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Edital nº 087/2016 

 

Homologação das inscrições de planos de trabalho para o Programa de Iniciação Científica do Artigo 

170 da Constituição Estadual – PIC 170 

 

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, PROPEX, da Universidade do Extremo Sul 

Catarinense, UNESC, no uso de suas atribuições, torna públicos os planos de trabalho que tiveram 

suas inscrições homologadas para o processo de seleção de bolsistas para o programa PIC artigo 170, 

regulamentado pelo Edital nº 028/2016/PROPEX. 

 

1. Da homologação 

1.1 Atendendo ao disposto no item 7 do Edital n. 028/2016/PROPEX, a PROPEX divulga em anexo os 

planos de pesquisa que tiveram suas inscrições homologadas. 

1.2 Os planos inscritos que não constam na relação anexa não foram homologados por 

descumprimento do Edital nº 028/2016/PROPEX e não poderão participar da presente seleção. 

1.2.1 Os interessados poderão obter junto a PROPEX informações acerca dos motivos pelos quais os 

planos de trabalho não tiveram as inscrições homologadas. 

 

A seleção dos planos de trabalho que receberão as bolsas para o programa PIC artigo 170 está 

condicionada à aprovação do acadêmico no processo de seleção do artigo 170, edital 

01/2016/CPAE. 

A classificação dos planos de trabalho terá por base o índice de carência dos acadêmicos 

selecionados pelo edital 01/2016/CPAE. 

 

 

 

Criciúma, 06 de abril de 2016. 

 

 

 

 

 

Profª. Drª. Luciane Bisognin Ceretta 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 
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Planos homologados inscritos no PIC artigo 170 edital 028/2016 

Nº de 

insc. Plano UNA 

1 Arqueobotânica Guarani no Litoral do Extremo Sul Catarinense. UNAHCE 

2 Cultura Material Guarani no Extremo Sul Catarinense. UNAHCE 

3 
Avaliação das peças protéticas confeccionadas pelos acadêmicos da 
UNESC e da satisfação dos seus usuários. 

UNASAU 

11 
Papel da via βamilóide-RAGE na lesão neuronal e disfunção cognitiva 
na sepse. 

UNASAU 

12 
Efeitos da polarização de microglia M1/M2 em modelo animal de 
sepse. 

UNASAU 

13 

Avaliação Postural Computadorizada de Pacientes Oncológicos 
Atendidos no Setor de Fisioterapia das Clínicas Integradas da UNESC 
antes e após o Método Pilates. 

UNASAU 

14 
Perfil epidemiológico das pessoas que cometeram suicídio na região 
da AMREC de 2010 até 2015. 

UNASAU 

15 

Quantificação do resíduo de revestimento de argamassa gerado por 
empresa de construção civil, subsetor edificações, da cidade de 
Criciúma. 

UNACET 

18 

Avaliações Pneumofuncional de pacientes participantes do Programa 
de Reabilitação Pulmonar da UNESC antes e após o uso da técnica 
Kinesio Taping. 

UNASAU 

20 
A imagem da arte nas aulas de Artes: repensando a formação de 
professores e professoras de Artes Visuais. 

UNAHCE 

23 
Contribuições do PIBID para a educação básica na perspectiva dos 
professores supervisores. UNAHCE 

24 

Perfil epidemiológico de gestantes assistidas pelo programa de 
atenção municipal as DST/HIV/AIDS no município de Criciúma/SC: 
com enfoque na transmissão vertical. 

UNAHCE 

26 
Avaliação de danos em DNA de pacientes com diabetes Mellitus tipo 2 
tratados com vitamina D. UNASAU 

27 

Biotecnologia Peptídica voltada a produção de um epítopo 
conformacional da crotamina, principal toxina do veneno da serpente 
Crotalus durissus terrificus. 

UNASAU 
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34 Educação a Distância em Santa Catarina: conflitos e alianças. UNAHCE 

38 Aspectos Ergonômicos na Construção Civil. UNACET 

39 

Quantificar o emprego da Norma Regulamentadora (NR 18) - 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 
Civil na região de Criciúma. 

UNACET 

40 
Investigação das respostas comportamentais subjacentes a 
depressão associada à doença de Parkinson. 

UNASAU 

45 
Inventário das Arquiteturas do Patrimônio Cultural Ferroviário na 
AMREC. 

UNACET 

48 
Mapeamento da Pesquisa nas Ciências Humanas: abordagens e 
recursos tecnológicos – FASE II. UNAHCE 

49 

Avaliação dos efeitos da suplementação de Ômega 3 sobre o sistema 
Glutationa em plasma de indivíduos obesos portadores de Diabetes 
Mellitus Tipo 2. 

