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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 13 / 2021 - PRPPG (10.01.05.19) 

Nº do Protocolo: 23422.005119/2021-42

Foz Do Iguaçu-PR, 01 de abril de 2021.

 

Divulga o resultado preliminar das inscrições 
submetidas perante o Edital n. 
03/2021/PRPPG, que dispõe sobre o processo 
de seleção de iniciação à pesquisa na UNILA - 
2021/2022

A Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, da Universidade Federal da Integração 
Latino-Americana (UNILA), nomeada pela Portaria n° 357/2019/GR, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Portaria n° 282/2020/GR,  torna público, pelo 
presente Edital, o resultado preliminar das inscrições submetidas perante o Edital n. 
03/2021/PPRPG.

1 INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

1.1 As inscrições abaixo encontram-se homologadas no processo de seleção de 
iniciação à pesquisa na UNILA - período 2021/2022 - regido pelo Edital n. 
03/2021/PRPPG (edital de seleção):

NOME DO 
ORIENTADOR

CÓDIGO DO 
PLANO TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO

ALINE THEODORO 
TOCI PIB2799-2021

MINIATURIZAÇÃO E USO DE SMARTPHONE PARA 
ANÁLISE DE ALIMENTOS

ALINE THEODORO 
TOCI PIB2814-2021

ESTUDO DAS VARIÁVEIS DE INFLUÊNCIA NA 
FORMAÇÃO DE ESPUMA EM ALIMENTOS: UMA 
ABORDAGEM PARA O ENSINO

ANA CLARISSA 
STEFANELLO PID2739-2021

Uso e ocupação do território do bairro Arroio Dourado, antigo 
lixão do município de Foz do Iguaçu-PR: um enfoque nas 
desigualdades espaciais

ANA CLARISSA 
STEFANELLO PID2740-2021

Análise têmporo-espacial do uso da terra e impactos 
associados no bairro Arroio Dourado em Foz do Iguaçu-PR, 
com o uso de técnicas de geoprocessamento, no período de 
1970 a 2019

ANA CLARISSA 
STEFANELLO PID2747-2021

As Variações do Clima da Região de Foz do Iguaçu sob a 
Óptica Guarani Mbya

ANDREA CIACCHI PIA2669-2021
Da universidade para a Ilha e da Ilha para a universidade: 
Gioconda Mussolini e Ilhabela, ontem e hoje

ANGELA MARIA DE 
SOUZA PIA2720-2021

Mulheres Quilombolas: estudo etnográfico da Comunidade de 
Apepu



01/04/2021 https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=526044

https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=526044 2/13

ANGELA MARIA DE 
SOUZA

PIA2721-2021 Mulheres e Memória: Quilombo de Apepu

ANGELA MARIA DE 
SOUZA PIA2793-2021

Marina Tunirê: Resistência e Memória na Luta Antirracista na 
Fronteira

ANTONIO REDIVER 
GUIZZO PIA2780-2021

Literaturas do fim do mundo: figurações da degradação 
ambiental na literatura latino-americana contemporânea

CRISTIANE 
CHECCHIA PIA2810-2021

Direito à Poesia - Experiencias latinoamericanas de 
mediación de lectura con personas en privación de libertad: 
Nicaragua y Bolivia

DIEGO CHOZAS 
RUIZ BELLOSO PIA2711-2021

Consolidación y divulgación del catálogo de viajes CAVILA 
XIX en eventos académicos y científicos

EGON VETTORAZZI PID2753-2021
Diagramação de Dicionário Bilingue Ilustrado de Conforto 
Lumínico para Edificações

ELEN CRISTIANE 
SCHNEIDER PIC2851-2021

Mapeamento das Lutas das Mulheres Trabalhadoras na 
América Latina

FERNANDO 
MESQUITA DE 
FARIA PIA2843-2021

BIODRAMA E SOFRIMENTO MENTAL: APLICAÇÃO DE 
TÉCNICAS CÊNICAS EM OFICINAS ABERTAS

FLAVIO LUIZ 
TAVARES PIB2834-2021

Panorama epidemiológico e intersecções entre a pandemia 
pelo COVID-19 e a epidemia de dengue em Foz do Iguaçu.

