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Ata da 2.ª reunião (ordinária) do Comitê Setorial de Pesquisa do Setor Palotina - 1 

Universidade Federal do Paraná, realizada em 29 de novembro de 2019. Aos vinte e nove 2 

dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, às catorze horas e 22 minutos, na sala 3 

de reuniões anexa do bloco administrativo, do Setor Palotina da Universidade Federal do 4 

Paraná reuniu-se a plenária do Comitê Setorial de Pesquisa do Setor Palotina (CSPq-SP), sob a 5 

presidência de Arthur William de Brito Bergold. Presentes os membros Robson Fernando 6 

Missio, Cristiano Andrigheto, Américo Fróes Garcez Neto. Havendo quórum o Presidente 7 

saudou a todos e deu início à reunião. Ordem do dia. 1. Aprovação da ata da 1.ª reunião do 8 

CSPq-SP. Colocada em regime de votação, a ata da primeira reunião do CSPq-SP foi 9 

aprovada por unanimidade de votos. 2. Aprovação de projetos anteriores do Departamento 10 

de Engenharias e Exatas solicitante: Arthur William de Brito Bergold. O professor Arthur 11 

relatou os projetos de pesquisa em andamento: Mara Fernanda Parisoto coordena o projeto 12 

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E FERRAMENTAS PARA 13 

REDUZIR AS TAXAS DE EVASÃO E RETENÇÃO E AUMENTO DE ALUNOS NOS 14 

CURSOS NA ÁREA DAS CIÊNCIAS EXATAS; Carlos Henrique Coimbra Araújo coordena 15 

o projeto Cosmologia e Astrofísica de Objetos Compactos; Rodrigo André Schulz coordena o 16 

projeto Equações Diferenciais Parciais: Existência,  Estabilização, Controle e Aplicações; 17 

Fabrício Schwanz da Silva coordena o projeto Análise da influência da industrialização de 18 

grãos na umidade de equilíbrio e isotermas de adsorção; Fabrício Schwanz da Silva coordena 19 

o projeto Análise das condições climáticas de municípios da Microregião Oeste do Estado do 20 

Paraná para secagem de grãos de soja e milho com ar ambiente; Marcos Antonio Schreiner 21 

coordena o projeto Pesquisa exploratória sobre Sistemas Tutores Inteligentes e Ambientes 22 

Inteligentes de Aprendizagem no âmbito do ensino superior; Leidi Cecilia Friedrich coordena 23 

o projeto Análises físico-químicas de produtos derivados do processamento da uva; Arthur 24 

William de Brito Bergold coordena o projeto Análise e aprimoramento da prática avaliativa de 25 

professores da área de ciências e matemática; Joel Gustavo Teleken coordena o projeto 26 

ESTUDO DE AGENTES ADSORVENTES PARA PRÉ-TRATAMENTO DE ÓLEOS 27 

RESIDUAIS PARA A PRODUÇÃO DE BIODIESEL; Joel Gustavo Teleken coordena o 28 

projeto Estudo cinético e otimização da biodigestão anaeróbia de água residual de suinocultura 29 

com aditivos de glicerol bruto, vinhaça e manipueira; Joel Gustavo Teleken coordena o projeto 30 

Avaliação da degradação e produção de biogás por bioplásticos comerciais através de 31 

biodigestão anaeróbia sob diferentes condições operacionais; Eliane Hermes coordena o 32 

projeto Tratamentos e alternativas de aproveitamento de resíduos gerados em agroindústrias no 33 

estado do Paraná; Eliane Hermes coordena o projeto Uso de coagulantes naturais no 34 

tratamento de coagulação/floculação de efluentes agroindustriais; Wilson de Aguiar Beninca 35 

coordena o projeto Climatização Utilizando Climatizadores Adiabáticos Evaporativos; Sandra 36 

Maria Tieppo coordena o projeto Equações Diferenciais de Ordem fracionária; Denis Rogério 37 

Sanches Alves coordena o projeto A utilização da Educação Não Formal em escolas públicas 38 

da região oeste do Paraná; Carlos Eduardo Zacarkim coordena o projeto 39 

DESENVOLVIMENTO E PROTOTIPAGEM DE AERADORES PARA 40 

APERFEIÇOAMENTO DA TAXA PADRÃO DE TRANSFERÊNCIA DE OXIGÊNIO; 41 

Carlos Eduardo Zacarkim coordena o projeto Uso de Geotecnologias aplicadas a Engenharia 42 

Rural e de Empreendimentos Aquícolas; Carlos Eduardo Zacarkim coordena o projeto 43 

ESTUDO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) 44 

NO OESTE DO PARANÁ; Simone Francisco Ruiz coordena o projeto Propriedades 45 



2 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR PALOTINA 
Comitê Setorial de Pesquisa 

Rua Pioneiro, 2153, Jardim Dallas – 85950-000 – Palotina – PR 

Tel.: (44) 3211-8500 – www.palotina.ufpr.br 

 

Algébricas de Skew extensões por ações parciais torcidas; Simone Francisco Ruiz coordena o 46 

projeto Propriedades Elementares de Álgebra Abstrata; Eduardo Lucas Konrad Burin coordena 47 

o projeto Estudo da viabilidade técnica e econômica de plantas termelétricas a bagaço de cana 48 

assistidas por energia termossolar; Eduardo Lucas Konrad Burin coordena o projeto 49 

Identificação de alternativas para suprimento das demandas de energia elétrica e térmica em 50 

abatedouros de aves; Raquel Stroher coordena o projeto Aproveitamento de Subprodutos e/ou 51 

Resíduos da Agroindústria Regional para Obtenção de Enzimas por Meio de Processos 52 

Biotecnológicos; Raquel Stroher coordena o projeto Aproveitamento do Farelo de Soja para 53 

Produção de Hidrolisado Enzimático; Helton José Alves coordena o projeto Estudos 54 

envolvendo a avaliação de diferentes materiais para a remoção de H2S do biogás in natura em 55 

unidade experimental multipropósito; Helton José Alves coordena o projeto Produção de 56 

hidrogênio por processo de reforma catalítica da biogás; Helton José Alves coordena o projeto 57 