UNASAU 

50 

Efeitos da suplementação de óleo de peixe sobre o sistema glutationa 
em células mononucleares de indivíduos obesos portadores de 
Diabetes Mellitus tipo 2. 

UNASAU 

51 Educação a Distância em Santa Catarina: políticas, ações e projetos. UNAHCE 

52 Etapas de desenvolvimento de um jogo digital na Unity3D. UNACET 

53 
O conceito de cuidado entendido a partir da morte: uma análise 
heideggeriana da existência. 

UNAHCE 

54 

Danos no DNA de camundongos inoculados com veneno de Tityus 
Serrulatus Lutz & Mello, 1922 e Atuação de Soros Antiescorpiônicos 
da FUNED e Butantan. 

UNASAU 

58 Pilates em mulheres com câncer de mama. UNASAU 

61 
Perfil antropométrico de escolares de escolas públicas de Criciúma – 
SC. 

UNASAU 

68 

Avaliação dos efeitos do butirato de sódio sobre os níveis de citocinas 
em um modelo animal de mania induzidos por privação do sono 
paradoxal. 

UNASAU 

69 
Estresse e gênero na enxaqueca: a ativação do receptor TRPA1 é 
relevante? 

UNASAU 
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71 
Realidade aumentada no ensino de modelagem de sistemas 
estruturais. 

UNACET 

72 
Ensino de Graduação a distância em Santa Catarina bem avaliados 
pelo SINAES: Cursos e Projetos Pedagógicos. 

UNAHCE 

73 Lipocaína como marcador de lesão medular aguda. UNASAU 

76 
Estudo dos efeitos comportamentais e neuroquímicos da cetamina 
após a inibição da proteína mTOR. 

UNASAU 

77 
Estudo dos efeitos antidepressivos da quetiapina em ratos 
submetidos ao modelo animal de privação materna. 

UNASAU 

81 

Avaliação da participação do receptor de potencial transitório 
Anquirina 1 (TRPA1) nas fases aguda e crônica da nocicepção 
induzida por meio de isquemia/reperfusão em camundongos. 

UNASAU 

83 
Macrofauna edáfica em uma área de restinga arbustiva/arbórea no 
município de Jaguaruna, SC. 

UNAHCE 

84 Direitos Humanos no constitucionalismo da América Meridional. UNACSA 

86 
Acurácia da proteína EN2 no diagnóstico de câncer de próstata: 
revisão sistemática e Metanálise. 

UNASAU 

87 
Acurácia do RNAM HPV no diagnóstico de lesões precursoras de 
câncer cervical uterino:  revisão sistemática. 

UNASAU 

88 
Mulheres educadoras negras no município de Criciúma entre as 
décadas de 1950 e 1980: memórias, experiências e trajetórias. 

UNAHCE 

92 
 O Movimento Negro em Criciúma SC (1980-2000) e a Presença 
Feminina. 

UNAHCE 

94 
Avaliação do medo e ansiedade de crianças frente ao tratamento 
odontológico. 

UNASAU 

95 

Avaliação de estresse e estratégias não farmacológicas utilizadas no 
controle das alterações comportamentais em cuidadores de pacientes 
com Doença de Alzheimer. 

UNASAU 

96 

Um olhar para a prática de análise linguística nos livros didáticos de 
Criciúma, a partir dos documentos oficiais - PCN, Proposta Curricular 
de Santa Catarina e Proposta de Criciúma. 

UNAHCE 

98 
As regras da arte: a recepção da Literatura no Curso de Letras à luz 
da Sociologia de Pierre Bourdieu. UNAHCE 

100 
Estudos do Discurso e Letramento: contribuições teóricas para as 
práticas de linguagem. UNAHCE 
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101 
Produção de hidrogênio pela bactéria Clostridium acetobutylicum 
ATCC 824 a partir de rejeitos de cervejarias. 

