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ADMISSIBILIDADE DOS PROJETOS DE PESQUISA  

SUBMETIDOS NO EDITAL Nº20/2021 

Em atendimento ao Edital Nº20/2022 - Processo de seleção de Projetos de Pesquisa 2022, de 24 de outubro 

de 2022, torna-se pública a lista dos resultados preliminares da análise de admissibilidade, dos projetos de pesquisa 

submetidos neste edital. 

 

TÍTULO Situação 

Adubação orgânica na cultura da camomila para extração de óleo essencial NÃO ADMITIDO - Não atende 
o item 4.1-III e 6.4 

Análise e determinação de compostos de nitrogênio presentes em poços naturais 
localizados na região de Concórdia - SC 

NÃO ADMITIDO - Não atende 
o item 4.1-III, 6.3 e 6.4 

Avaliação da qualidade interna e externa de ovos armazenados em diferentes 
temperaturas e períodos de estocagem 

ADMITIDO 

Comparação entre métodos analíticos convencionais e microcontroladores de 
baixo custo para monitoramento de processos biotecnológicos aplicados à 
alimentos 

ADMITIDO 

Desenvolver e avaliar uma câmara de tratamento via campo elétrico pulsado 
(CEP) para fins de conservação de alimentos. 

ADMITIDO 

Estabilização de matéria orgânica parcialmente seca, a partir da fermentação 
anaeróbia lática. 

NÃO ADMITIDO - Não atende 
o item 6.4  

Genes de resistência a antimicrobianos de Escherichia coli isolados da cadeia de 
queijo colonial artesanal produzido no meio Oeste catarinense 

ADMITIDO 

Identificação das especializações produtivas (agropecuária e industrial) e de 
serviços nos municípios integrantes da Região Geográfica Intermediária de 
Chapecó 

ADMITIDO 

Impressão 3D para o Ensino de Ciências: O que dizem as pesquisas? ADMITIDO 

Interações espaciais e dinâmica demográfica nos municípios da região geográfica 
intermediária de Chapecó 

ADMITIDO 

Núcleos ativos de galáxias (AGN) e síntese de população estelar ADMITIDO 

Óleos essenciais para controle de Fusarium solani ADMITIDO 

Pesquisa molecular de Neospora caninum em vacas com histórico de falhas 
reprodutivas, em rebanhos leiteiros do meio oeste catarinense 

ADMITIDO 

Síntese, reatividade e avaliação da atividade antioxidante de selenazois 2,4-
dissubstituídos 

NÃO ADMITIDO - Não atende 
o item 4.1-III, 6.3 e 6.4 

Uma Proposta de Arquitetura de API para Adequação à Lei Geral de Proteção de 
Dados 

ADMITIDO 

Uso de fitoterápico a base de Ilex paranguarinensis no controle de Rhipicephalus 
(Boophilus) microplus na bovinocultura de corte 

ADMITIDO 

 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

Concórdia, 06 de dezembro de 2022. 
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