FRANCIELE MARIA 
MARTINY PIA2682-2021

Expectativas e crenças de graduandos de Letras Espanhol 
como Língua Estrangeira

FRANCIELE MARIA 
MARTINY PIA2683-2021

Crenças e atitudes linguísticas de discentes paraguaios em 
torno das línguas na universidade

GABRIEL SAMPAIO 
SOUZA LIMA 
REZENDE PIA2629-2021

A fragmentação territorial, o Estado e o mercado musical: 
especificidades do problema da modernização da música 
popular na Colômbia

GEISIANE 
MICHELLE 
ZANQUETTA DE 
PINTOR PIC2794-2021 Expansão da agricultura orgânica na Argentina

GONZALO 
PATRICIO 
MONTENEGRO 
VARGAS PIC2760-2021

Las caras del cristal: desdoblamiento y reflejo en Gilles 
Deleuze

HERLANDER DA 
MATA FERNANDES 
LIMA PID2811-2021

AVALIAÇÃO COMPARATIVA DA VULNERABILIDADE DOS 
PORTOS MARÍTIMOS DO SUDESTE DO BRASIL

IDETE TELES DOS 
SANTOS PIC2698-2021 A ética do amor em bell hooks

JANINE PADILHA 
BOTTON PIB2750-2021

Ligas metálicas comerciais como eletrocatalisadores para a 
produção de gás hidrogênio em meio líquido iônico

JANINE PADILHA 
BOTTON PIB2784-2021

Sistema de controle de temperatura para processos de 
abastecimento, transporte e armazenamento de gás natural

JORGE LUIS MARIA 
RUIZ PIB2729-2021

Clonagem de circuito genético produtor de AMP assemblado 
através de POE-PCR

JORGE LUIS MARIA 
RUIZ PIB2731-2021

Clonagem em Escherichia coli de um plasmídeo pBBR1MCS-
2 para expressão de peptídeos recombinantes

JORGE LUIS MARIA 
RUIZ PIB2732-2021

Otimização das condições de cultivo para produção 
heteróloga do peptídeo antimicrobiano (AMP) DRS-H10 em 
Escherichia coli

JORGE LUIS MARIA PIB2733-2021 Diseño y montaje in silico de un circuito genético para el 
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RUIZ control de expresión heteróloga de un péptido antimicrobiano 
en Bacillus subtilis

JOSE RICARDO 
CEZAR SALGADO PIB2674-2021 Avaliação de carga e descarga de baterias novas e usadas

JOSE RICARDO 
CEZAR SALGADO PIB2675-2021

Síntese de grafeno/óxido de grafeno a partir da esfoliação 
eletroquímica do grafite

JOYLAN NUNES 
MACIEL PID2762-2021

Protótipo com Dispositivos e Sistema Computacional para 
Predição da Geração de Energia Solar Fotovoltaica

JOYLAN NUNES 
MACIEL PID2763-2021

Método Híbrido com Inteligência Artificial e Processamento 
de Imagens para Predizer a Geração de Energia Solar 
Fotovoltaica

JOYLAN NUNES 
MACIEL PID2764-2021

Avaliação Comparativa de Modelos de Inteligência Artificial 
Aplicados na Predição da Geração de Energia Solar

JULIANA RAMME PID2726-2021
Caracterização morfológica dos condomínios Horizontais 
Fechados em Foz do Iguaçu

KAREN DOS 
SANTOS HONORIO PIC2704-2021

Características do regionalismo sul-americano na década de 
2010 e as parcerias China e EUA com os países da região.

LAURA FORTES PIA2808-2021
Currículos e línguas em contextos bi/multilíngues: uma 
análise do discurso político-educacional

LAURA JANAINA 
DIAS AMATO PIA2705-2021

Contexto migratório e infância fronteiriça: uma abordagem 
exploratória

LEANDRO 
TREVISAN PID2788-2021

Serviços Financeiros e Círculos de Cooperação no Espaço: a 
produção e difusão de informações a partir dos Bureaus de 
Crédito

LIGIA KARINA 
MARTINS DE 
ANDRADE PIA2681-2021

Mapeamiento de las lenguas lenguas indígenas y lenguas de 
inmigrantes en Unila

LUDMILA MOURAO 
XAVIER GOMES PIB2782-2021

Análise dos desafios e vivências da mulher-mãe em relação 
às birras das crianças e à educação dos filhos

LUDMILA MOURAO 
XAVIER GOMES PIB2783-2021

Análise dos desafios e vivências da mulher-mãe em relação 
às fases do desenvolvimento infantil dos filhos

MARCELA BOROSKI PIB2771-2021
Análise de antioxidantes em alimentos utilizando aplicativos 
de smartphone

MARCELA BOROSKI PIB2774-2021
Validação de metodologias de baixo custo para 
monitoramento ambiental de rios

MARCELO 
MARINHO PIA2714-2021

Contra-paisagens da Globalização na obra poética de Mario 
Bellatín (México, 1960-)

