
  

  

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, EXTENSÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

EDITAL Nº 105/2019 

 

RESULTADO FINAL 

PIBIC/CNPq UNIPLAC - 2019/2020 

 

Kaio Henrique Coelho do Amarante, Reitor da Universidade do Planalto 

Catarinense – UNIPLAC, no uso de suas atribuições, torna público o resultado final 

do processo de seleção de Bolsas de Iniciação Científica em convênio com o CNPq, no 

âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) 

2019/2020, referente ao Edital nº 072/2019, por ordem de classificação, a saber:  

Orde

m 
Proponente 

Título do Plano de 

Trabalho 

Média 

Final 
Situação 

1 Lilia Aparecida Kanan 

Inclusão de Psicólogos nas 

Escolas Públicas Estaduais 

no município de Lages - SC 
9,8 Aprovado 

2 Mareli Eliane Graupe 
Violência nas escolas: 

prevenção e enfrentamento 
9,5 

Aprovado 

3 Lenita Agostinetto 

Relação entre o uso de 

psicotrópicos por 

agricultores de um 

município da Serra 

Catarinense e a exposição de 

agrotóxicos 

9,5 
Aprovado 

4 Lenita Agostinetto 

Relação entre exposição a 

agrotóxicos com disfunção 

renal 
9,1 

Aprovado 

5 
Natalia Veronez da 

Cunha Bellinati 

Efeitos de um programa de 

exercícios supervisionados 

na qualidade de vida de 

pacientes com câncer de 

mana em tratamento de 

quimioterapia 

8,6 
Aprovado 

6 
Cristina Keiko 

Yamaguchi 

A brinquedoteca hospitalar 

como fator de promoção no 

desenvolvimento infantil 
8,5 

Aprovado 

7 Lilia Aparecida Kanan 

Work Design como 

instrumento para a gestão e 

divisão de tarefas 
8,3 

Aprovado 



  

  

8 
Natalia Veronez da 

Cunha Bellinati 

Avaliação dos fatores de 

risco para síndrome 

metabólica de usuários das 

unidades básicas de saúde 

7,6 
Aprovado 

9 
Vanessa Valgas dos 

Santos 

Cirurgia Bariátrica: uma 

opção paliativa ou eficaz 

para redução do peso 

corporal a longo prazo? 

7,4 
Aprovado 

10 
Vanessa Valgas dos 

Santos 

Obesidade ou diabetes: que 

é o verdadeiro vilão da 

doença periodontal em 

pacientes obesos? 

7,2 
Aprovado 

 

Art. 1º - De acordo com o número de bolsas concedidas pelo CNPq, somente oito 

(8) projetos terão direito à Bolsa Pesquisa na modalidade PIBIC.  

 

Art. 2º - Considerando que, de acordo com o número de bolsas concedidas pelo 

CNP, na modalidade PIBITI, que são oito (8) e foram seis (6) projetos submetidos e 

aprovados, os projetos na classificação de nº 3 e 7 na relação do PIBIC serão 

REMANEJADOS para a modalidade PIBITI, por se tratar de inovação 

tecnológica, com aderência ao respectivo edital. 

 

 

Lages, 07 de agosto de 2019. 

 

 

Kaio Henrique Coelho do Amarante 

Reitor  