Desenvolvimento de membranas para aplicação em células a combustível a partir de quitosana 58 

obtida de resíduos da carcinicultura na região oeste do Paraná; Helton José Alves coordena o 59 

projeto Adsorventes para o armazenamento de biogás e remoção de H2S; Helton José Alves 60 

coordena o projeto Nanomateriais sustentáveis como elementos filtrantes para remoção de 61 

amônia em tanques de cultivo aquícola; Helton José Alves coordena o projeto Implantação de 62 

uma unidade piloto para a produção de quitosana de alta qualidade obtida a partir do 63 

processamento de carapaças de camarão geradas como resíduo da atividade de carcinicultura 64 

da região Oeste do Paraná; Danilene Gullich Donin Berticelli coordena o projeto O cálculo 65 

mental em fontes documentais - 1971 – 2010; Isac George Rosset coordena o projeto Estudo 66 

fitoquímico de extratos de plantas nativas do Oeste do Paraná e isolamento de novas 67 

moléculas de interesse biológico; Isac George Rosset coordena o projeto Cálculos Quânticos 68 

Estruturais de Fenômenos de Ressonância Magnética Nuclear e Espectroscopia Vibracional de 69 

Moléculas de Moléculas Orgânicas; Isac George Rosset coordena o projeto Aplicação da 70 

biocatálise em reações de esterificação e transesterificação; Isac George Rosset coordena o 71 

projeto Aplicação da síntese orgânica e biocatálise no preparo de moléculas com potencial 72 

farmacológico e agrícola; Isac George Rosset coordena o projeto ChemDuino: Uso de 73 

hardware de código fonte aberto para aquisição e transmissão de dados experimentais in situ 74 

em Química; Luciano Caetano de Oliveira coordena o projeto AUTOMAÇÃO DO MANEJO 75 

ALIMENTAR DE TILÁPIA EM SISTEMA AQUAPÔNICO; Luciano Caetano de Oliveira 76 

coordena o projeto AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DE DIFERENTES TIPOS DE MOTORES 77 

NO PROTÓTIPO FIF 8000 ALIMENTADOR AUTOMÁTICO; Luciano Caetano de Oliveira 78 

coordena o projeto DESENVOLVIMENTO E PROTOTIPAGEM DO AERADOR AFH15 79 

COM SISTEMA DE GERAÇÃO INDEPENDENTE DE ENERGIA; Rosana Balzer coordena 80 

o projeto Síntese e caracterização de materiais para conversão catalítica da biomassa em 5-81 

hidroximetilfurfural (5-HMF); Rosana Balzer coordena o projeto Síntese e caracterização de 82 

materiais com propriedades catalíticas para aplicação em reações de epoxidação de 83 

monoterpenos; Rosana Balzer coordena o projeto Desenvolvimento de catalisadores 84 

heterogêneos para aplicação em reações de oxidação catalítica total; Rosana Balzer coordena o 85 

projeto Síntese de materiais nanoporosos a partir de resíduos agroindustriais; Rosana Balzer 86 

coordena o projeto Síntese de zeólitas hierárquicas empregando soft e hard templates; Adriana 87 

Ferla de Oliveira coordena o projeto Biocombustíveis Sólidos a partir de Resíduos 88 

Lignocelulósicos; Adriana Ferla de Oliveira coordena o projeto Biocombustíveis Sólidos a 89 

partir de Biomassa de Guandu; Adriana Ferla de Oliveira coordena o projeto Caracterização 90 
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Química e Energética de Briquetes produzidos com Resíduos Agrícolas e da Biomassa 91 

Florestal; Ivonete Rossi Bautitz coordena o projeto Compostagem de resíduos orgânicos 92 

associados ao biochar: Monitoramento dos parâmetros do processo e avaliação do valor 93 

agronômico do composto gerado Ivonete Rossi Bautitz coordena o projeto Degradação de 94 

contaminantes emergentes por processos oxidativos avançados; Ivonete Rossi Bautitz 95 

coordena o projeto Avaliação da ocorrência de herbicidas (Glifosato/AMPA, 2,4-D) em águas 96 

superficiais da região Oeste do Paraná; Dilcemara Cristina Zenatti coordena o projeto 97 

Codigestão Anaeróbia de Manipueira e Bagaço de Mandioca Pré-Hidrolisado; Dilcemara 98 

Cristina Zenatti coordena o projeto Codigestão Anaeróbia de Glicerol Residual da Produção de 99 

Biodiesel com Resíduos Agropecuários e Agroindustriais; Camila Tonezer coordena o projeto 100 

O modelo da Equação Mestra para o transiente de fotovoltagem de superfície em sistemas 101 

orgânicos desordenados; Marcelo Guimarães Ribeiro coordena o projeto Avaliação de séries 102 

históricas de precipitação na sub-bacia do rio Piquiri com auxílio de algoritmos genéticos; 103 

Maria Cristina Milinsk coordena o projeto Desenvolvimento de métodos analíticos para 104 

análise de contaminantes em ambientes aquáticos na região de Palotina – PR; Cássio Alves 105 

coordena o projeto Modelagem, Simulação e Caracterização de Sistemas Nano e 106 

Micrométricos com uso de Dinâmica Molecular e Técnicas Computacionais e Experimentais; 107 

Luis Fernando Souza Gomes coordena o projeto Produção de algas utilizando resíduos 108 

agroindustriais como meios de cultivo alternativos; Luis Fernando Souza Gomes coordena o 109 

projeto Aproveitamento de resíduos agropecuários e agroindustriais para obtenção de produtos 110 

biotecnológicos e bioprodutos; Maurício Guy de Andrade coordena o projeto Uniformidade de 111 

distribuição da irrigação por pivô central utilizando o controle estatístico de qualidade; 112 

Maurício Guy de Andrade coordena o projeto Mapeamento agrícola da região oeste do Paraná 113 

com utilização de imagens de satélites; Maurício Guy de Andrade coordena o projeto 114 