MARCELO 
MARINHO PIA2749-2021

Paisagens da globalização na América Latina, do verbo à 
imagem: Pero Vaz de Caminha e Guamán Poma de Ayala

MARCELO 
NEPOMOCENO 
KAPP PID2713-2021

Classificação de Espécies Florestais Utilizando Redes 
Neurais Convolutivas (Deep Learning)

MARCELO 
NEPOMOCENO 
KAPP PID2787-2021

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM APLICATIVO 
DE COLORÍMETRIA POR IMAGENS DIGITAIS PARA O 
MONITORAMENTO DE ÁGUAS

MARCIA REGINA 
BECKER PIB2842-2021

Estudo do poli (benzimidazol) dopado com líquido iônico 
como eletrólito para célula a combustível.

MARCIO DE SOUSA 
GOES PIB2736-2021

Preparo de filmes nanoestruturados à base de ZnO:TiO2 
puros e dopados e grafeno

MARCIO DE SOUSA 
GOES PIB2737-2021

Desenvolvimento de sensores eletroquímicos à base de 
grafite/grafeno para monitoramento ambiental
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MARCIO DE SOUSA 
GOES

PIB2738-2021 Caracterização de materiais policristalinos pelo Método de 
Rietveld usando dados de difração de raios X

MARIA ALEJANDRA 
NICOLAS PIC2839-2021

Elaboração de indicadores de qualidade da educação e da 
saúde pública no município de Foz de Iguaçu

MARIA ALEJANDRA 
NICOLAS PIC2778-2021

A inteligência artificial (IA) na administração pública brasileira: 
análise de plataformas digitais de IA no exercício do controle 
externo

MARIA BEATRIZ 
CYRINO MOREIRA PIA2695-2021

Uma abordagem audiotátil para o álbum ?Piano Paraguayo? 
de Oscar Cardoso Ocampo

MARIA BEATRIZ 
CYRINO MOREIRA PIA2722-2021

Um estudo sobre Hilda Herrera e o álbum ?Yupanqui en 
Piano?

MARIA CLAUDIA 
GROSS PIB2653-2021

Perfil genético do HLA-B em pacientes com persistência de 
sintomas neurológicos pós-COVID-19

MARIA DAS 
GRACAS 
CLEOPHAS PORTO PIB2854-2021

Escape Room Portátil como Estratégia para Promoção da 
Consciência Ambiental

MARIA DAS 
GRACAS 
CLEOPHAS PORTO PIB2855-2021

Didatização Lúdica, ensino de Química e metacognição: 
construção de materiais didáticos inovadores

MICHEL RODRIGO 
ZAMBRANO 
PASSARINI PIB2706-2021

Triagem enzimática em fungos filamentosos isolados da 
Antártica

MICHEL RODRIGO 
ZAMBRANO 
PASSARINI PIB2710-2021

Avaliação da produção de enzimas hidrolíticas por fungos de 
ambientes frios

NOE VILLEGAS 
FLORES

PVD2828-
2021

Análisis multi criterio y econométrico para la construcción de 
indicadores de convivencia y seguridad ciudadana en 
espacios urbanos

PATRICIA COUTO 
GONCALVES 
MAURO PIB2693-2021 Séries de Fourier

PEDRO MARCELO 
STAEVIE PIC2841-2021

Imigração contemporânea de luso venezuelanos para 
Portugal

RAMON BLANCO 
DE FREITAS PIC2850-2021

(Re)Pensando a Paz a partir do Sul do Global: Confrontando 
a Colonialidade dos Estudos para a Paz

RAMON BLANCO 
DE FREITAS PIC2852-2021

Escondida à Vista de Toda/os: Problematizando a Ausência 
da Noção de Raça na Produção Acadêmica dos Estudos 
para a Paz

ROBERTA 
SPERANDIO 
TRASPADINI PIC2766-2021

A FOME E A INSEGURANÇA ALIMENTAR NA AMÉRICA 
LATINA DE 2016 A 2021: UMA QUESTÃO DO 
SUBDESENVOLVIMENTO OU UM REFLEXO HISTÓRICO 
DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DESIGUAIS?

RODRIGO 
FAUSTINONI 
BONCIANI PIA2845-2021 Dicionário Biográfico e Temático Brasilhis: online e impresso

RODRIGO 
FAUSTINONI 
BONCIANI PIA2847-2021

As bases de dados e a inovação da pesquisa histórica: 
incorporação de informações sobre indígenas e africanos ao 
Brasilhis

ROSANGELA DE 
JESUS SILVA PIA2661-2021

Imprensa ilustrada paraguaia após 1870: "El Látigo" (1885-
1889) e "El Látigo Imortal" (1889-1892)

ROSANGELA DE 
JESUS SILVA PIA2662-2021

Imprensa ilustrada paraguaia após 1870: "La Ilustracion 
Paraguaya"(1888-1889)



01/04/2021 https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=526044

https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=526044 5/13

RUBENS DE 
TOLEDO JUNIOR

PID2831-2021 A representação cartográfica na Geografia Eleitoral.