UNACET 

103 
Arquitetura, experiência estética e filosofia, uma relação histórico 
conceitual. 

UNAHCE 

104 A Logística de Supermercados. UNACSA 

105 
Estudo Longitudinal da Relação entre Tempo de Serviço no Subsolo, 
Força Lombar e Lombalgia em Mineiros do Carvão. UNASAU 

106 
Acompanhamento da Condição Físico Funcional Pré e Pós Tratamento 
Clínico de Ex-Usuários de Crack. 

UNASAU 

107 
Avaliação da neurotransmissão colinérgica em cérebro de peixe-zebra 
submetido ao modelo de binge alcoólico. 

UNASAU 

108 
Avaliação dos efeitos da administração crônica de L-tirosina e 
antioxidantes sobre os níveis de neurotrofinas em cérebro de ratos. UNASAU 

110 
Resistência à tração de misturas asfálticas com adição de cinza de 
casca de arroz. 

UNACET 

112 
Brinquedoteca: tecendo fios sobre o brincar e as práticas pedagógicas 
na Educação Infantil. 

UNAHCE 

113 
Avaliação do efeito de nanoparticulas de ouro e do ultrassom em 
modelo de demência em ratos. 

UNASAU 

114  “O lugar da narrativa Afro-Brasileira nos anos Iniciais de Ensino”. UNAHCE 

117 
Inventário das Arquiteturas em estilo Art Déco da Praça Nereu 
Ramos, Criciúma/SC. 

UNACET 

118 
Produção de nanopartículas de ouro para tratamento de células 
tumorais. 

UNASAU 

119 
Predição e caracterização de um epítopo conformacional da crotoxina, 
uma neurotoxina do veneno da serpente Crotalus durissus terrificus. 

UNASAU 

120 Topofilia das mulheres da Comunidade Quilombola do Laredo. UNASAU 

123 
Contribuição das áreas protegidas no sistema de espaços livres da 
Grande Santa Luzia, Criciúma/SC. 

UNACET 

124 

CASA DE MULHER: O Lugar vivencial íntimo nos 
Condomínios Populares no Território Paulo 
Freire. 

UNASAU 
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125 

Estudo de modelos alternativos para o tratamento de úlceras 
cutâneas: o uso da terapia a laser, ultrassom e microcorrentes sobre 
parâmetros bioquímicos e moleculares do processo de cicatrização. 

UNASAU 

126 

Estudo de viabilidade para a implantação de sistema de custeio 
gerencial simplificado para auxílio à microempresa do ramo de 
alimentação (refeições). 

UNACET 

129 
A problematização como proposta pedagógica no ensino de Ciências 
das séries iniciais. 

UNAHCE 

130 

Avaliação de parâmetros de memória e níveis de neurotrofinas em 
um modelo de envelhecimento animal induzidos pela administração 
da D-galatose por via oral. 

UNASAU 

131 
UNESCalc : Desenvolvimento de um aplicativo para dimensionamento 
de estruturas de concreto conforme a NBR6118. 

UNACET 

132 

Estudo do resíduo gerado por uma empresa da Indústria da 
Construção Civil Subsetor Edificações – ICCSE, da cidade de 
Criciúma, nos processos de revestimento de reboco em gesso e 
revestimento cerâmico. 

UNACET 

133 
Investigação das respostas bioquímicas e moleculares subjacentes a 
depressão associada à doença de Parkinson. 

UNASAU 

134 
Os cuidados aos necessitados na Era Vargas: a Legião Brasileira de 
Assistência e suas ações em Santa Catarina. 

UNACSA 

136 
Identificação de Metodologia para Coleta e Análise de Monóxido de 
Carbono e Ozônio no Ar Ambiente. 

UNACET 

137 
Práticas de cura: mapeamento e registro da presença de benzedeiras 
e benzedeiros no extremo sul catarinense. UNAHCE 

138 
Estudos Sobre Educação, Formação Cultural e Expressividade Estética 
II. 

UNAHCE 

139 

Composição florística da comunidade herbácea e arbustiva das áreas 
em processo de recuperação ambiental da Bacia Carbonífera Sul 
Catarinense. 

UNAHCE 

140 
O Museu da Infância em busca de contribuições de Zilda Arns para o 
mundo do ‘brincar’. 

UNAHCE 

141 Infância e Patrimônio Cultural na cidade de Criciúma - SC UNAHCE 

143 

O processo de demarcação das terras indígenas da aldeia Guarani, 
Tekoa Marangatu, no município de Imaruí-SC, a luz da Declaração 
das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas e da 
Constituição Federal brasileira de 1988. 

UNACSA 
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144 Biomonitoramento da Qualidade do Ar no Município de Criciúma, SC. UNAHCE 

145 Jogos para comunicação sobre a gripe H1N1. UNACET 

146 
Estado Nutricional e Frequência de Consumo Alimentar De 
Participantes do Programa de Atenção à Saúde dos Ostomizados. 

