Universidade Estadual do Paraná – Unespar
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG
Diretoria de Pesquisa
EDITAL 030/2021 – PRPPG/Unespar
Homologação das Inscrições do Programa Institucional de Pesquisa Básica e Aplicada Chamada Pública 09/2021 Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Fundação Araucária do Paraná
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Paraná –
PRPPG/Unespar, por meio da Diretoria de Pesquisa, considerando:
O Edital n. 027/2021-PRPPG/Unespar de abertura do processo interno de seleção de propostas do
Programa Pesquisa Básica e Aplicada (PPBA);
A deliberação da Comissão de Avaliação Institucional do Programa de Pesquisa Básica e Aplicada
a qual foi pautada nas análises das propostas inscritas em relação ao cumprimento integral dos
requisitos de elegibilidade, registrados na Ata n.002/2021,
R E S O L V E:
Art. 1°. Tornar público o resultado da homologação das inscrições submetidas ao Edital n.
027/2021-PRPPG/Unespar, do Programa Institucional de Pesquisa Básica e Aplicada, conforme
segue:
Título da Proposta de Pesquisa
Algoritmos de otimização aplicados na avaliação da confiabilidade
estrutural de pilares em concreto de alta resistência
Arte e Universidade no Metaverso: pesquisa poética em espaços
expositivos em realidade virtual
Artistas mulheres: presença e produção na história da arte paranaense
(século XX).
As emoções e suas implicações na qualidade de vida de idosos
estudantes em uma Universidade Aberta à Pessoa Idosa.
Avaliação de Microrganismos Eficientes (ME) e Microrganismos
Solubilizadores de Fosfato (MSP).
Cidades inteligentes e mobilidade urbana da gestão ao planejamento.
Criação, recepção e mediação teatral: desdobramentos poéticos.
Cultura de macroalgas dulciaquícolas como alternativa para a
produção de complemento alimentar para peixes.
Desenvolvimento de miniestufas para o cultivo de hortaliças em
substrato alternativo.
Diversidade e bioatividade de macroalgas de ilhas oceânicas do
Brasil: potencial biotecnológico, endemismo e conexões frente às
mudanças climáticas.
Ecotoxicologia e Aprendizagem Baseada em Problemas: análise de
integridade ambiental e formação de recursos humanos aliados ao
desenvolvimento científico
Educação de qualidade a partir de pesquisa-ação para produção de
materiais didáticos.
Efetividade de um programa multiprofissional de tratamento da
obesidade no controle da ansiedade e depressão em pacientes adultos
atendidos na atenção primária à saúde.
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Resultado

Observação sobre os critérios
de elegibilidade

Homologada
Não Homologada

Não atendeu o Art. 5º § 2º.V.

Homologada
Homologada
Homologada
Homologada
Homologada
Não Homologada

Não atendeu o Art. 5º § 2º.V.

Homologada
Não Homologada
Não Homologada

Não atendeu o Art. 5º § 2º. III.
(Anexo I, item 2.
despesa/orçamento/justificativa)
Não atendeu o Art. 5º § 2º. III.
(Anexo I, item 2.
despesa/orçamento)

Homologada
Homologada
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Empreendedorismo, gerenciamento empresarial e inovação: um
estudo sobre utilização de técnicas e ferramentas de gestão e inovação
em micro, pequenas e médias empresas da Mesorregião Centro
Ocidental do Paraná.
Formação docente para a Educação Ambiental: investigando práticas e
concepções no ensino fundamental na região Noroeste Paranaense.
Jornal impresso como patrimônio cultural: Organização, descrição e
digitalização do Jornal Tribuna de Cianorte.
Laboratório de Inclusão Digital: Processos Artísticos Pedagógicos.
O ensino exploratório de matemática e a aprendizagem de frações
como medida: uma perspectiva promissora.
Obsolescência tecnológica e de técnicas composicionais: a
preservação do pensamento modular e analógico na composição de
música eletroacústica digital.
Percepção da Comunidade Litorânea do Estado do Paraná sobre
Mudanças Climáticas.
Preenchendo lacunas de conhecimento na biodiversidade de
manguezais.
Produtos Típicos do Litoral do Paraná: uma alternativa possível ao
desenvolvimento.
Proposições poético-pedagógicas para o ensino da arte a partir de
abordagens anti/decoloniais.
Respostas histopatológicas à contaminação de Ucides cordatus com
arsênio.

Homologada
Não Homologada

Não atendeu o Art. 6º § 1º. I
(identificação do proponente)

Homologada

Não Homologada

Não atendeu o Art. 5º § 2º. III.
(inclusão de item não solicitado
no anexo I: equipe executora) e
Art. 6º § 1º. I (identificação do
proponente)

Não Homologada

Não atendeu o Art 5. § 2º. IV.

Homologada
Homologada
Não Homologada

Não atendeu o Art. 5º § 2º. IV e
Art. 5º § 2º. V.

Homologada
Não Homologada

Não atendeu o Art. 6º § 1º. I
(identificação do proponente)

Homologada

Rota Ivaí: turismo histórico e desenvolvimento regional.

Homologada

Zoologia sob enfoque CTS no Ensino Fundamental: Jogo didático
como ferramenta para o ensino-aprendizagem e reconhecimento da
fauna brasileira.

Homologada

Art. 2°. As inscrições não homologadas poderão interpor recurso até 06 de dezembro de 2021
(horário limite: 23h59min.).
§ 1°. Para a elaboração do recurso, utilizar o formulário disponibilizado no site da PRPPG pelo link
https://prppg.unespar.edu.br/pesquisa/editais/apoio-a-pesquisa-basica-e-aplicada/formulario-2013recurso-edital-n-030-2021-2013-prppg-unespar.doc/view
§ 2°. O recurso deverá ser encaminhado para o e-mail prppg.pesquisa@unespar.edu.br com o título
“Recurso ao Edital n. 027/2021–PPBA/PRPPG/Unespar: homologação das inscrições”.
Art. 3°. Publique-se na página da PRPPG/Unespar.
Paranavaí, 03 de dezembro de 2021.
Thaís Gaspar Mendes da Silva
Diretora de Pesquisa - PRPPG
Portaria n. 025/2021-Reitoria/Unespar

Renan Bandeirante de Araújo
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG
Portaria n. 024/2021-Reitoria/Unespar
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