SEIDEL GUERRA 
LOPEZ PIB2754-2021

Cannabis sativa, uma nova alternativa terapêutica para as 
disfunções do Olfato e Paladar - uma revisão narrativa da 
literatura

SIMONE BEATRIZ 
CORDEIRO 
RIBEIRO PIA2838-2021

Ensino de espanhol como Segunda Língua para crianças 
brasileiras

SIMONE BEATRIZ 
CORDEIRO 
RIBEIRO PIA2846-2021

Análise sociolinguística de práticas pedagógicas de/em 
ensino de Língua Portuguesa

SUELLEN MAYARA 
PERES DE 
OLIVEIRA PIC2728-2021

Saberes e práticas da Paradiplomacia Ambiental no 
Mercosul: um estudo de caso das cidades gêmeas Puerto 
Iguazu (AR), Foz do Iguaçu (BR) e Ciudad del Leste (PY); 
Posadas (AR) e Encarnación (PY).

TEREZA MARIA 
SPYER DULCI PIC2835-2021

Os projetos de integração regional na revista Foro 
Internacional

TEREZA MARIA 
SPYER DULCI PIC2837-2021

A integração latino-americana e os projetos de 
desenvolvimento na Revista de la CEPAL

THIAGO LUIS DE 
ANDRADE 
BARBOSA PIB2716-2021

Análise da mortalidade infantil por causas evitáveis nos 
municípios da 9ª regional de saúde do estado do paraná: 
uma série histórica 2011 - 2019

THIAGO LUIS DE 
ANDRADE 
BARBOSA PIB2730-2021

Análise da mortalidade materna nos municípios da 9ª regional 
de saúde do estado do Paraná: uma série histórica 2011 ? 
2019

ULISES BOBADILLA 
GUADALUPE PID2819-2021

UTILIZAÇÃO DE FUNÇÕES DE DESCONTINUIDADE NA 
ANÁLISE DE DEFLEXÕES EM BARRAS

VALDEMAR JOAO 
WESZ JUNIOR PIC2757-2021

FONTES DE RENDA EM ÁREAS RURAIS LATINO-
AMERICANAS: ESTUDO DE CASO III

VALDEMAR JOAO 
WESZ JUNIOR PIC2758-2021

FONTES DE RENDA EM ÁREAS RURAIS LATINO-
AMERICANAS: ESTUDO DE CASO IV

VALDILENA RAMME PIA2741-2021
Descrição semântico-cognitiva das preposições locativas no 
espanhol paraguaio

VALDILENA RAMME PIA2742-2021
Aquisição da Hierarquia Conceitual Espacial por crianças 
bilíngues

VALDILENA RAMME PIA2743-2021 Análise e descrição do emprego de preposições no portunhol

VALDILENA RAMME PIA2746-2021 Gramática da Intercompreensão

VICTOR ARTURO 
MARTINEZ LEON PIB2685-2021 Geometria das curvas no conjunto de matrizes 2x2

VICTOR ARTURO 
MARTINEZ LEON PIB2687-2021 Estabilidade estrutural de campos vetoriais

VICTOR ARTURO 
MARTINEZ LEON PIB2688-2021 Introdução à modelação matemática de epidemias

WELINGTON 
FRANCISCO PIB2744-2021

Elementos de analíticos da noção da relação com o saber: 
um instrumento de avaliação da aprendizagem química

WELINGTON 
FRANCISCO PIB2745-2021

Produção de vídeos a partir de casos investigativos: materiais 
didáticos para ensinar/aprender ciências no ensino 
fundamental

WILLIAN ZALEWSKI PID2677-2021
Detecção Automática de Exoplanetas utilizando Algoritmos 
de Aprendizado de Máquina

WILLIAN ZALEWSKI PID2678-2021 Predição de Peptídeos AntiVirais utilizando Algoritmos de 
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Inteligência Artificial

WILLIAN ZALEWSKI PID2679-2021
Detecção Automática de Regiões Exons e Introns em 
Sequências de DNA

2 INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS CONDICIONALMENTE

2.1 As inscrições abaixo apresentam homologação condicional, tendo em vista que 
atualmente consta situação de "inadimplência" perante os programas de iniciação à 
pesquisa, em conformidade com o inciso V, do artigo 14, cumulado ao artigo 16, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP.

