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Centro Universitário de União da Vitória
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Edital n° 92/2019 – Arguição dos relatórios finais do Programa de Incentivo à
Pesquisa Acadêmica – PIPA
A Comissão de Produção Científica – CPC, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO
o lançamento do presente edital, referente a arguição dos relatórios finais elaborados pelas equipes
desenvolvedoras de projetos do PIPA no ano de 2019.
1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Os professores orientadores de projetos e os acadêmicos participantes (bolsistas) estão
convocados, por meio deste edital, a estarem presentes na data e horário definidos no cronograma,
a fim de relatarem as atividades desenvolvidas e responderem aos questionamentos da banca
avaliadora, composta por integrantes da CPC.
1.2 A participação dos pesquisadores (bolsistas e orientadores) é obrigatória, sendo pré-requisito
para a certificação, conforme dispõe o Regulamento do programa.
2 OBJETIVOS
a) avaliar a participação dos alunos de iniciação científica e orientadores inscritos nos projetos
participantes do Programa de Incentivo à Pesquisa Acadêmica, no ano de 2019.
b) oportunizar aos participantes do PIPA um momento de reflexão sobre sua contribuição para a
qualificação da pesquisa acadêmica da Instituição.
c) acompanhar e avaliar a conclusão dos projetos participantes do PIPA, da UNIUV, no ano de 2019.
3 ORIENTAÇÕES GERAIS
3.1 Os integrantes defenderão o conteúdo do relatório final de atividades do PIPA, por meio de
respostas dadas às arguições feitas pela banca avaliadora.
3.2 As arguições, pela banca avaliadora, serão feitas a partir de critérios pré-definidos, relacionados
à realização das atividades do projeto e levando em consideração o relatório final de atividades
previamente entregue no dia 28 de novembro de 2019.
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4 CRONOGRAMA
4.1 A arguição ocorrerá no dia 04 de dezembro de 2019 (quarta-feira), no período matutino,
conforme cronograma abaixo. É de inteira responsabilidade da equipe desenvolvedora do projeto
organizar-se para fazer-se presente na data e hora estabelecidos.
Integrantes

Dia e
Horário

1

A infância e a adolescência na imprensa de
União da Vitória – PR e Porto União – SC –
Uma leitura cultural

Profª Angela Maria Farah, José Ernesto
Wenningkamp Junior, Maria Camila da
Rocha

04/12/19
09h

2

IMPACTO DE ALTERAÇÕES ENDODONTICAS
NA QUALIDADE DE VIDA

Prof. Diulie G. F. Cavassim, Gabriela
Ferreira, Hayla Morandi, Karen Konkel

04/12/19
09h30

3

Verificação da efetividade do processo de
descontaminação de superfícies, comparando
a ação antibacteriana para diferentes
concentrações do ácido peracético

Profª Jucélia Iantas, Profª Diulie G. F.
Cavassim, Rafaela Marihá Simm,
Steffani Karlyze Carus

04/12/19
10h

4

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE CONCRETOS
PRODUZIDO EM CANTEIRO DE OBRAS

Projeto

5
6

Investigação sobre a reutilização de resíduos
sólidos em indústria de esquadrias em União
da Vitória – PR
Avaliação do uso da robótica educacional
como um estímulo no desenvolvimento das
funções executivas

Profª Soraya C. Abrahão, Cássio André
Dunser, Fernanda Beatriz Partyka, André
Antunes da Silva
Profª Miriam Götz Mayer, Profª Soraya
Caroline Abrahão, Cristiano Zamboni,
Francielle Gonçalves Cordeiro
Prof. Luiz Roberto Cuch, Kassyana
Gabriella Isoppo

04/12/19
10h30
04/12/19
11h
04/12/19
11h30

5 CERTIFICAÇÃO
5.1 Após a finalização do projeto de pesquisa, entrega do relatório final e comprovação do
cumprimento do estabelecido no Regulamento do programa, será expedido certificado de
participação no PIPA, tanto para os alunos, quanto para os professores orientadores.
6 DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Produção Científica – CPC.
União da Vitória, PR, 22 de novembro de 2019.
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