Influência da declividade do terreno nos parâmetros de irrigação por gotejamento através do 115 

uso de técnicas estatísticas de controle de qualidade; Pedro Gusmão Borges Neto coordena o 116 

projeto Avaliação de áreas potenciais para aquicultura por meio de técnicas de sensoriamento 117 

remoto na mesorregião Oeste do Paraná; Rodrigo Sequinel coordena o projeto Técnicas de 118 

processamento de imagens como ferramenta de previsão da qualidade de grãos de soja 119 

expostas a condições de déficit hídrico; Rodrigo Sequinel coordena o projeto Dosagem 120 

hormonal pelo método de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC); Rodrigo Sequinel 121 

coordena o projeto Hidroesterificação de óleo residual de frango; Rodrigo Sequinel coordena o 122 

projeto Determinação de hidrogênio e demais coprodutos gerados sob diferentes condições 123 

reacionais em processos de reforma catalítica; Rodrigo Sequinel coordena o projeto 124 

Desenvolvimento de métodos cromatográficos de análise para determinação de álcoois, ácidos 125 

orgânicos voláteis e demais produtos gerados em processos de produção de hidrogênio; Rita 126 

de Cassia dos Anjos coordena o projeto The dynamics of ultra-high energy cosmic rays and 127 

black holes; Rita de Cassia dos Anjos coordena o projeto Ultra high energy cosmic rays 128 

acceleration and black holes. 3. Aprovação de projetos de pesquisa anteriores do 129 

Departamento Ciências Agronômicas, solicitante: Robson Fernando Missio. O professor 130 

Robson relatou os projetos de pesquisa em andamento: “Caracterização de espécies de plantas 131 

daninhas com potencial de resistência a herbicidas no estado do Paraná”, coordenado pelo 132 

professor Alfredo Junior Paiola Albrecht; “Monitoramento de espécies de plantas daninhas 133 

com potencial de resistência a herbicidas no estado do Paraná e estratégias de controle”, 134 

coordenado pelo professor Alfredo Junior Paiola Albrecht; “Qualidade das sementes de soja 135 
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transgênica submetida a diferentes tratamentos contendo herbicidas”, coordenado pelo 136 

professor Alfredo Junior Paiola Albrecht; “Produção e qualidade pós-colheita de genótipos de 137 

cebola na região oeste do Paraná”, coordenado pela professora Aline Marchese; “Seleção de 138 

clones de batata-doce com múltipla aptidão para cultivo na região de Palotina – PR”, 139 

coordenado pela professora Aline Marchese; “Remineralizadores em diferentes culturas e 140 

solos da Região Oeste do Paraná”, coordenado pelo professor Augusto Vaghetti Luchese; 141 

“Caracterização pedológico-ambiental e análise da estrutural de remanescentes de Floresta 142 

Estacional Semidecidual nas regiões oeste e noroeste do Paraná”, coordenado pelo professor 143 

Juliano Cordeiro; “Recomposição da vegetação nativa em áreas de Floresta Semidecidual no 144 

Oeste Paranaense”, coordenado pelo professor Juliano Cordeiro; “Manejo de adubação em 145 

grandes culturas no Oeste do Paraná”, coordenado pelo professor Laércio Augusto Pivetta; 146 

“Buva resistente a herbicidas no Paraná e estratégias para substituição do paraquat” 147 

coordenado pelo professor Leandro Paiola Albrecht; “Mapeamento da buva resistente a 148 

herbicidas no Paraná e estratégias de manejo”, coordenado pelo professor Leandro Paiola 149 

Albrecht; “Produtos utilizados para reversão da fitointoxicação provocada por herbicidas 150 

aplicados em soja transgênica”, coordenado pelo professor Leandro Paiola Albrecht; “Estudos 151 

de microrganismos eficientes para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável (UFPR 152 

BANPESQ 2019030284)”, coordenado pela professora Luciana Grange; “Microrganismos 153 

rizosféricos utilizados como agentes de biocontrole de doenças em plantas cultivadas (UFPR 154 

BANPESQ 2016020383)”, coordenado pela professora Luciana Grange; “Avaliação de 155 

extratos vegetais e de substâncias isoladas do metabolismo secundário em ensaios de 156 

alelopatia”, coordenado pela professora Patricia da Costa Zonetti; “Reguladores vegetais sobre 157 

o desenvolvimento de plantas”, coordenado pela professora Patricia da Costa Zonetti; “Ação 158 

antimicrobiana das plantas medicinais: indissociabilidade entre pesquisa e extensão”, 159 

coordenado pela professora Roberta Paulert; “Atividade nematicida de extratos aquosos 160 

vegetais ao gênero Meloidogyne”, coordenado pelo professor Roberto Luis Portz; 161 

“Comportamento de cultivares de soja a Phytophthora sojae”, coordenado pelo professor 162 

Roberto Luis Portz; “Melhoramento genético do milho (Zea mays L .)”, coordenado pelo 163 

professor Robson Fernando Missio; “Avaliação de fungicidas no manejo de manchas foliares e 164 

incidência de micotoxinas em milho”, coordenado pela professora Vivian Carré Missio; 165 

“Biocontrole de Colletotrichum lindemuthianum pelo uso de rizobacterias nativas de solos da 166 

região Oeste do Paraná”, coordenado pela professora Vivian Carré Misssio; “Monitoramento 167 

de Phakopsora pachyrhizi no manejo da ferrugem-asiática da soja, coordenado pela professora 168 

Vivian Carré Missio; “Bioprospecção de bactérias promotoras de crescimento em braquiária e 169 

avaliação do efeito da sua aplicação na comunidade microbiana e no solo”, coordenado pelo 170 

professor Robson Fernando Missio. 4. Aprovação de projetos de pesquisa anteriores do 171 

Departamento de Zootecnia, solicitante: Américo Fróes Garcez Neto. O professor Américo 172 

relatou os projetos de pesquisa em andamento: “Efeito de diferentes dietas nas características 173 

produtivas e digestibilidade de ovinos confinados” e “Efeito de diferentes dietas e aditivos nas 174 

características produtivas e digestibilidade de ruminantes” coordenados pelo docente José 175 

Antônio de Freitas; “Projeto leite mais oeste e noroeste paranaense” coordenado pelo docente  176 