UNASAU 

147 

Carvão mineral, futebol e meio ambiente: o patrocínio de um clube 
catarinense como estratégia de fortalecimento da imagem do setor 
carbonífero. 

UNAHCE 

149 

UMA ANALISE CRIMINOGICA DOS CRIMES DE COLARINHO BRANCO 
NO BRASIL PÓS DECADA DE 90: uma investigação do trato teórico e 
legislativo dispensado a essa problemática jurídico-politica. 

UNACSA 

150 

Efeito do tratamento intracerebroventricular de insulina sobre 
modulação mitocondrial e capacidade antioxidante no sistema 
nervoso central de ratos com neuroinflamação. 

UNASAU 

151 Zankov e a abordagem Histórico Cultural: Estudo Introdutório. UNAHCE 

152 Exercícios físicos aquáticos e depressão: Estudo clínico randomizado. UNAHCE 

153 Exercícios físicos aquáticos e diabetes: Estudo clinico randomizado. UNAHCE 

154 
Espaço de formação na Brinquedoteca Universitária para acadêmicos 
(as) e egressos (as) do curso de Pedagogia. 

UNAHCE 

156 
Fragmentos da memória: o impacto das atividades carboníferas nas 
instituições escolares do CEMESSC (região AMESC e AMUREL). 

UNAHCE 

157 Zaporozhets e a abordagem Histórico Cultural: Estudo Introdutório. UNAHCE 

163 Galperin e a abordagem Histórico Cultural: Estudo Introdutório. UNAHCE 

165 Educação Física e Escola: um filme da realidade de Criciúma. UNAHCE 

167 
As rendeiras e suas “freguesas”: Arte, estética e comércio das rendas 
de bilro a partir do ciclo do carvão (Criciúma, 1930-1980). 

UNAHCE 

168 
Análise comparativa de programas 3D para representação, simulação 
e avaliação de realidade ampliada em projetos arquitetônicos. UNACET 

169 
ENTRE PISTAS E SINAIS: a presença das atividades carboníferas nos 
documentos das escolas do Cemessc (região AMREC). 

UNAHCE 
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170 
Estudo sobre as aplicações do Software Rhinoceros 3D e sua 
utilização no desenvolvimento de projetos arquitetônicos. 

UNACET 

172 Educação Física e Escola: Um filme da realidade de Nova Veneza. UNAHCE 

173 Davydov e a abordagem Histórico Cultural: Estudo Introdutório. UNAHCE 

176 

Efeitos terapêuticos da iontoforese associada à nanopartículas de 
ouro na recuperação de lesão traumática em modelo animal de 
distensão vaginal. 

UNASAU 

178 

Guia ilustrado das espécies herbáceas e arbustivas das áreas em 
processo de recuperação ambiental da bacia carbonífera Sul 
Catarinense. 

UNAHCE 

179 

Ativação imune materna como fator de risco para dano de integridade 
da barreira hematoencefálica e barreira placentária em ratas 
infectadas com lipopolissacarídeo. 

UNASAU 

180 
Ativação imune materna desencadeia a resposta imune fetal em ratas 
prenhas infectadas por lipopolissacarídeo. 

UNASAU 

183 

Estudo dos efeitos da meningite por Streptococcus pneumoniae como 
fator de risco para desenvolvimento de esquizofrenia na vida jovem 
de ratos Wistar submetidos à infecção no período infantil. 

UNASAU 

184 
Efeitos Terapêuticos da fonoforese com diclofenaco de sódio ligado a 
nanopartículas de ouro na recuperação de lesão muscular traumática. 

UNASAU 

185 
Efeitos neuroquímicos e comportamentais na prole de ratas Wistar 
vacinadas contra a Influenza A durante o período gestacional. 

UNASAU 

186 
Efeitos terapêuticos da iontoforese com nanopartículas de ouro na 
recuperação de lesão muscular traumática. 

UNASAU 

187 

Avaliação dos efeitos comportamentais e neuroquímicos induzidos 
pelo estresse crônico em ratos Wistar submetidos ao modelo animal 
de sepse. 

UNASAU 

188 
Avaliação a rolagem e aderência de leucócitos na microcirculação do 
sistema nervoso central após meningite bacteriana. 

UNASAU 

189 Projeto Reciclando atitudes os 5 R’s em ação no Colégio Unesc. UNAHCE 

190 
Medidor da situação da Manutenção Industrial no Extremo Sul 
Catarinense. 

UNACET 

191 
Educação a Distância em Santa Catarina: um estudo sobre as 
políticas públicas. 

UNAHCE  

192 
Os Trabalhadores nos livros didáticos de história na era Vargas (1930 
– 1945). 

UNACSA  
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193 

A Política Nacional de Saúde da População Negra no Município de 
Criciúma- um olhar sobre os programas e a formação permanente 
dos profissionais. 