2.2 O docente orientador deverá enviar justificativas e documentos para análise do 
CLIC em sede de recurso, de acordo com os prazos e forma estabelecidos no item 4 
deste edital.

2.2.1 A ausência de submissão do recurso, ou seu indeferimento acarretará a 
não homologação final da inscrição no presente processo de seleção.

NOME DO 
ORIENTADOR

CÓDIGO DO 
PLANO TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO

AREF KALILO LIMA 
KZAM PIB2798-2021 ESCALONAMENTO DO P&D PARA PLANTA-PILOTO

FRANCISNEY PINTO 
DO NASCIMENTO PIB2715-2021

Avaliação do perfil de segurança e da percepção dos pais de 
crianças com Paralisia Cerebral submetidas a um ensaio 
clínico farmacoterapêutico com micro doses de canabinoides 
para tratamento da paralisia cerebral não progressiva da 
infância

FRANCISNEY PINTO 
DO NASCIMENTO PIB2719-2021

Efeito clinicos e terapêuticos de micro doses de canabinoides 
para tratamento da paralisia cerebral não progressiva da 
infância: um estudo clínico, duplo-cego, randomizado, 
prospectivo e controlado por placebo.

LUCAS RIBEIRO 
MESQUITA PIC2823-2021 Diplomacia Digital e Conservadorismo na Política Externa

3 INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS

3.1 As inscrições abaixo não foram homologadas no processo de seleção de 
iniciação à pesquisa na UNILA - período 2021/2022 - regido pelo Edital n. 
03/2021/PRPPG, de acordo com os motivos expostos abaixo:

CÓDIGO DO 
PLANO

TÍTULO DO PLANO DE 
TRABALHO MOTIVO DO INDEFERIMENTO

PID2806-2021

Cimentos LC3 - estudo da 
durabilidade referente à 
lixiviação

Não atende o inciso II do item 4.3 do Edital de 
seleção; bem como consta situação de 
"inadimplência" perante os programas de iniciação à 
pesquisa, em conformidade com o inciso V, do artigo 
14, cumulado ao artigo 16, da Resolução n. 
05/2018/COSUP.

PID2827-2021 Cimentos LC3 - estudo da 
durabilidade referente à 
lixiviação

Não atende o inciso II do item 4.3 do Edital de 
seleção; bem como consta situação de 
"inadimplência" perante os programas de iniciação à 
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pesquisa, em conformidade com o inciso V, do artigo 
14, cumulado ao artigo 16, da Resolução n. 
05/2018/COSUP.

PIA2686-2021

Comunidades Terapêuticas 
na Região de Foz do 
Iguaçu/PR: saúde mental e 
experiência religiosa nas 
(re)configurações morais e 
simbólicas de ex-internos Não atende ao Item 2.8 do Edital de seleção.

PIA2809-2021

Salud Internacional, 
Colonialismo sanitario y 
cuidados transfronterizos en 
tiempos de la pandemia de 
covid-19: una mirada desde 
la triple-frontera (Py/Ar/Br) Não atende ao Item 2.8 do Edital de seleção.

PID2642-2021

Produção de biogás a partir 
da codigestão anaeróbia de 
resíduos alimentares com 
grama pré-tratada.

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PID2718-2021

Produção de Biogás a partir 
de resíduos do 
beneficiamento do café 
utilizando glicerina como co-
substrato.

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIA2795-2021

El Quilombo Apepu. 
Percepción local del proceso 
de demarcación y 
reconocimiento de una 
comunidad quilombola en 
una región de intereses en 
conflicto.

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIB2770-2021

Estudo da genotoxicidade de 
Atrazina e Glifosato no 
desenvolvimento embrionário 
de aves

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIB2752-2021

Incorporação de ácido tânico 
em máscaras faciais de 
hidrogel.

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIB2781-2021

Síntese de esponja 
macroporosa a partir de 
resíduos de poliestireno para 
recuperação de efluentes 
contaminados com diferentes 
tipos de óleos.

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIA2800-2021

As morais da História - 
epidemias, pandemias e 
povos no Brasil

Não atende o inciso II do item 4.3 do Edital de 
seleção.

PIA2821-2021

As morais da História - 
epidemias, pandemias e 
povos no Brasil

Não atende o inciso II do item 4.3 do Edital de 
seleção.

PIB2654-2021 Entropia de Emaranhamento 
em teoria quântica de 
campos.