Willian Gonçalves do Nascimento; “Avaliação e composição genética de bovinos formadores 177 

da raça Purumã”, “Avaliação e estimação de parâmetros genéticos para produção e parâmetros 178 

qualitativos de leite” e “Controles alternados das ordenhas da manhã e da tarde para estimação 179 

da produção e qualidade do leite” coordenados pelo docente Alexandre Leseur dos Santos; 180 
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“Lipídios e L-carnitina em dietas para tilápia do Nilo” e “Estratégias de alimentação para a  181 

tilápia do Nilo em sistemas intensivos de produção” coordenados pelo docente Álvaro José de 182 

Almeida Bicudo; “Determinações de níveis letais de nitrato e do efeito combinado de amônia 183 

e nitrito em diferentes fases ontogênicas do camarão-da-amazônia Macrobrachium 184 

amazonicum (Heller, 1862) e a influência sobre o processo de osmorregulação”, 185 

“Determinações de níveis letais da amônia e nitrito em diferentes fases ontogênicas do 186 

camarão-da-Amazônia Macrobrachium amazonicum (Heller, 1862): Influência sobre o 187 

processo de osmorregulação e efeitos sobre a estrutura branquial”, “Efeito crônico de amônia, 188 

nitrito e nitrato para juvenis do camarão-da-amazônia Macrobrachium amazonicum (Heller, 189 

1862)” e “Efeito do butifour ccb no desempenho de Litopenaeus vannamei” coordenados pelo 190 

docente Eduardo Luis Cupertino Ballester; “Determinação dos coeficientes de digestibilidade 191 

aparente dos nutrientes e da energia de alimentos alternativos para Macrobrachium 192 

rosenbergii” e “Farinha de insetos em dietas para alevinos de jundiá (Rhamdia quelen)” 193 

coordenados pela docente Lilian Carolina Rosa da Silva; “Padrão de fermentação, perdas, 194 

estabilidade aeróbia, caracterização microbiológica e valor nutricional do capim Pioneiro 195 

ensilado com resíduo vitivinícola e aditivo microbiológico/nutricional”, “Comportamento de 196 

pastejo e adaptação ecológica de pastagem em ambiente silvipastoril” e “Utilização de fontes 197 

energéticas e proteicas com diferentes taxas de degradação ruminal na dieta de cordeiros 198 

confinados” coordenados pelo docente Américo Fróes Garcez Neto; “Resposta de Corbicula 199 

fluminea (Bivalvia, Corbiculidae) a efluentes de piscicultura em riachos da região oeste do 200 

Paraná e influência desta espécie na qualidade da água”, “L-arginina na nutrição de peixes”, 201 

“Expressão de genes relacionados ao metabolismo do tecido adiposo, desempenho produtivo e 202 

perfil de ácidos graxos da dourada, sparus aurata alimentada com arginina” e Avaliação ex situ 203 

de extratos vegetais no controle de Odonata com interesse na aquicultura coordenados pela 204 

docente Lilian Dena dos Santos; “Influência da depuração na qualidade do filé da tilápia do 205 

nilo (oreochromis niloticus), sob os aspectos físico químicos, microbiológicos e sensoriais” 206 

coordenados pelo docente Leandro Portz; “Aditivos antioxidantes, imunomoduladores e 207 

melhoradores do desempenho de frangos de corte criados em condições de conforto térmico e 208 

adversas de temperatura ambiental”, “Efeito da suplementação de ácido glutâmico, treonina e 209 

arginina sobre a regeneração da mucosa intestinal de frangos de corte submetidos a um modelo 210 

experimental de enterite necrótica”, “Estratégias nutricionais para a utilização de alimentos e 211 

subprodutos de baixa qualidade nutricional em rações para frangos de corte”, “Efeito da 212 

suplementação de antioxidantes na dieta de reprodutores de frangos de corte machos sobre 213 

parâmetros reprodutivos pós-pico”, “Avaliação de níveis vitamínicos e fontes de 214 

microelementos minerais  na dieta de frangos de corte”, “Efeito do uso de grãos de milho 215 

submetidos a altas temperaturas de secagem e suplementados com β-glucanase e xilanase 216 

sobre digestibilidade, desempenho e qualidade intestinal de frangos de corte”, “Efeito do 217 

sinergismo entre as micotoxinas zearalenona/aflatoxina e zearalenona/fumonisina em dietas de 218 

frangos de corte, sobre o desempenho zootécnico, desenvolvimento locomotor, saúde 219 

intestinal e qualidade da carne”, “Efeito da granulometria do farelo de soja em dietas 220 

elaboradas com adição de soja crua e suplementadas com protease sobre o desempenho 221 

produtivo, desempenho intestinal e muscular e a digestibilidade dos nutrientes”, “Uso de 222 

aditivos como alternativa ao uso de antibióticos melhoradores de desempenho em rações de 223 

frangos de corte”, “Avaliação de precursores da creatina e óxido nítrico como agentes 224 

poupadores de arginina em frangos de corte”, “Avaliação da qualidade intestinal e 225 



6 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR PALOTINA 
Comitê Setorial de Pesquisa 

Rua Pioneiro, 2153, Jardim Dallas – 85950-000 – Palotina – PR 

Tel.: (44) 3211-8500 – www.palotina.ufpr.br 

 

desempenho de frangos de corte suplementados com diferentes formas de aplicação de 226 

probiótico e submetidos ao modelo experimental de enterite” e ‘Avaliação e desenvolvimento 227 

de protocolo para determinar o estado de saúde intestinal, com base em funcionalidade, 228 

integridade, imunidade e ônus metabólico de frangos de corte submetidos a um modelo de 229 

desafio infeccioso e nutricional” coordenados pela docente Jovanir Inês Müller Fernandes. 5. 230 

Aprovação de projetos de pesquisa anteriores do Departamento de Biodiversidade, 231 

solicitante: Victor Zwiener. O professor Robson relatou os projetos de pesquisa em 232 

andamento: 1) Alexandre Leandro Pereira, Projeto 1: Comunidades de peixes de riachos em 233 

unidades de conservação na bacia do Rio Piquiri, Estado do Paraná. Data prevista de término 234 

dezembro de 2024. Orgão de fomento não há. 2) Almir M. Cunico, Projeto 1, título: Avaliação 235 

dos efeitos da pressão de propágulos sobre o sucesso no estabelecimento e invasão de espécies 236 

não nativas. Data prevista de término junho de 2020. CNPq. 3) André Martins Vaz dos Santos. 237 