UNASAU  

194 
Efeitos da administração crônica de Vitamina D em ratos Wistar de 6, 
12 e 30 meses idades em análises comportamentais. 

UNASAU  

196 
Trabalhadores e Legislação Trabalhista na Era Vargas: Um 
Comparativo das Constituições de 1934 e 1937. 

UNACSA  

197 
Ações inovadoras nas organizações de ensino superior no processo de 
internacionalização. 

UNACSA  

198 

Estudo da Variabilidade Temporal das Precipitações Médias Anuais 
nos Municípios de Chapecó, Indaial e Urussanga em Santa Catarina 
nos Eventos Extremos de 1982/1983 e 1997/1998. 

UNAHCE 

199 

Parto Humanizado: análise das políticas públicas de saúde aplicáveis 
aos serviços de atenção obstétrica e neonatal nos hospitais de 
Criciúma-SC. 

UNACSA 

200 
Análise microscópica de corpos de prova com concreto de cimento 
Portland e de cimento Geopolímero imersos em solução de sulfatos. UNACET 

201 
Análise Associativa dos Indicadores de Monitoramento das Bacias 
Hidrográficas da Região Carbonífera. 

UNACET  

203 

Avaliação do tratamento com Minociclina associada com memantina 
na neuroinflamação induzida em ratos submetidos ao modelo 
experimental de doença de Alzheimer pela administração de peptídeo 
1-42. 

UNASAU  

205 
Avaliação dos parâmetros bioquímicos em indivíduos com diabetes 
mellitus tipo 2 sobre o efeito do tratamento da vitamina D. 

UNASAU  

207 

Biotecnologia Peptídica voltada a produção de um epítopo 
conformacional da crotamina, principal toxina do veneno da serpente 
Crotalus durissus terrificus. 

UNASAU  

208 

Avaliação do efeito da Liraglutida (Victoza) no modelo animal da 
doença de alzheimer induzido pela administração do peptídeo 
&#946;-amilóide1-42. 

UNASAU  

209 

Inserção da contabilidade ambiental na matriz curricular do curso de 
Ciências Contábeis: um estudo nas Universidades da região Sul do 
Brasil. 

UNACSA 

210 Pensamento Moderno Ocidental e Crise Ambiental Contemporânea. UNAHCE 

211 Interação de Jogos para reabilitação de movimentos nos braços. UNACET 

212 
Metodologias ativas de aprendizagem utilizadas nas disciplinas de 
custos dos cursos de Ciências Contábeis em Santa Catarina. 

UNACSA  
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214 O empowerment e a aprendizagem organizacional. UNACSA  

216 
A contribuição do empowerment para o empreendedorismo feminino 
em Criciúma e região. 

UNACSA  

217 

As contribuições do Programa de Promoção da Saúde na Escola sobre 
os aspectos do estilo de vida, do ambiente saudável e de saúde em 
escolares. 

UNASAU  

218 

Efetividade de um programa de exercício físico para a reabilitação 
físico e social de dependentes/usuários de crack, pacientes do CAPS 
AD do município de Criciúma-SC. 

UNASAU  

219 

Efeitos dos inibidores de Histonas Desacetilase sobre alterações 
Epigenéticas nas vias de Neuroplasticidade em ratos submetidos ao 
modelo animal de mania induzido por M-anfetamina. 

UNASAU  

220 
Efetividade do exercício físico na diminuição de caquexia em mulheres 
com câncer de mama. 

UNASAU 

221 Elkonin e a abordagem Histórico Cultural: Estudo Introdutório. UNAHCE 

223 
Internações por condições sensíveis a atenção primária à saúde - um 
estudo no estado de Santa Catarina. 

UNASAU  

224 Educação Física e Escola: um filme da realidade de Cocal do Sul. UNAHCE  

225 
Levantamento e caracterização dos espaços livres públicos de 
Criciúma-SC. 

UNACET  

226 
Modulação da instabilidade genômica em indivíduos com DMT2 
capacidade da ingestão de Se através da castanha do Brasil. 

UNASAU  

229 
Fontes alimentares utilizadas por abelhas (Hymenoptera: Apoidea) 
em área de restinga no sul de Santa Catarina. 

UNAHCE  

230 

Gestão Integrada e Compartilhada: análise de metodologias e 
diretrizes para o aperfeiçoamento de estudo de impactos ambientais 
em ambientes marinho-costeiros. 