Não atende a alínea a, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção; bem como consta situação de 
"inadimplência" perante os programas de iniciação à 
pesquisa, em conformidade com o inciso V, do artigo 
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14, cumulado ao artigo 16, da Resolução n. 
05/2018/COSUP.

PIB2655-2021

Entropia de Emaranhamento 
e sua aplicação em Física de 
Buracos Negros.

Não atende a alínea a, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção; bem como consta situação de 
"inadimplência" perante os programas de iniciação à 
pesquisa, em conformidade com o inciso V, do artigo 
14, cumulado ao artigo 16, da Resolução n. 
05/2018/COSUP.

PID2790-2021

Avaliação do potencial de 
fixação de carbono devido à 
reação de carbonatação em 
matrizes a base de cimento 
Portland

Não atende a alínea a, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção cumulativamente ao § 4º, do artigo 
3º, da Resolução n. 01/2019/COSUP.

PID2791-2021

Cimento de RCD: 
Desenvolvimento e 
caracterização

Não atende a alínea a, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção cumulativamente ao § 4º, do artigo 
3º, da Resolução n. 01/2019/COSUP.

PIC2840-2021

O protagonismo da China na 
América Latina: 
semelhanças e diferenças de 
seus impactos no Mercosul e 
na Aliança do Pacífico

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; e a alínea b, do 
inciso I, do item 4.5 do Edital de seleção.

PID2822-2021

Camadas do tempo: análise 
histórica e mapeamento da 
utilização da técnica de taipa 
de pilão em países do Cone 
Sul.

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; e a alínea b, do 
inciso I, do item 4.5 do Edital de seleção.

PID2849-2021

Estudo de organização 
didático-pedagógica de 
disciplinas da área de 
Patrimônio Histórico e 
Restauro em cursos de 
arquitetura.

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; e a alínea b, do 
inciso I, do item 4.5 do Edital de seleção.

PID2767-2021

DIAGRAMAÇÃO DE 
DICIONÁRIO BILÍNGUE 
ILUSTRADO DE 
CONFORTO ACÚSTICO 
PARA EDIFICAÇÕES

Não atende o inciso II do item 4.3 do Edital de 
seleção.

PID2768-2021

DIAGRAMAÇÃO DE 
DICIONÁRIO BILÍNGUE 
ILUSTRADO DE 
CONFORTO ACÚSTICO 
PARA EDIFICAÇÕES

Não atende o inciso II do item 4.3 do Edital de 
seleção.

PIC2825-2021

Governança e gestão no 
poder judiciário paraguaio. 
Uma análise das dificuldades 
do órgão público na 
prestação dos serviços de 
justiça sob a ótica das boas 
práticas de governança.

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; e a alínea b, do 
inciso I, do item 4.5 do Edital de seleção.

PIB2702-2021

Metabolômica das fezes de 
touros Nelore associada à 
seleção de reprodutores

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção; e não atende o inciso II do item 
4.5 do Edital de seleção.
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PIB2703-2021 Metabolômica das fezes de 
ovinos da raça Dorper 
associada à seleção de 
reprodutores

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção; e não atende o inciso II do item 
4.5 do Edital de seleção.

PIB2775-2021

Potencial de inibição in vitro 
do fitopatógeno Sclerotinia 
sclerotiorum por bactérias 
isoladas da Antártica

Não atende o inciso II do item 4.5 do Edital de 
seleção.

PIB2776-2021

Potencial antimicrobiano de 
bactérias isoladas de 
ambientes marinhos

Não atende o inciso II do item 4.5 do Edital de 
seleção.

PIB2777-2021

Produção de 
biossurfactantes por 
bactérias isoladas de 
ambientes marinhos

Não atende o inciso II do item 4.5 do Edital de 
seleção.

PID2844-2021

10Caminhos: Observatório 
de experiências, ativismo, 
design participativo e 
produção sustentável

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIB2804-2021

ESTABLECIMIENTO DE UN 
PROTOCOLO DE 
PURIFICACIÓN A MEDIANA 
ESCALA Y 
CUANTIFICACIÓN DE UN 
PÉPTIDO 
ANTIMICROBIANO (AMP) 
COM POTENCIAL 
LEISHMANICIDA

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIC2853-2021

Desafios e perspectivas para 
a integração regional no 
Cone Sul diante da crise 
regional e do contexto Pós-
Pandemia: Geopolítica e 
geoeconomia do Corredor 
Bioceânico Paranaguá-
Antofagasta a partir da 
região da Tríplice Fronteira 
Brasil-Argentina-Paraguai