Projeto 1: Dinâmica populacional da ictiofauna neotropical de bacias paranaenses, Sul do 238 

Brasil, mar/22, CNPq. Projeto 2: Análise química de otólitos de espécies pelágicas do 239 

Atlântico Sudoeste: aspectos do ciclo de vida e subsídios para a gestão, jul/23, CNPq/CAPES. 240 

Projeto 3: Mecanismos reguladores da produção pesqueira nos Sistemas Lagunares do Leste 241 

Fluminense: estado atual e cenários futuros, jul/22, FUNBIO. Projeto 4: Aquaculture effluent: 242 

adequacy to environmental legislation through the implantation of Artificial Floating Islands 243 

(AFIs), jul/21, FAPESP. Projeto 5: A simplex approach for fish ecotrophic modelling in a 244 

Neotropical Microbasin, Southern Brazil, jul/20, CNPq/Pasteur Institute of Tunisia. Projeto 6: 245 

Otolith structure of Sardinella brasiliensis and Mugil liza: solving problems of age and growth 246 

in the Southeastern Brazilian Bight, mar/20, CAPES/FUNBIO. Projeto 7: Projeto 247 

SARDINHA: Apoio técnico-científico ao plano de gestão para o uso sustentável da sardinha-248 

verdadeira no sudeste do Brasil, dez/20, FUNBIO. 4) Carina Kozera, Projeto 1: Estrutura do 249 

sub-bosque de áreas remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual do Oeste do PR. Data 250 

prevista de término: outubro de 2024. Orgão de fomento não há. 5) Edilson Caron, Projeto 1, 251 

título: Staphylinidae Neotropicais (Coleoptera) na formação de recursos humanos para o 252 

estudo da biodiversidade. Data prevista de término outubro de 2024. Orgão de fomento não há. 253 

6) Fernando W.T. Leivas, Projeto 1: Sistemática de Hololeptini Hope, 1840 (Coleoptera: 254 

Histeridae: Histerinae): um grupo de interesse aplicado. Data prevista de término março de 255 

2022. Orgão de fomento CNPq. Projeto 2: Biodiversidade de Arthropoda (Eukaryota: 256 

Metazoa) Neotropicais. Data prevista de término outubro de 2024. Orgão de fomento não há. 257 

7) José Marcelo Rocha Aranha, Projeto 1: Ecologia de Comunidades de Rios. Data prevista de 258 

término outubro de 2024. Órgão de fomento não há. Projeto 2: Conservação de fragmentos 259 

florestais e ecologia de morcegos na região de Palotina. Data prevista de término outubro de 260 

2024. Órgão de fomento não há. Projeto 3: Efetividade de ferramentas de conservação de 261 

populações e comunidades. Data prevista de término outubro de 2024. Órgão de fomento não 262 

há. Projeto 4: Herpetofauna na região de Palotina: levantamento e ecologia. Data prevista de 263 

término outubro de 2024. Órgão de fomento não há. Projeto 5: Alfabetização científica: o 264 

papel do ensino de Ecologia e suas ferramentas. Data prevista de término outubro de 2024. 265 

Órgão de fomento não há. 8) Lucíola T. Baldan, Projeto 1: Distribuição e sensibilização para 266 

conservação de LIBÉLULAS (INSECTA: ODONATA) nas regiões Oeste e Noroeste do 267 

Paraná. Data prevista de término dezembro de 2024. Orgão de fomento não há. Projeto 2: 268 

Análise da distribuição de macroinvertebrados dulcícolas do Estado do Paraná utilizando um 269 

Sistema de Informação Geográfica (SIG). Data prevista de término dezembro de 2024. Orgão 270 
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de fomento não há. Projeto 3: Avaliação ex situ de extratos vegetais no controle de Odonata 271 

com interesse na aquicultura. Data prevista de término dezembro de 2020. Orgão de fomento 272 

não há. 9) Márcia S. de Menezes, Projeto 1: Levantamento e Monitoramento de Vertebrados 273 

em Fragmentos Florestais no Oeste do Paraná. Data prevista de término 2024. Orgão de 274 

fomento não há. Projeto 2: Ictiofauna da Reserva Natural Salto Morato: diagnóstico de sua 275 

conservação. Data prevista de término 2020. Orgão de fomento financiamento parcial 276 

Fundação Grupo O Boticário. 10) Suzana Stefanello, Projeto 1: Estabelecimento de rotina 277 

laboratorial para a obtenção de mudas por multiplicação in vitro de diferentes espécies de 278 

orquídeas. Data prevista de término outubro de 2024. Orgão de fomento não há. 11) Vagner 279 

Gularte Cortez, Projeto: Agaricales em fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual no 280 

oeste do Paraná. Previsão de término: dezembro de 2020. 12) Valéria G. Iared, Projeto 1: 281 

Percepção e educação ambiental nas unidades de conservação do oeste do Paraná. Data 282 

prevista de término dezembro de 2024. Orgão de fomento não há. Projeto 2: 283 

Ecofenomenologia e a compreensão das interações corporais e multissensoriais na educação 284 

ambiental. Data prevista de término dezembro de 2024. Orgão de fomento não há. 13) Victor 285 

P. Zwiener, Projeto 1: Biodiversidade e conservação de comunidades vegetais da Mata 286 

Atlântica. Data prevista de término dezembro de 2024. Orgão de fomento não há. Projeto 2: 287 

Fragmentação, diversidade e conservação da Mata Atlântica do oeste do Paraná. Data prevista 288 

de término dezembro de 2024. Orgão de fomento não há. 14) Yara Moretto, Projeto 1: O papel 289 

de decompositores em riachos neotropicais. Data prevista de término: dezembro de 2024. 290 

Projeto 2: Estrutura e diversidade da comunidade de invertebrados bentônicos em riachos. 291 

Data prevista de término: dezembro de 2024. 6. Aprovação de projetos de pesquisa 292 

anteriores do Departamento de Biociências, solicitante: Cristiano Andrigheto. O professor 293 

