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COMUNICADO PROPPEX Nº 30/2021 

PROPOSTAS DE PROJETOS DE PESQUISA 

EDITAL PROPPEX 12/2021 

 
 

A Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura no uso de suas atribuições 

legais, em conformidade com o artigo 37 do Estatuto da UNIFEBE, atendendo o disposto na 

legislação vigente e ao edital PROPPEX 12/2021, de 01/07/2021, faz saber por meio do 

presente Comunicado: 

 

1. Foram submetidas 62 (sessenta e duas) propostas de projeto de pesquisa, sendo: 

Nº TÍTULO DO PROJETO PROFESSOR 

01 A cientificidade dos estudos de marketing à luz das teorias de 

Burrelll e Morgan 
Thiago dos Santos 

02 A dança como ferramenta de estímulo para crianças autistas 
Camila da Cunha 

Nunes 

03 A história da pessoa idosa contada através de uma peça da 

indumentária 

Gabriela Poltronieri 

Lenzi 

04 A importância das calçadas no acesso ao espaço público: análise de 

caminhabilidade no bairro São Luiz – Brusque/SC 

Alexssandra da Silva 

Fidelis 

05 A inteligência artificial no processo de ensino-aprendizagem das 

engenharias 

Milton Augusto 

Pinotti 

06 A moda na terceira idade expressa em estampas e padronagens nas 

roupas 
Arina Blum 

07 A qualidade da água do Rio Itajaí Mirim e sua importância na 

região 

Rafaela Bohaczuk 

Venturelli Knop 

08 A qualidade das calçadas no bairro Centro I em Brusque/SC: 

determinação do índice de caminhabilidade (IC) 

Alexssandra da Silva 

Fidelis 

09 Análise de comunicação e produção de moda para idosos Thaissa Schneider 

10 Aplicação da manufatura aditiva na área da saúde Julio Cesar Frantz 

11 
Aplicação do lodo residual ativado da indústria têxtil para 

fabricação de tijolos cerâmicos empregados na vedação de paredes 

de alvenaria da construção civil 

Elias Riffel 

12 Arquivo histórico da indústria têxtil do Estado de Santa Catarina 
Edineia Pereira da 

Silva 

13 Bairro caminhável: qualidade das calçadas e índice de 

caminhabilidade no bairro Águas Claras – Brusque/SC 

Alexssandra da Silva 

Fidelis 

14 Bancada didática para simulação de geração de energia elétrica 

fotovoltaica 

Milton Augusto 

Pinotti 

15 
Capacidade absortiva em mercados de alta tecnologia: um estudo 

aplicado em organizações multinacionais de tecnologia da 

informação instaladas no estado de Santa Catarina 

Thiago dos Santos 

16 Conforto, segurança e confiança emocional: a moda para a terceira 

idade 
Josely Cristiane Rosa 

17 Consumo consciente da energia elétrica 
Milton Augusto 

Pinotti 

18 Demonstração de automação de cidades através de uma maquete Julio Cesar Frantz 

19 Desenvolvimento de corantes naturais 
Rafaela Bohaczuk 

Venturelli Knop 

20 Desenvolvimento de plano de negócio para equipe baja Rodrigo Blödorn 
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21 Desenvolvimento de um calçado para idosos 
Thaissa Schneider e 

