Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Comissão de Produção Científica - CPC

Edital n° 37/2020 – Apresentação 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 às apresentações dos relatórios finais elaborados pelas
equipes desenvolvedoras de projetos do Programa de Incentivo à Pesquisa Acadêmica - PIPA, no ano
de 2020.
1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Os professores orientadores e os acadêmicos bolsistas estão convocados, por meio deste edital,
a apresentarem as atividades desenvolvidas no PIPA em 2020 e a responderem aos questionamentos
da banca avaliadora, composta por integrantes da CPC.
1.2 As apresentações ocorrerão no dia 01 de dezembro de 2020, por meio da plataforma de
videoconferência Google Meets, em horários pré-estabelecidos, conforme descreve o item 3 deste
edital.
2 OBJETIVOS
2.1 São objetivos da apresentação:
a) avaliar a participação dos alunos de iniciação científica e orientadores inscritos nos projetos
participantes do PIPA, no ano de 2020.
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 2020.
3 CRONOGRAMA
3.1 A apresentação dos relatórios finais ocorrerá no dia 01 de dezembro de 2020 (terça-feira), no
período noturno, conforme cronograma a seguir.
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Sala virtual 1: Grupo 1
Projeto
Ergonomia: identificando riscos, propondo e implantando
ações e melhorias
Representação social da mulher na contemporaneidade: a
imagem do feminino na Propaganda brasileira
A infância e a adolescência na imprensa de UVA e PU: uma
leitura cultural
meet.google.com/tvg-ywfu-hnv

Integrantes
Marlon Allan Breginski, Hermine Luiza
Schreiner e Claudia Cuzma

Horário

Stella Ruschel Zago, Tatiane Baniski

19h às 20h

Maria Camila da Rocha, José Ernesto
Weningkamp Jr, Angela Maria Farah

Sala virtual 1: Grupo 2
Projeto
Análise da carga de microrganismos após uso de diferentes
produtos para desinfecção de superfícies de clínicas
odontológicas
Prevalência de obesidade e nível de atividade física em
escolares do Ensino Médio de União da Vitória - PR
Incidência de escorpiões da espécie Tityus costatus (Karsch,
1879) no bairro São Pedro, Porto União, Santa Catarina
meet.google.com/tvg-ywfu-hnv

Integrantes
Bruna Aparecida Ritzmann, Michelli de
Miranda Lima, Rubiana Maria Cristina
Teixeira, Clóvis Gurski
Meg Drosdoski, Regina Borini dos Santos,

Horário

20h30 às
21h30

Rafaela Marihá Simm, Steffani Karlyze
Carus, Diulie Cavassim, Jucelia Iantas

Sala virtual 2: Grupo 1
Projeto
Viabilidade de implantação da simbiose industrial em
pequenos municípios da região sul do Paraná

Integrantes
Miriam do Carmo Freitas, Yuri Rodrigues da
Silva, Rafael Rossoni

Modelamento estatístico dos dados de nível e vazão
fluviométricos e precipitação pluviométrica

Laryssa Vivian Kaczoroski, Wilson Eckl,
Danilo Ludke Pereira
Guilherme Gehlen dos Santos, Kassiana
Gabriella Isoppo, Paulo Spies, Rafael
Rossoni

Percepção e aplicabilidade da técnica de compostagem pela
população do município de União da Vitória - PR

Horário

19h às 20h

meet.google.com/nmd-dgxi-vck

Sala virtual 2: Grupo 2
Projeto
Análise dos custos e lucros obtidos na fabricação e venda de
sabão ecológico
Técnicas de agrupamento: uma revisão sistemática
Regeneração óssea guiada utilizando barreira de
polipropileno
meet.google.com/nmd-dgxi-vck

Integrantes
Caio César Juszczak, Flavia Moissa, Tiago
Kohut
Vinicius dos Santos Filho, Elio Ribeiro Faria
Junior
Guilherme Talamini Gruber, Hayla
Morandi, Maria Helena Krindges, Marcelo
Turella, Emanuela C. dos Santos

Horário

20h30 às
21h30
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3.2 Os apresentadores elencados na Sala 1 deverão acessar a plataforma de videoconferência pelo
link: Sala 1: Apresentações PIPA , respeitando o horário pré-estabelecido:
- 19h para os projetos inseridos no Grupo 1
- 20h30 para os projetos inseridos no Grupo 2.
3.3 Os apresentadores elencados na Sala 2 deverão acessar a plataforma de videoconferência pelo
link: Sala 2: Apresentações PIPA , respeitando o horário pré-estabelecido:
- 19h para os projetos inseridos no Grupo 1
- 20h30 para os projetos inseridos no Grupo 2.
3.4 Sugere-se que a entrada nas salas seja feita com 5 (cinco) minutos de antecedência ao horário
pré-estabelecido para início.
4 ORIENTAÇÕES GERAIS
4.1 Os integrantes de cada projeto terão até 10 (dez) minutos para realizarem a exposição dos
objetivos, principais resultados e considerações finais do seu relatório final de atividades do PIPA.
4.2 A forma da apresentação (modelo de slides, figuras, textos e gráficos) fica a critério da equipe
desenvolvedora da pesquisa, devendo-se tomar o cuidado para não extrapolar o limite de tempo
definido no item 4.1. Sugere-se que sejam apresentadas as informações mais relevantes da pesquisa.
4.3 Os questionamentos, pela CPC, serão feitos 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 27 de novembro de 2020.
4.3.1 Os questionamentos da CPC serão conduzidos aos participantes ao final da primeira sessão de
apresentações (para os projetos apresentados às 19h) e ao final da segunda sessão de apresentações
(para os projetos apresentados às 20h30), conforme descreve o cronograma do item 3.
4.4 É de inteira responsabilidade da equipe desenvolvedora do projeto certificar-se antecipadamente
da disponibilidade de computador conectado à internet, com câmera e microfones em adequado
funcionamento necessários à sua apresentação.

Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Comissão de Produção Científica - CPC

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, 12 de novembro de 2020.

Mayara Ananda Gauer
Presidente da CPC

Wanilton Dudek
Pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação

Assinado no original