Cristiano relatou os projetos de pesquisa em andamento: “PROSPECÇÃO DE BACTÉRIAS 294 

COM POTENCIAL DEGRADADOR DE SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS, ISOLADAS DO 295 

LODO DE DEJETOS SUÍNOS” (DBC201706), “ANÁLISE DO POTENCIAL 296 

ANTIMICROBIANO DE EXTRATOS DE FUNGOS BASIDIOMICETES” (DBC201901), 297 

sob coordenação da professora Adriana Fiorini Rosado; “Avaliação da qualidade da água de 298 

sistemas dulciaquícolas da região oeste do Paraná” (DBC201603), sob coordenação do 299 

professor Cristiano Andrigheto; “Isolamento e seleção de fungos produtores de amilases” 300 

(DBC201601), sob coordenação da professora Cristina Beatriz Aroca Ribeiro; “ESTUDO 301 

DOS PADRÕES TEMPORAIS E ESPACIAIS DA COLONIZAÇÃO DA HERBASPIRILUM 302 

SEROPEDICAE NAS RAÍZES DE TRIGO E BRACHIARIA E EXPRESSÃO DO GENE 303 

NIFH:GUSA DURANTE A ASSOCIAÇÃO” (DBC201501), “AVALIAÇÃO DE TEMPO DE 304 

PRATELEIRA E USO DE DIFERENTES CARREADORES EM BIOFERTLIZANTES” 305 

(DBC201602), “Avaliação de diferentes metodologias para a contagem microbiana em 306 

inoculantes agrícolas” (DBC201801), “Análise da comunidade microbiana de solos após 307 

inoculação de genótipos de milho (Zea mays)” (DBC201904), sob coordenação da professora 308 

Eliane Cristina Gruszka Vendruscolo; “Suplementação alimentar estratégica em sistema de 309 

bioflocos (BFT) de camarão-da-Amazônia (Macrobrachium amazonicum) (Heller, 1862) com 310 

biomassa de fungos basidiomicetes: desempenho produtivo e histologia do hepatopâncreas” 311 

(DBC201606), “PRODUÇÃO DE PEPTÍDEOS ANTIMICROBIANOS (PAMs) POR 312 

FUNGOS FILAMENTOSOS EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE CULTIVO” 313 

(DBC201902), sob coordenação do professor Fabio Rogerio Rosado; “Morfologia descritiva e 314 

comparada dos animais domésticos e silvestres” (DBC 201605), sob coordenação da 315 
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professora Luana Célia Stunitz da Silva; “Análise filogenética da diversidade de rizobactérias 316 

através dos genes da nitrogenase e da porção 16s ribossomal” (DBC201502), “Isolamento e 317 

caracterização morfológica e genética de Bacillus spp. nativas de solos sob sistema natural e 318 

de cultivo” (DBC20503), “ESTUDOS DO MICROBIOMA DE SOLOS E PLANTAS PARA 319 

O DESENVOLVIMENTO DE UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL” (DBC201903), sob 320 

coordenação do professor Marco Antonio Bacellar Barreiros; “CULTIVARES DE TRIGO 321 

(TRITICUM AESTIVUM L.) COM DIFERENTES RESPOSTAS À ASSOCIAÇÃO COM 322 

BACTÉRIAS PROMOTORAS DO CRESCIMENTO VEGETAL: ANÁLISE PROTEÔMICA 323 

E BIOQUÍMICA” (p06-14), “Fito químicos em exsudados de variedades de trigo em interação 324 

com bactérias promotoras do crescimento vegetal e efeitos morfológicos e de expressão 325 

genica”, sob coordenação da professora Marise Fonseca dos Santos; “Estudo da Prevalência de 326 

anticorpos anti-Ehrlichia canis em cães de abrigos temporários, de associações de proteção aos 327 

animais abandonados, do oeste do Paraná, Brasil” (DBC201609), “Identificação de parasitos 328 

em répteis e aves atropelados na região oeste do Paraná” (DBC201803), sob coordenação da 329 

professora Marivone Valentim Zabott; “NEUROBIOLOGIA DO ESTRESSE EM 330 

MACACOS-PREGO (Sapajus Nigritus) CRIADOS EM CATIVEIRO” (DBC201604), 331 

“Neurobiologia do estresse de macacos-prego (sapajus nigritus) em cativeiro” (DBC201607), 332 

“Reprodução natural e avaliação seminal em gavião-real (Harpia harpyja)” (DBC201608), 333 

“DESCRIÇÃO DO PADRÃO HORMONAL REPRODUTIVO DA FÊMEA DE ANTA-334 

BRASILEIRA (Tapirus terrestris)” (DBC201701), “FISIOLOGIA REPRODUTIVA E 335 

COMPORTAMENTO SOCIAL EM MACHOS DE QUEIXADA (Tayassu pecari Link, 1795 336 

ARTIODACTYLA: TAYASSUIDAE)” (DBC201702), “FISIOLOGIA REPRODUTIVA E 337 

COMPORTAMENTO SOCIAL EM MACHOS DE Tayassu pecari Link, 1795 338 

(ARTIODACTYLA: TAYASSUIDAE)” (DBC201703), “FISIOLOGIA REPRODUTIVA DE 339 

UNGULADOS NEOTROPICAIS” (DBC201704), “CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN EM 340 

FELÍDEOS SILVESTRES: AVALIAÇÃO DE NOVOS PROTOCOLO” (DBC201705), 341 

“MANEJO REPRODUTIVO DE HARPIA (Harpia harpyja) EM CATIVEIRO” 342 

(DBC201707), “CARACTERIZAÇÃO DO CICLO ESTRAL DO VEADO-BORORÓ 343 

(Mazama nana), POR MONITORAMENTO HORMONAL FECAL” (DBC201802), 344 

“DOSAGEM DE ESTRÓGENOS E ANDRÓGENOS EM EXCRETAS DE ARARAS (Ara 345 

ararauna, A. macao E A. chloropterus) POR ENZIMOIMUNOENSAIO” (DBC201805), 346 

“CRIOPRESERVAÇÃO DE SÊMEN DE Puma yagouaroundi: ESTABELECIMENTO DE 347 

PROTOCOLOS E DESCRIÇÃO DE PARÂMETROS SEMINAIS” (DBC201806), sob 348 

coordenação do professor Nei Moreira; “Nível de conhecimento de cidadãos da terceira idade 349 

sobre HIV/Aids: estudo epidemiológico nos centros de convivência dos municípios de 350 

