônicas pela ação de diferentes tipos de 

Rogério Antonio Krupek União da Vitória

e síndrome metabólica em 
adolescentes de cidades de médio porte: estudo 

 

Carlos Alexandre 
Molena-Fernandes 

Paranavaí 

A formação continuada do professor de Matemática 
pelo Programa PDE: uma análise da compreensão 
dos docentes participantes dessa formação na 

Amauri Jersi Ceolim Campo Mourão

Verdes Urbanas da 
Microrregião Geográfica de Campo Mourão (PR): 
limites e possibilidades de uso do espaço público 

Marcos Clair Bovo Campo Mourão

associada às 
mudanças climáticas na região da Serra do Cadeado 
(Ortigueira/PR) e sua relação com as formações 

Mauro Parolin Campo Mourão

Agentes religiosos na Assembléia Legislativa do 
Estado do Paraná: articulações entre religião e 

Frank Antonio 
Mezzomo 

Campo Mourão

Metodologias ativas na formação continuada de 
professores: os desafios da democratização da 

Ricardo Fernandes 
Pátaro 

Campo Mourão

Violência de gênero nas relações de namoro. Latif Antonia Cassab Apucarana 

Desenvolvimento de Patches em ambiente Max para 
estudo de tópicos em acúsFca e eletroacúsFca 

Felipe de Almeida 
Ribeiro 

Curitiba I 

Ressignificações do  cinema na escola Solange Straube Stecz Curitiba II 
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torna público o resultado 
aplicada. 

Unespar, e têm vigência de 
. O detalhamento dos itens aprovados bem como orientação para utilização dos 

Câmpus 
Área do 

conhecimento 

Ciências Biológicas 

Ciências Biológicas 

Ciências Biológicas 

União da Vitória Ciências Biológicas 

União da Vitória Ciências Biológicas 

União da Vitória Ciências Biológicas 

Ciências da Saúde 

Campo Mourão Ciências Exatas e da 
Terra 

Campo Mourão Ciências Exatas e da 
Terra 

Campo Mourão Ciências Exatas e da 
Terra 

Campo Mourão Ciências Humanas 

Campo Mourão Ciências Humanas 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Linguística, Letras e 
Artes 

Linguística, Letras e 
Artes 



 
 

ID Titulo 

3181 Jovens licenciandos no Brasil e no Chile: 
compreensões sobre a religião e participação política

2040 Ingresso e Permanência de acadêmicos(as) dos 
primeiros anos nos cursos de licenciaturas da 
Universidade Estadual do Paraná Campus de Campo 
Mourão 

3177 A formação do professor de História no século XXI: 
estudo dos graduandos, evadidos e egressos dos 
cursos de História da UNESPAR 

3174 Ingresso e permanência no Ensino Superior: causas, 
políticas e realidade da Unespar 

 
ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO:

Para execução das propostas, o 
Pesquisa e Pós-Graduação informando os itens e valores aprovados.
 

Os itens de capital serão adquiridos pela Pró
base nas informações contidas na proposta e, se necessário, em contato com o 
 

Para a solicitação de pagamento de despesas referentes a custeio, devem ser observadas as condições 
estabelecidas pelo Edital 03/2015 – 
nas Instruções de Serviço 03/2014, 05/2014, 01/2015 e 03/2015 

 

Para solicitar o pagamento 
preenchimento da documentação conforme segue:

 

Formulário I – Solicitação de Diária
Formulário II – Solicitação de Passagem
Formulário III – Solicitação de serviço a ser executado
 

Os Formulários em versão .DOC estão disponíveis no Site da PRPPG: prppg.unespar.edu.br
 

O Coordenador deverá encaminhar a solicitação à Diretoria de 
Sistema Urbem, submetida pela Divisão de Administração de Finanças (DAF)
Dados do Processo a Classificação/Assunto: “Diretoria de 
 

A Diretoria de Pesquisa fará a análise da solicitação, encaminhando à PRAF para execução. Assim que 
autorizado, o Coordenador será informado.

