
EDITAL 08/2019/PRPI/UFCA - APOIO A PROJETOS DE PESQUISA
RESULTADO FINAL

O repasse do recurso só será realizado ao pesquisador, em cumprimento o item 3.5. do edital APOIO A PROJETOS DE PESQUISA – Custeio 
só poderá ser novamente concedido a proponentes que tenham prestação de contas apresentada e aprovada, no caso de recebimento de 
fomento em editais anteriores.
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA EM ANDAMENTO SITUAÇÃO
Macrophomina em cultivos de feijão-caupi no Cariri Cearense: adaptabilidade comparativa e manejo pela adubação verde APROVADO
Estudo Físico-Químico de Fósseis da Bacia Sedimentar do Araripe e Bacia Sedimentar do Parnaíba através de Técnicas de 
Espectroscopia Vibracional, Microscopia Eletrônicade Varredura e Difração de Raios-X. APROVADO
p-branas anisotrópicas com momentum angular e violação da simetria de Lorentz APROVADO
Biblioteca pública, pertencimento e empoderamento: implantação, monitoramento e avaliação de uma política de atuação local 
para a biblioteca pública cearense APROVADO
Síntese e caracterização de semicondutores para aplicação como sensores e biosenssores eletroquímicos APROVADO
A estruturação das comunidades de lagartos em diferentes fisionomias da chapada do araripe e seu efeito na riqueza e 
abundância de helmintos associados APROVADO
Cartografia dos Cursos de Jornalismo do Reuni no Brasil APROVADO
Métodos eletroanalíticos para o controle de qualidade de anabolizantes utilizados na aquicultura APROVADO
Manejo agroecológico de moscas-das-frutas em pomar comercial de goiaba em condições semiáridas do cariri cearense APROVADO
Taxonomia do filo porifera para o Estado do Ceará APROVADO
Avaliação da atividade leishmanicida in vivo do látex de himatanthus drasticus APROVADO
Estudo de espécies medicinais da região do cariri cearense com vistas ao seu resgate e uso racional APROVADO
Avaliação dos Efeitos Antidepressivo e Ansiolíticos dos Florais de Bach em Animais de Laboratório APROVADO
Estudos sobre literacia em saúde, flow no trabalho e autoeficácia ocupacional APROVADO
Pesquisa em midiatização no Brasil: abordagens teóricas e metodológicas APROVADO
Biogeoquímica de metais traço em estuário sob clima semiárido: contribuição para monitoramento das mudanças ambientais 
no Delta do rio Parnaíba APROVADO
Estudo de soluções para fundações apoiadas em solos colapsíveis APROVADO
Propriedades Físicas de Micro/Nanoestruturas Inorgânicas e Aplicações APROVADO
Carreira feminina em universidades brasileiras: uma análise a partir do Fenômeno Abelha Rainha APROVADO
Mapeamento da maturidade tecnológica e da demanda tecnológica da Região do Cariri APROVADO
Avaliação dos parâmetros hidrodinâmicos e de qualidade da água de filtro lento de areia em função do tempo de maturação APROVADO
Mais alimento com menos água: Estratégias de  monitoramento para o gerenciamento de água APROVADO
WEB SEMÂNTICA E WEB PRAGMÁTICA: estudo de representação e recuperação de informação em acervos informacionais 
digitais APROVADO
Planejamento Urbano e Ambiental em Juazeiro do Norte - CE: Um caso de (in) sustentabilidade APROVADO
Vidas de professores da Educação Básica: uma pesquisa (auto)biográfica sobre identidade e desenvolvimento profissional 
docente. APROVADO
Flexibilização das Relações de Trabalho na Economia do Compartilhamento: Um Estudo no Nordeste Brasileiro APROVADO
Ciência enquanto cultura: e a discussão do curriculo de química na região do cariri APROVADO
Educação Sexual nos currículos escolares: problematização de discursos acerca de sexualidade e gênero APROVADO
Avaliação Dos Efeitos Do Canal Mitocondrial De Potássio Sensível Ao ATP Sobre A Hipertrofia Cardíaca Em Corações De 
Camundongos Submetidos A Restrição Calórica APROVADO
Associação do vírus epstein-barr (ebv) com o carcinoma cervical: investigação de uma série de casos procedentes da região 
do cariri, Estado do Ceará APROVADO
Acúmulo de osmólitos orgânicos e dos íons na+ e k+ nas gramíneas forrageiras, panicum maximum e brachiaria bryzantha, 
sob condições de salinidade APROVADO
Ações empreendedoras oriundas de egressos do Curso de Biblioteconomia da UFCA: um estudo sobre a formação voltada 
para o empreendedorismo. APROVADO
Produção de matrizes para cromatografia de afinidade a partir de polissacarídeos vegetais APROVADO
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