Palotina e Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil” (DBC201504), sob coordenação da 351 

professora Simone Benghi Pinto. 7. Aprovação do projeto de pesquisa Ensino de Física, 352 

avaliação e aprendizagem – processo SEI nº 23075.064354/2019-22, solicitante Arthur 353 

William de Brito Bergold. Após encaminhamentos, o projeto de pesquisa “Ensino de Física, 354 

avaliação e aprendizagem” foi aprovado por unanimidade. 8. Aprovação do projeto de 355 

pesquisa Desenvolvimento de bioprocessos aplicados no aproveitamento de resíduos 356 

lignocelulósicos do Centro-Oeste do estado do Paraná, para produção de produtos de 357 

alto valor agregado – processo SEI nº 23075.051130/2019-51, solicitante Tania Sila 358 

Campioni Magon. Após encaminhamentos, o projeto de pesquisa “Desenvolvimento de 359 

bioprocessos aplicados no aproveitamento de resíduos lignocelulósicos do Centro-Oeste do 360 
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estado do Paraná, para produção de produtos de alto valor agregado” foi aprovado por 361 

unanimidade. 9. Aprovação do projeto de pesquisa Química Quântica Relativística 362 

Aplicada a Química Orgânica – processo SEI nº 23075.061768/2019-08, solicitante Isac 363 

George Rosset. Após encaminhamentos, o projeto de pesquisa “Química Quântica 364 

Relativística Aplicada a Química Orgânica” foi aprovado por unanimidade. 10. Aprovação do 365 

projeto de pesquisa Produção biológica de hidrogênio: avaliação de inóculos, substratos 366 

residuais e reatores – processo SEI nº 23075.070656/2019-30, solicitante Mabel Karina 367 

Arantes Alves. Após encaminhamentos, o projeto de pesquisa “Produção biológica de 368 

hidrogênio: avaliação de inóculos, substratos residuais e reatores” foi aprovado por 369 

unanimidade. 11. Aprovação do projeto de pesquisa Estabelecimento de um Repositório 370 

de Componentes para o Desenvolvimento de Aplicações Móveis Educacionais para o 371 

Ensino e Aprendizagem de Computação – processo SEI nº 23075.072753/2019-67, 372 

solicitante Anderson da Silva Marcolino. Após encaminhamentos, o projeto de pesquisa 373 

“Estabelecimento de um Repositório de Componentes para o Desenvolvimento de Aplicações 374 

Móveis Educacionais para o Ensino e Aprendizagem de Computação” foi aprovado por 375 

unanimidade. 12. Aprovação do projeto de pesquisa Produção de quitosana com 376 

características controladas e avaliação de aplicações biotecnológicas – processo SEI nº 377 

23075.075573/2019-37, solicitante Mabel Karina Arantes Alves. Após encaminhamentos, o 378 

projeto de pesquisa “Produção de quitosana com características controladas e avaliação de 379 

aplicações biotecnológicas” foi aprovado por unanimidade. 13. Aprovação do projeto de 380 

pesquisa Desenvolvimento de método computacional para analisar imagens realizadas 381 

em ensaios de atratividade e palatabilidade para juvenis de tilápia do Nilo (Oreochromis 382 

niloticues) por meio de compreensão de imagens, análise em multi-resolução e em multi-383 

frequência para análise estatística. – processo SEI nº 23075.074720/2019-51, solicitante 384 

Denis Rogério Sanches Alves. Após encaminhamentos, o projeto de pesquisa 385 

“Desenvolvimento de método computacional para analisar imagens realizadas em ensaios de 386 

atratividade e palatabilidade para juvenis de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticues) por meio 387 

de compreensão de imagens, análise em multi-resolução e em multi-frequência para análise 388 

estatística” foi aprovado por unanimidade. 14. Aprovação do projeto de pesquisa Cultivo de 389 

videiras para processamento no Oeste do Paraná – processo SEI nº 23075.078119/2019-390 

38, solicitante Alessandro Jefferson Sato. Após encaminhamentos, o projeto de pesquisa 391 

“Cultivo de videiras para processamento no Oeste do Paraná” foi aprovado por unanimidade. 392 

15. Aprovação de projetos de pesquisa anteriores do Departamento de Ciências 393 

Veterinárias, solicitante: Elisabete Takiuchi. O Presidente relatou os projetos de pesquisa 394 

em andamento: “Efeitos da dexmedetomidina intravenosa em parâmetros cardíacos avaliados 395 

pela ecocardiografia em cães saudáveis” coordenado pela professora Marilene Machado Silva; 396 

“Avaliação laboratorial das doenças metabólicas e infecciosas em vacas no período de 397 

transição” coordenado pela professora Marilene Machado Silva; “Estudo da resistência de 398 

cistos de Giardia spp. no ambiente, em condições infectantes, expostas a altas temperaturas 399 

nos meses de primavera e verão” coordenado pelo professor Nelson Luis Mello Fernandes; 400 

“Prevalência da Criptosporidiose em granjas, nas diversas fases, de criação de suínos 401 

coordenado pelo professor Nelson Luis Mello Fernandes; “Avaliação dos parâmetros 402 

hematológicos e bioquímicos sanguíneos de cães infectados naturalmente por Ancylostoma 403 

spp e por Toxocara spp” coordenado pelo professor Nelson Luis Mello Fernandes; “Eficiência 404 

dos manejos sanitários de cama no controle de diferentes espécies de Eimeria spp” coordenado 405 
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pelo professor Nelson Luis Mello Fernandes; “Prevalência da leishmaniose canina no 406 

município de Palotina – PR” coordenado pela professora Silvia Cristina Osaki; “Estudo da 407 

ocorrência de Tripanosoma cruzi em mamíferos silvestres provenientes da Região Oeste do 408 