 

Nenhum serviço ou aquisição deve ser executado sem a prévia autorização da PRPPG e da PRAF, não 
havendo possibilidade de ressarcimento para nenhuma finalidade atinente à execução da pesquisa.
 

Para mais informações, entrar em contato com a Diretoria de 
 

Liandra E. Santo 
E-mail: prppg.pesquisa@unespar.edu.br
Fone: (44) 3518-1876 

 

 

Pró

MODALIDADE B: Pesquisa Temática 

Coordenador Câmpus

Jovens licenciandos no Brasil e no Chile: 
compreensões sobre a religião e participação política 

Cristina Satiê de Oliveira 
Pátaro 

Campo Mourão

Ingresso e Permanência de acadêmicos(as) dos 
de licenciaturas da 

Universidade Estadual do Paraná Campus de Campo 

Fabiane Freire França Campo Mourão

A formação do professor de História no século XXI: 
estudo dos graduandos, evadidos e egressos dos 

Fábio André Hahn Campo Mourão

Ingresso e permanência no Ensino Superior: causas, Maria Simone Jacomini 
Novak 

Paranavaí 

ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE CUSTEIO: 
Para execução das propostas, o Coordenador receberá um comunicado via e

Graduação informando os itens e valores aprovados. 

Os itens de capital serão adquiridos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
base nas informações contidas na proposta e, se necessário, em contato com o Coordenador

Para a solicitação de pagamento de despesas referentes a custeio, devem ser observadas as condições 
 PRPPG/Unespar, bem como as orientações a seguir, elaboradas com base 

nas Instruções de Serviço 03/2014, 05/2014, 01/2015 e 03/2015 – PRAF. 

Para solicitar o pagamento de despesas, o Coordenador deverá encaminhar solicitação
conforme segue: 

Solicitação de Diária 
Solicitação de Passagem 
Solicitação de serviço a ser executado 

Os Formulários em versão .DOC estão disponíveis no Site da PRPPG: prppg.unespar.edu.br

erá encaminhar a solicitação à Diretoria de Pesquisa, exclusivamente por meio do 
, submetida pela Divisão de Administração de Finanças (DAF) do câmpus, e identificando

Dados do Processo a Classificação/Assunto: “Diretoria de Pesquisa”. 

A Diretoria de Pesquisa fará a análise da solicitação, encaminhando à PRAF para execução. Assim que 
autorizado, o Coordenador será informado. 

Nenhum serviço ou aquisição deve ser executado sem a prévia autorização da PRPPG e da PRAF, não 
idade de ressarcimento para nenhuma finalidade atinente à execução da pesquisa.

, entrar em contato com a Diretoria de Pesquisa: 

@unespar.edu.br 

Paranavaí, 1

Frank Antonio Mezzomo 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
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Câmpus 
Área do 

conhecimento 

Campo Mourão Ciências Humanas 

Campo Mourão Ciências Humanas 

Campo Mourão Ciências Humanas 

Ciências Humanas 

via e-mail da Pró-Reitoria de 

Graduação ainda em 2016, com 
Coordenador. 

Para a solicitação de pagamento de despesas referentes a custeio, devem ser observadas as condições 
a seguir, elaboradas com base 

encaminhar solicitação mediante o 

Os Formulários em versão .DOC estão disponíveis no Site da PRPPG: prppg.unespar.edu.br 

exclusivamente por meio do 
do câmpus, e identificando-se nos 

A Diretoria de Pesquisa fará a análise da solicitação, encaminhando à PRAF para execução. Assim que 

Nenhum serviço ou aquisição deve ser executado sem a prévia autorização da PRPPG e da PRAF, não 
idade de ressarcimento para nenhuma finalidade atinente à execução da pesquisa. 

Paranavaí, 18 de Março de 2016. 