UNACET 

231 
Influência dos traços da argamassa de assentamento nas resistências 
mecânicas de prismas de blocos cerâmicos estruturais. 

UNACET 

232 
O processo de ensino e aprendizagem de matemática com o uso dos 
recursos educacionais abertos digitais (READ). 

UNAHCE 

233 Ambientalização e Sustentatibilidade na Unesc. UNAHCE  

234 
Desenvolvimento de Jogos Interativos para o Museu de Zoologia da 
UNESC. UNACET  
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235 
Saúde Bucal de pacientes ex-usuários de drogas internados em clínica 
de reabilitação em município catarinense UNASAU  

236 
MEMÓRIAS E IDENTIDADE: As Estruturas Carboníferas e o Patrimônio 
Cultural Sul Catarinense. 

UNAHCE  

237 
Análise da documentação do Fundo Empresa Bortoluzzi: da 
catalogação às relações de trabalho. UNAHCE  

238 Processo de Ensino e Aprendizagem na Educação a Distância. UNAHCE  

241 
Relação entre o consumo de água e melhora da capacidade cognitiva 
em estudantes. 

UNASAU 

242 
Aprendizagem Bayesiana pelo algoritmo expectation–maximization 
aplicada ao apoio ao diagnóstico de câncer de mama. 

UNACET 

243 

Identificação de metodologias usadas por professores de escolas 
localizadas próximas a nascente do Bairro Santo André para trabalhar 
com a educação ambiental. 

UNAHCE 

244 
Uso do Scratch para ensino de programação em escolas da região de 
Criciúma. 

UNACET  

245 
Resgate histórico da nascente do Bairro Santo André e seus possíveis 
vínculos com a História da Ciência. UNAHCE  

246 Classificação de Tipos de Solos usando Modelos Bayesianos. UNACET  

247 
Regularização legal para a captação de recursos da Casa Guido de 
Criciúma/SC. UNACSA  

249 
Narrativas audiovisuais sobre o sul catarinense: documentários de 
William Gericke nas cidades carboníferas. 

UNAHCE  

250 Possibilidades de utilização do cinema e do audiovisual na educação. UNAHCE  

252 Gestão do Conhecimento Aplicada a Teste de Software. UNACET 

253 
Efeito da administração intracerebroventricular de ácido octanoico 
sobre parâmetros bioquímicos em ratos adultos. 

UNASAU 

256 

Análise eletromiográfica associada ao método niosh no levantamento 
do risco para a coluna lombar do trabalho pesado e manual na 
construção civil. 

UNASAU  

257 

A Construção de Espaços de Capacitação para Gestão Integrada no 
Litoral Centro Sul de Santa Catarina: as experiências e produções do 
Grupo de Pesquisa Gestão Integrada e Compartilhada de Ambientes 
Marinho-Costeiros no ano de 2015. 

UNAHCE  

260 
O ensino da Contabilidade Ambiental: da consciência do impacto 
ambiental ao acesso à informação e exercício da cidadania. 

UNACSA  
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263 
Perfil da avaliação antropométrica de alunos de uma escola na região 
sul de Santa Catarina. UNAHCE  

264 Educação a Distância, Linguagens e Tecnologias. UNAHCE 

265 A Atuação e Formação Docente na Educação a Distância. UNAHCE 

266 
Efeitos de um programa de fisioterapia aquática na manovacuometria 
em indivíduos idosos portadores de Osteopenia e ou Osteoporose.  

UNASAU 

267 

A questão da formação acadêmica e o campo de atuação dos 
egressos do curso de matemática de 2010 à 2015: um estudo das 
possibilidades de trabalho na área do desenvolvimento 
sócioambiental. 

UNAHCE  

271 
Pesquisa de metodologia participativas para aplicação em oficinas 
voltadas para a construção da cidadania ambiental. 

UNAHCE  

272 

Investigação sobre os índices de Síndrome de Burnout entre 
professores atuantes em escolas públicas sob a área de Extensão 
universitária Território Paulo Freire. 

UNASAU  

273 
Avaliação da correlação entre motivação para mudança de 
comportamento e níveis de ansiedade entre usuários do CAPS AD. UNASAU  

274 Governança Ambiental no litoral centro sul de Santa Catarina UNACET  

 

 

Criciúma, 06 de abril de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Profª. Drª. Luciane Bisognin Ceretta 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. 

 