Paraná, Brasil” coordenado pela professora Silvia Cristina Osaki; “Estudo da ocorrência de 409 

Tripanosoma cruzi em mamíferos silvestres atropelados em rodovias na Região Norte do 410 

Paraná, Brasil” coordenado pela professora Silvia Cristina Osaki; “Prevalência e fatores de 411 

risco associados ao Mycoplasma bovis em bovinos leiteiros de propriedades rurais do Oeste do 412 

Paraná, Brasil” coordenado pela professora Silvia Cristina Osaki; “Uma abordagem One 413 

Health para a detecção de felinos, tutores e ambiente infectados por Sporothrix spp utilizando 414 

do cultivo micológico utilizando diferentes tipos de amostragem na cidade de Palotina,PR” 415 

coordenado pela professora Silvia Cristina Osaki; “Avaliação das alterações clínicas, 416 

ultrassonográfica e ecocardiográficas em cães com obesidade e os impactos desses parâmetros 417 

após o programa de redução de peso” coordenado pelo professor Flávio Shigueru Jojima; 418 

“Estudo de protocolos anestésicos e analgesia em pequenos animais” coordenado pela 419 

professora Fabiola Bono Fukushima; “Influência da dexmedetomidina e metadona na pressão 420 

intraocular, diâmetro pupilar, produção lacrimal e pressão arterial de gatos saudáveis” 421 

coordenado pela professora Fabiola Bono Fukushima; “Dexmedetomidina e xilazina: estudo 422 

dos efeitos sedativo, hemodinâmico e gastrointestinal em ovinos” coordenado pela professora 423 

Fabiola Bono Fukushima; “Síndromes clínicas associadas ao coronavírus bovino” coordenado 424 

pela professora Elisabete Takiuchi; “Aspectos clínicos, epidemiológicos e moleculares do 425 

Picobirnavírus em diferentes espécies hospedeiras” coordenado pela professora Elisabete 426 

Takiuchi; “Correlação entre igy e iga e avaliação da carga viral em frangos de corte após 427 

vacinação com cepas atenuadas de metapneumovírus aviário” coordenado pela professora 428 

Elisabete Takiuchi; “Atividade antimicrobiana de bactérias ácido lácticas isoladas de leites 429 

fermentados frente a microrganismos patogênicos” coordenado pela  professora Edna Tereza de 430 

Lima; “Pesquisa de salmonella em ovos de consumo por meio da reação em cadeia da 431 

polimerase” coordenado pela professora Edna Tereza de Lima; “Qualidade aferida dos 432 

Produtos de Origem Animal e percepções do consumidor brasileiro” coordenado pelo 433 

professor Vinicius Cunha Barcellos; “Qualidade sensorial da carne bovina e sua relação com a 434 

forma de exposição para venda e o preço” coordenado pelo professor Vinicius Cunha 435 

Barcellos; “Uso de hibridização fluorescente in situ (FISH) na identificação de Chlamydophila 436 

sp. em tecidos de aves silvestres e exóticascoordenado” pela professora Aline de Marco Viott; 437 

“Diagnóstico de Brachyspira pilosicoli, Brachyspira hyodysenteriae e Brachyspira intermedia 438 

em aves de postura e frangos de corte pela técnica de hibridização fluorescente in situ (FISH)”  439 

coordenado pela professora Aline de Marco Viott; “Parâmetros de ossos de animais 440 

domésticos e silvestres em relação ao posicionamento radiográfico” coordenado pelo professor 441 

Olicies da Cunha; “Determinação de parâmetros radiográficos do fêmur do cão em relação a 442 

sua rotação axial” coordenado pelo professor Olicies da Cunha; “Comparação de protocolos 443 

indicados em bulas de antibacterianos veterinários em relação à recomendação da literatura 444 

científica” coordenado pela professora Érica Cristina Bueno do Prado Guirro; “Efeito 445 

cicatrizante e antimicrobiano de diferentes extratos e concentrações de própolis” coordenado 446 

pela professora Érica Cristina Bueno do Prado Guirro; “Efeito do clonazepam, melatonina, 447 

galantamina, zolpidem, ramelteon ou EGb 761 sobre a memória de ratos Wistar submetidos a 448 

privação de sono” coordenado pela professora Érica Cristina Bueno do Prado Guirro; 449 

“Influência do transporte na variação de cortisol e de corticosterona fecal no período de 450 
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adaptação de ratos Wistar” coordenado pela professora Érica Cristina Bueno do Prado Guirro; 451 

“Efeito do uso tópico de azeite de oliva no desenvolvimento do casco equino” coordenado 452 

pela professora Érica Cristina Bueno do Prado Guirro; “Influência do Tempo e da Temperatura 453 

de Armazenamento no Processamento de Amostras de Sangue de Cavalos e Ruminantes” 454 

coordenado pela professora Érica Cristina Bueno do Prado Guirro; “Efeito cicatrizante e 455 

antimicrobiano de diferentes tipos de méis ou óleos vegetais no tratamento de ferida por 456 

segunda intenção em ratos Wistar” coordenado pela professora Érica Cristina Bueno do Prado 457 

Guirro; “Efeito de enriquecimento ambiental, homeopatia e florais de Bach no tratamento da 458 

ansiedade e do estresse pós-desmame de ratos Wistar” coordenado pela professora Érica 459 

Cristina Bueno do Prado Guirro. Assuntos gerais: O Presidente, professor Arthur William de 460 

Brito Bergold informou que solicitará afastamento do CSPq por estar assumindo a 461 

coordenação do curso de licenciatura em ciências exatas. Ele informou também, que sua 462 

suplente, a Professora Rosana Balzer, comunicou-lhe que também não continuará como 463 

representante do Departamento de Engenharias e Exatas no CSPq. Após isso, o professor 464 

Robson Fernando Missio também comunicou que, por ter assumido a coordenação de um 465 

programa de pós-graduação, também pedirá afastamento do CSPq. Sem mais assuntos para 466 

tratar, às dezesseis horas e doze minutos, o Presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, 467 

Robson Fernando Missio, lavrei a presente ata, que, lida e aprovada, será por todos assinada. 468 