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIC2857-2021

Observatório Latino-
Americano da COVID19: 
análise dos impactos e das 
políticas de enfrentamento 
às crises provocadas pela 
Pandemia de Coronavírus 
(COVID19) desde uma 
perspectiva latinoamericana

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIC2820-2021
Integração Comercial da 
América do Sul

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIC2759-2021

A farda como símbolo de 
soberania nacional ou 
dependência no capitalismo 
global? Um debate sobre o 
projeto militar brasileiro de 
2016 a 2021

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIC2761-2021 Analisando os governos de Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 



01/04/2021 https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=526044

https://sig.unila.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=526044 10/13

Hugo Chávez e Nicolás 
Maduro(1999-2021) pelo 
olhar da esquerda brasileira: 
uma compreensão 
estratégica e tática dos 
partidos políticos PT, PSTU e 
PCB

Edital de seleção.

PIA2670-2021

Contribuições das teorias 
narrativas aos processos de 
tradução em composição 
musical

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIA2680-2021

Estudos sobre o conceito de 
referencialidade em música e 
sua relação com os processo 
de tradução

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PID2796-2021

Modelagem elétrica de 
sensores de gás flexíveis 
para diagnósticos médicos

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PID2797-2021

Modelagem elétrica de 
transistores para eletrônica 
flexível de baixo custo

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIC2664-2021

Revisão de literatura sobre 
saúde mental da população 
LGBT (2000-2020)

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIB2723-2021

Perfil genotípico do 
complexo HLA de pessoas 
acometidas por Covid-19 na 
Região de Foz do Iguaçu em 
relação ao prognóstico da 
doença Não atende ao Item 2.8 do Edital de seleção.

PIA2724-2021
Conversas literárias com 
crianças imigrantes

Não atende o inciso II do item 4.3 do Edital de 
seleção; bem como consta situação de 
"inadimplência" perante os programas de iniciação à 
pesquisa, em conformidade com o inciso V, do artigo 
14, cumulado ao artigo 16, da Resolução n. 
05/2018/COSUP.

PIA2818-2021
Conversas literárias com 
crianças imigrantes

Não atende o inciso II do item 4.3 do Edital de 
seleção; bem como consta situação de 
"inadimplência" perante os programas de iniciação à 
pesquisa, em conformidade com o inciso V, do artigo 
14, cumulado ao artigo 16, da Resolução n. 
05/2018/COSUP.

PIA2696-2021

Estudo/resgate da variante 
Ava Guarani das aldeias do 
Oeste do Paraná

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; e a alínea b, do 
inciso I, do item 4.5 do Edital de seleção.

PIA2803-2021

Escritas anti-carcerárias da 
América Latina: escutando 
as coletivas Hermanas en la 
sombra e Mujeres de Frente

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIB2769-2021 Produção de máscara facial 
cosmética a base de 

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; e a alínea b, do 
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gelatina, glicerol e agente 
reticulante

inciso I, do item 4.5 do Edital de seleção.

PIA2773-2021

Letramento acadêmico-
científico no contexto do 
Programa Idiomas sem 
Fronteiras na UNILA

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; e a alínea b, do 
inciso I, do item 4.5 do Edital de seleção.

PID2707-2021

Modelagem Numérica de 
uma Proposta de 
Microgerador de Estado 
Sólido para Captação de 
Energias Residuais (Energy 
Harvesting)

Não atende o inciso II do item 4.3 do Edital de 
seleção.

PID2708-2021

Modelagem e 
desenvolvimento 
experimental de um 
microgerador de estado 
sólido para captação de 
energias residuais (Energy 
Harvesting)

Não atende o inciso II do item 4.3 do Edital de 
seleção.

PIC2689-2021

Analisando as estratégias 
quilombolas de segurança e 
soberania alimentar

Não atende ao inciso II, do item 4.5, do edital de 
seleção.

PIC2691-2021

Políticas públicas y 
experiencia social en 
comunidades 
afrodescendientes y 
indígenas en Brasil

Não atende ao inciso II, do item 4.5, do edital de 
seleção.

PIB2832-2021

ATENÇÃO NUTRICIONAL 
NO ÂMBITO DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA 
PROPOSTA DE ANÁLISE 
COMPARADA DOS PAÍSES 
LATINO-AMERICANOS

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIC2816-2021

Estudo do Pensamento 
filosófico latino-americano de 
Pablo Guadarrama

Não atende a alínea a, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção cumulativamente ao § 4º, do artigo 
3º, da Resolução n. 01/2019/COSUP.