Jerônimo Tridapalli 

22 Desenvolvimento de uma bancada para calibração de sensores para 

veículo baja 
Rodrigo Blödorn 

23 Desenvolvimento de uma peça de roupa funcional para idosos Thaissa Schneider 

24 Diagnósticos e tratamentos para pacientes com dor no joelho Vivian Siffert Wildner 

25 Discussões e literatura 
Suy Mey Schumacher 

Moresco 

26 Efeitos Peltier e Seebeck em sistemas fotovoltaicos 
Milton Augusto 

Pinotti 

27 Estratégias de linguagem e narrativa audiovisual: a construção de 

“promos” em séries das plataformas de streaming 

Ricardo 

Weschenfelder 

28 Estudo de auto cicatrização de fissuras em concreto com aditivo 

cristalizante 

Alexandre  

Maines 

29 
Estudo de auto cicatrização de fissuras em concreto com fibras 

metálicas utilizando aditivo 

cristalizante 

Alexandre  

Maines 

30 Estudo de manifestações patológicas em pontes do Município de 

Brusque - SC 

Alexandre  

Maines 

31 Estudo de pavimentos porosos e sua aplicabilidade Elias Riffel 

32 Fatores que interferem na caminhabilidade das calçadas: estudo de 

caso no bairro Dom Joaquim – Brusque/SC 

Alexssandra da Silva 

Fidelis 

33 Ferramenta para o ensino da indústria 4.0 Julio Cesar Frantz 

34 Kit de robótica educacional de baixo custo Julio Cesar Frantz 

35 Literatura e o processo de escrita 
Suy Mey Schumacher 

Moresco 

36 
Memória esportiva de Brusque: as práticas corporais manifestadas 

como práticas esportivas na cidade de Brusque que precedem os 

jogos abertos de Santa Catarina (JASC) 

Camila da Cunha 

Nunes 

37 Mobilidade urbana, espaço público e atratividade 
Francisco Alberto 

Skorupa 

38 Moda e identidade: o corpo vestido da mulher idosa no Brasil 
Gabriela Poltronieri 

Lenzi 

39 Moda e marca: a percepção da mulher idosa acerca de marcas de 

moda 

Roberta  

Del-Vechio 

40 Moda e publicidade: a percepção da mulher idosa acerca da 

publicidade de moda 

Roberta  

Del-Vechio 

41 Moda na TV UNIFEBE Josely Cristiane Rosa 

42 Moda, identidade e cultura: a percepção da mulher idosa acerca da 

sua autoimagem por meio da moda 

Roberta  

Del-Vechio 

43 Modelagem e simulação de sistemas de energia renovável Felipe Gesser Battisti 

44 
Need for touch: uma análise do comportamento, influências de 

consumo e a necessidade do toque para a compra de produtos no 

varejo de Brusque/Santa Catarina 

Thiago dos  

Santos 

45 O amor pela marca: uma análise do comportamento de consumo 

frente a uma instituição de ensino superior e o Brand Love 

Thiago dos  

Santos 

46 O caminhar na cidade: elemento de percepção do espaço urbano 

aplicado na leitura de uma rua no centro de Brusque-SC 

Alexssandra da Silva 

Fidelis 

47 O podcast literário 
Suy Mey Schumacher 

Moresco 

48 O texto literário e o mundo da pesquisa 
Suy Mey Schumacher 

Moresco 
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49 Oportunidades de design de serviço na moda para a terceira idade Arina Blum 

50 Prevalência e fatores associados a quedas em idosos na cidade de 

Brusque e região/SC 

André Luiz de 

Oliveira Braz 

51 Programa composé moda e vestuário Josely Cristiane Rosa 

52 Projeto conceitual de sistema de tração 4x4 para veículo baja Rodrigo Blödorn 

53 Projeto de reforma da escola Padre João Stolte - Botuverá 
Karol Diego 

Carminatti 

54 Projeto do Centro Universitário Inteligente Vivian Siffert Wildner 

55 Quem é este que nos escreve? 
Suy Mey Schumacher 

Moresco 

56 Reaproveitamento de materiais plásticos para a fabricação de novos 

componentes 
Rodrigo Blödorn 

57 Reforma do ensino médio e os desafios para o ensino superior 
Camila da Cunha 

Nunes 

58 Saúde e roupa: a vestimenta do paciente idoso no contexto 

hospitalar 
Arina Blum 

59 Sistemas do Centro Universitário Inteligente Roberto Heinzle 

60 Tecnologia vestida na percepção da terceira idade: Atributos e 

barreiras de adoção que influenciam a intenção de uso 
Leonardo Anésio 

61 Textos literários e acadêmicos 
Suy Mey Schumacher 

Moresco 

62 Uma proposta de intervenção pedagógica para crianças com 

transtorno do espectro autista (TEA) 

Camila da Cunha 

Nunes 

 

2. A execução do projeto está condicionada ao interesse do acadêmico bolsista ou acadêmico 

voluntário em desenvolver a Proposta de Projeto de Pesquisa, conforme estabelecido em 

Edital. 

 

3. As informações complementares que forem necessárias ao esclarecimento e cumprimento 

do presente Comunicado podem ser obtidas na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão e Cultura – PROPPEX, no Piso Térreo do Bloco C, Sala nº 12, pelo telefone: (47) 

3211-7287 ou e-mail: pesquisa@unifebe.edu.br. 

 

 

Brusque, 15 de setembro de 2021. 

 

 

 

Prof.ª Edinéia Pereira da Silva  

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

mailto:pesquisa@unifebe.edu.br

