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COORDENADOR(A) TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO 

Alexandre André Feil** Estruturação e análise de índice de sustentabilidade em indústrias moveleiras de micro e 
pequeno porte 

PPGSAS 

André Anjos Da Silva* Contextos diversos no âmbito epidemiológico, fisiopatológico, diagnóstico e terapêutico na 
saúde da mulher e da criança com foco em doenças crônicas  

PPGCM 

André Jasper** Paleobotânica e Paleoambientes PPGAD 

Andréia Aparecida Guimarães 
Strohschoen* 

Ensinando, aprendendo e desenvolvendo produtos educacionais nas Ciências PPGECE 

Angélica Vier Munhoz** Ensino e aprendizagem: o currículo em meio a práticas educativas e artísticas PPGEnsino 

Camille Eichelberger Granada* Seleção e caracterização de microrganismos com potencial uso biotecnológico PPGBiotec 

Carlos Candido da Silva Cyrne* Indicadores de gestão em sistemas produtivos agroalimentares PPGSAS 

Claucia Fernanda Volken de Souza** 
Cadeia produtiva do leite: uso de biotecnologias para melhoria da qualidade da 

matéria-prima e aproveitamento de resíduos dos laticínios 
PPGSAS 

Claudete Rempel** Sustentabilidade em Propriedades Rurais PPGSAS 



 

Daiane Heidrich** Ferramentas para Auxílio Diagnóstico e Terapêutico de Doenças Infecciosas PPGCM 

Eduardo Miranda Ethur* Estudo etnobotânico, químico e atividade biológica de plantas brasileiras PPGBiotec 

Eduardo Périco** Paisagens Físicas e Culturais: efeitos sobre populações e comunidades PPGAD 

Elisete Maria de Freitas* 
Ecologia de Comunidades vegetais: estrutura e restauração ecológica, diversidade e 

potencialidades para a exploração sustentável 
PPGSAS 

Eniz Conceição Oliveira** 
Educação em Ciências: ensino e aprendizagem, articulações entre pesquisa e práticas 

profissionais 
PPGEnsino 

Flávio Milmann Shansis** 
Projeto de desenvolvimento do centro de pesquisa translacional em transtornos de humor e 

suicídio (CEPETTHS) da Univates 
PPGCM 

Gabriela Laste* 
Associação entre a produção de melatonina com marcadores bioquímicos inflamatórios em 

complicações da gestação de alto risco 
PPGCM 

Guilherme Liberato da Silva* Ácaros, saúde humana e animal: impactos e aplicabilidade PPGSAS 

Ieda Maria Giongo** Práticas, ensino, currículo e formação docente no campo das ciências exatas PPGECE 

Ivan Cunha Bustamante** Aplicação de marcadores moleculares no estudo da saúde reprodutiva humana e animal PPGBiotec 

Jane Márcia Mazzarino** 
Comunicação, Educação Ambiental e Intervenções (Ceami): cartografias sensoriais e 

imagéticas em comunicação ambiental 
PPGAD 

Joana Bucker* 
A memória emocional em pacientes com transtorno bipolar e transtornos depressivos e a 
relação com o funcionamento cognitivo e trauma na infância: um estudo de seguimento 

PPGCM 

Josemar Marchezan* Avaliação de alterações epigenéticas associadas com o transtorno do espectro autista PPGCM 

Kári Lúcia Forneck* O ensinar da infância à idade adulta: olhares de professores e alunos PPGEnsino 

Liana Johann* Ferramentas experimentais, morfológicas e moleculares aplicadas ao controle biológico PPGSAS 

Lucélia Hoehne** 
Detecção e remoção de micropoluentes em sistemas de captação de águas superficiais e 

efluentes 
PPGBiotec 



 
*Projetos de Pesquisa com fomento exclusivo da Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social - FUVATES. 
**Projetos de Pesquisa com fomento da Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social - FUVATES e órgãos externos. 
 
 
Obs.: os Projetos de Pesquisa listados foram recomendados pela Câmara de Inovação, Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu - CIPP 

 

Luciana Turatti** 
Justiça Ambiental e direitos humanos: interfaces com os saberes, os alimentos e a 

sustentabilidade 
PPGSAS 

Luís Fernando da Silva Laroque** Identidades étnicas e desdobramentos socioambientais em espaços de bacias hidrográficas PPGAD 

Luis Fernando Saraiva Macedo 
Timmers** 

Estudos experimentais e computacionais aplicados a doenças negligenciadas PPGBiotec 

Márcia Inês Goettert** 
Biotecnologia e medicina farmacêutica: aplicações em doenças prevalentes e inovações 

terapêuticas 
PPGBiotec 

Maria Madalena Dullius** 
Tecnologias no ensino e Atividades Experimentais: Possibilidades para potencializar os 

processos de ensino e de aprendizagem nas Ciências Exatas 
PPGECE 

Marli Teresinha Quartieri** 
Formação docente e tendências no Ensino: (re) pensando processos de ensino e de 

aprendizagem 
PPGEnsino 

Marlon Dalmoro** Sistemas de produção de consumo: um olhar integrado sobre os alimentos orgânicos PPGSAS 

Neli Teresinha Galarce Machado** Sociedade e Cultura: História Ambiental, Etno-história e Cultura Material PPGAD 

Noeli Juarez Ferla** Bioecologia e controle de ácaros em agroecossistemas e ambiente natural PPGAD 

Odorico Konrad** Análise da sinergia de diferentes substratos na avaliação da produção de biogás PPGAD 

Raul Antônio Sperotto** Caracterização fisiológica e molecular de plantas sob estresses ambientais PPGBiotec 

Simone Stülp** Eletroquímica aplicada às ciências ambientais: detecção, tratamento e geração de energia PPGAD 

Verônica Contini** Aspectos moleculares de doenças complexas PPGBiotec 