PID2699-2021

Grandes infraestruturas e 
comunidades tradicionais na 
tríplice fronteira - 
Cartografias

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; alínea b, do inciso I, 
do item 4.5 do Edital de seleção; bem como não 
atende a alínea a, do inciso I, do item 4.5 do Edital 
de seleção cumulativamente ao § 4º, do artigo 3º, da 
Resolução n. 01/2019/COSUP.

PID2779-2021

Leituras e cartografias de 
territórios tradicionais ou 
periféricos na tríplice 
fronteira, em áreas de 
preservação ou unidades de 
conservação

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; alínea b, do inciso I, 
do item 4.5 do Edital de seleção; bem como não 
atende a alínea a, do inciso I, do item 4.5 do Edital 
de seleção cumulativamente ao § 4º, do artigo 3º, da 
Resolução n. 01/2019/COSUP.
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PID2856-2021 Meio Ambiente e Espaços 
Urbanos na Bacia do Rio 
Almada

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; alínea b, do inciso I, 
do item 4.5 do Edital de seleção; bem como não 
atende a alínea a, do inciso I, do item 4.5 do Edital 
de seleção cumulativamente ao § 4º, do artigo 3º, da 
Resolução n. 01/2019/COSUP.

PIB2802-2021

Efeitos do metal central na 
estrutura e espectroscopia 
de porfirinas

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; alínea b, do inciso I, 
do item 4.5 do Edital de seleção.

PIB2813-2021

INCIDÊNCIA DE DÉFICITS 
VISUAIS EM CRIANÇAS EM 
IDADE ESCOLAR NO 
MUNICÍPIO DE FOZ DO 
IGUAÇU - PR

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; e a alínea a e b, do 
inciso I, do item 4.5 do Edital de seleção.

PIB2756-2021

Análise dos níveis de 
resiliência e adaptação 
familiar de cuidadores de 
crianças e adolescentes com 
diagnóstico de Transtorno do 
Espectro Autista: uma 
revisão de literatura

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIC2836-2021

Análise das violações dos 
direitos das crianças e dos 
adolescentes nas escolas 
municipais em Foz do 
Iguaçu-PR

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PIA2829-2021

As encomiendas e a 
ocupação do Guairá (séculos 
XVI e XVII)

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; e a alínea b, do 
inciso I, do item 4.5 do Edital de seleção.

PIA2830-2021

Cartografia, espaço e 
impérios ibéricos na região 
platina (séculos XVI e XVII)

Não atende ao inciso XIV, do artigo 14, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP; e a alínea b, do 
inciso I, do item 4.5 do Edital de seleção.

PIB2785-2021

Inquérito sobre óbitos por 
causas evitáveis em crianças 
e adolescentes no município 
de Foz do Iguaçu-PR: 
análise descritiva e 
conjunturas assistenciais.

Não atende ao inciso II, do item 4.5, do edital de 
seleção.

PID2657-2021

CIRCUITO PRODUTIVO E 
OS CÍRCULOS DE 
COOPERAÇÃO NA RUMO 
LOGÍSTICA S/A (2008/2020)

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.

PID2658-2021

CIRCUITO PRODUTIVO E 
OS CÍRCULOS DE 
COOPERAÇÃO NAS 
INDÚSTRIAS DE 
SOFTWARE DO URUGUAI 
(2000/2020)

Não atende a alínea b, do inciso I, do item 4.5 do 
Edital de seleção.
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3.2 No caso da  situação de "inadimplência" perante os programas de iniciação à 
pesquisa, em conformidade com o inciso V, do artigo 14, cumulado ao artigo 16, da 
Resolução n. 05/2018/COSUP, o docente deverá enviar justificativas e/ou 
documentos para análise do CLIC em sede de recurso, de acordo com os prazos e 
forma estabelecidos no item 4 deste edital.

4 RECURSOS E PRAZOS 

4.1 Os recursos devem ser encaminhados obrigatoriamente por formulário eletrônico 
disponibilizado neste link, até as 23h59 do dia 06 de abril de 2021, e acrescidos de 
justificativas, explicações ou sugestões que possam contribuir para a nova análise.

4.2 As justificativas devem estar de acordo com uma das possibilidades elencadas no 
§ 2º, do artigo 20, do anexo da Resolução n. 05/2018/COSUP e pelo Item 7 do Edital 
n. 03/2021/PRPPG.

4.3 Recurso proposto fora do prazo e/ou por outro meio que não o previsto neste 
edital, será considerado intempestivo e não será encaminhado para apreciação do 
CLIC, ou por comissão por ele designado. 

5 DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Os casos omissos serão deliberados pelo CLIC, ou por comissão por ele 
designado.
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