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RESULTADO FINAL DO EDITAL 12/2022 – PROPPEXII 

 
SELEÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOIO 

À PESQUISA CIENTÍFICA E À INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização 

(PROPPEXII) do Centro Universitário de Pato Branco (UNIDEP), no uso de suas atribuições, torna 

público o resultado final do Edital 012/2022 – PROPPEXII, que objetiva a concessão de apoio à 

Pesquisa Científica e à Iniciação Científica a projetos selecionados a partir das seguintes 

modalidades: 

I. Programa de Bolsas para Pesquisa Científica (ProBPC), dirigido a docentes do UNIDEP; 

II. Programa de Voluntariado em Pesquisa Científica (ProVPC), dirigido a docentes do UNIDEP; 

III. Programa de Bolsas para Iniciação Científica (ProBIC), dirigido a discentes do UNIDEP; 

IV. Programa de Voluntariado em Iniciação Científica (ProVIC), dirigido a discentes do UNIDEP. 

 

Quadro 1 – Projetos de Pesquisa Selecionados para a Concessão de Apoio à Pesquisa Científica e à 
Iniciação Científica nas modalidades ProBPC e ProBIC 

Áreas do 
Conhecimento 

(agrupamento ao 
encontro do Quadro 1 
do Edital 012/2022 – 

PROPPEXII) 

Título do Projeto Modalidade 

Ciências da Saúde; 
Ciências Humanas 

Análise de óbitos maternos por raça/cor no Estado do Paraná nos 
anos de 2010 a 2020 

ProBPC 
e 

ProBIC 

Violência contra a mulher: caracterização dos casos notificados 
ProBPC 

e 
ProBIC 

Prevalência de sinais e sintomas de disfunção temporomandibular e 
fatores associados em praticantes de esportes de luta 

ProBPC 
e 

ProBIC 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Comunicação e linguagem: pesquisa e extensão no reconhecimento 
da diversidade de crianças haitianas pato-branquenses 

ProBPC 
e 

ProBIC 

Todas as áreas 
do conhecimento 

Fatores meteorológicos no percurso do vírus da COVID-19 
ProBPC 

e 
ProBIC 

Neusa Santos Souza: uma interpretação psicanalítica sobre o 
racismo no Brasil 

ProBPC 
e 

ProBIC 

Efeitos psicomotores da equoterapia em pacientes com síndrome de 
down 

ProBPC 
e 

ProBIC 

 

Os autores dos projetos contemplados no Quadro 1 comprometem-se em: 
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I - Enviar relatórios trimestrais durante o período de vigência descrito no Edital 12/2022.  

II - Até a data limite de 21 de março de 2024, encaminhar à PROPPEXII o comprovante de 

aceite e/ou submissão de pelo menos uma produção a periódico científico com Qualis CAPES. 

III - Submeter os resultados parciais ou finais do Projeto de Pesquisa ao SUMMIT UNIDEP 

2023. 

 

Quadro 2 – Em ordem alfabética, por área do conhecimento, projetos de pesquisa enquadrados nas 
modalidades ProVPC e ProVIC 

Áreas do 
Conhecimento  

Título do Projeto Modalidade 

 

A eficácia do uso de terapia tópica para o tratamento de úlceras 
vasculogênicas no Ambulatório de Curativos Especiais de um município 

do Sudoeste do Paraná 

ProVPC 
e 

ProVIC 

A Incidência da Sífilis congênita relacionada ao diagnóstico do transtorno 
do espectro autista no município de Pato Branco nos anos de 2015 a 2020 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Adaptações cardiovasculares devido ao treinamento físico militar 
ProVPC 

e 
ProVIC 

Aleitamento materno: a influência da amamentação sobre o 
desenvolvimento saudável das crianças 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Análise de dados sobre acidentes com escorpiões na região sul do Brasil 
e o agravo das ocorrências com o aumento da temperatura local 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Aplicação de metodologia para mensurar a saúde mental de alunos do 
ensino superior de forma digitalizada 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Avaliação do efeito antibacteriano de extrato e biofilme a base de casca 
de pinhão (araucaria angustifolia) contra microrganismos patogênicos 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Caracterização da incidência de infarto agudo do miocárdio na 7ª regional 
de saúde do Paraná em 15 anos 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Conhecimento, experiências e percepção de procedimentos endodônticos 
regenerativos entre endodontistas do Sistema Único de Saúde 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Criação de um plano de parto para gestantes do município de Pato 
Branco 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Efeitos radiobiológicos do uso frequente de radiação por radiofrequência 
ProVPC 

e 
ProVIC 

Estudo descritivo da mortalidade perinatal na 7ª regional de saúde do 
estado do Paraná 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Fotoenvelhecimento: hábitos dos idosos em relação à utilização do 
fotoprotetor e exposição solar em dorso de mãos e braços 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Incidência de osteoporose na população idosa do município de Pato 
Branco - Paraná 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Neuropatologias relacionadas ao uso de derivados do ópio 
ProVPC 

e 
ProVIC 
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Pandemia de COVID-19 e sua relação com pneumonia, tuberculose e 
tromboembolia pulmonar 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Perfil epidemiológico de culturas coletadas no setor uti adulto de um 
hospital da 7ª regional de saúde do estado do Paraná 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Relação entre a incidência de casos de sífilis adquirida e sífilis congênita 
na 7ª regional de saúde do Paraná 

ProVPC 
e 

ProVIC 

Serviço-escola de psicologia: da procura à intervenção 
ProVPC 

e 
ProVIC 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

"Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus": nuances do 
Estado e a teoria do distributismo 

ProVPC 
e 

ProVIC 

 

Os autores dos projetos contemplados no Quadro 2 comprometem-se em: 

 

I - Enviar relatórios trimestrais durante o período de vigência descrito no Edital 12/2022.  

II - Submeter os resultados parciais ou finais do Projeto de Pesquisa ao SUMMIT UNIDEP 

2023. 

 

Diante do publicado, para a formalização com a instituição, os docentes e discentes 

contemplados com ProBPC; ProBVC; ProBIC, ProBVC (Quadros 1 e 2) devem encaminhar 

documentos especificados no Quadro 3 para a Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica, 

unicamente através do e-mail graciela.gregolin@unidep.edu.br, até o dia 24 de março de 2023.  

 

Quadro 3 – Documentos necessários para a formalização da relação entre docentes e discentes 
contemplados pelo Edital 12/2022 PROPPEXII com o UNIDEP 

Modalidades Documentos 

ProBPC I.    Formulário para cadastro de Projeto de Pesquisa  

ProVPC I. Formulário para cadastro de Projeto de Pesquisa  
II. Termo de voluntariado 

ProBIC I. Formulário de solicitação de bolsa 

ProVIC I. Termo de voluntariado  

 

A Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica se reserva o direito de solicitar 

documentação adicional.  

Todas as orientações e os modelos de documentos serão encaminhados por e-mail para 

os coordenadores dos Projetos de Pesquisa e estarão disponíveis junto à Coordenação de 

Pesquisa e Iniciação Científica. 
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Pato Branco, 20 de março de 2023. 

 
 

 
__________________________  
Profa. Ma. Graciela Caroline Gregolin 

Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica 

 
__________________________ 

Profa. Ma. Marielle Sandalovski Santos 

Pró-Reitora de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão,  

Inovação e Internacionalização (PROPPEXII) 

 


