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PESQUISAS COM SERES HUMANOS

TÍTULO

PESQUISADOR

Memória urbana: diagnóstico do patrimônio cultural edificado da Aderbal Rodrigo Castellan
área central de Joinville;
Lopes
Avaliação da evolução da maturidade da escola profissional de
adolescentes participantes de progressos de orientação Alexandre Cidral
informação profissional;
Vulnerabilidade ao estresse: os discentes de um curso técnico em
enfermagem frente ao início de um novo período de estágio Alexandre Pareto da Cunha
curricular;
Avaliação dos cuidados com a saúde bucal dos pacientes
Aleyson Olimpio Paza
internados em UTI's do Estado de Santa Catarina;
Interações sociais e preconceitos na escola: sentidos e Aliciene Fusca Machado
significados atribuídos pelos adolescentes no ensino médio;
Cordeiro
Representações dos estudantes do ensino médio sobre a Aliciene Fusca Machado
psicologia;
Cordeiro
Educação inclusiva e preconceito: atribuições de significados por Aliciene Fusca Machado
alunos de séries iniciais;
Cordeiro
As concepções de avaliação de professores de alunos com Aliciene Fusca Machado
necessidades educacionais especiais;
Cordeiro
Avaliação de estudantes com necessidades educacionais Aliciene Fusca Machado
especiais: o que pensam professores da escola pública?
Cordeiro
Polineoropatia desmielinizante inflamatória por citomegalovirus Anderson Ricardo Roman
em transplantado renal - relato de caso;
Gonçalves
Análise retrospectiva na aferição da pressão arterial na sala de Anderson Ricardo Roman
espera - estudo comparativo com a aferição do consultório;
Gonçalves
A importância do intercâmbio para o desenvolvimento da carreira
Andréa M. B. Tamanine
do estudante de comércio exterior da Univille;
Análise Crítica dos enxertos autógenos

Andréa Ribeiro Okamoto

Negociação comercial internacional: o desafio das organizações
Ariela da Silveira Antonio
de Joinville diante da diversidade cultural;
Brincar: um olhar gestáltico

Arlene Leite Nunes

Como é ser uma jovem adultacom sobrepeso ou obesa;

Arlene Leite Nunes

TÍTULO

PESQUISADOR

Morte e luto: como as mães vivenciam a morte de um filho;

Arlene Leite Nunes

O transtorno depressivo na visão da Geltalt-Terapia;

Arlene Leite Nunes

Minha rua, minha casa: histórias da população em situação de rua
Arselle de Andrade da Fontoura
da cidade de Joinville (1998 - 2008);
Guardiões da memória: narrativas e histórias em uma Instituição
Arselle de Andrade da Fontoura
asilar;
Presença de parasitoses intestinais em amostras analisadas pelo
Laboratório Labcenter de Joinville/CS, no período de Janeiro a Artur Alfredo Schemmer
Dezembro de 2008;
Programa de atividade física e saúde para idosos na Univille
Carla Werlang Coelho
versão IV;
Núcleo de avaliação de tecnologia em saúde SUS - Univille na Carlos Augusto Cardin de
região de Joinville - SC;
Oliveira
Monitoramento de tecnologia em Saúde;

Carlos Augusto Cardin de
Oliveira

Registro do desenvolvimento das indústrias de moldes e matrizes
Carlos Maurício Sacchelli
da cidade de Joinville;
Acervo de obras de arte em gravuras da Univille: construção de
Célia Ceschin Nastari
material educativo;
Efeito de um programa de ginástica laboral na prevenção contra o
estresse de técnicos de enfermagem do Centro Hospitalar Célia Guimarães Perini
Unimed Joinville;
Avaliação da capacidade tampão da saliva e do ph bucal após
desafio cariogênico gerado por bochechos sucessivos com Célia Maria Condeixa de
solução ácida (refrigerante) em escolares do Distrito do Saí (São França Lopes
Francisco do Sul);
Influência de alimentos da merenda escolar na alteração do ph
Célia Maria Condeixa de
bucal e capacidade tampão salivar dos escolares do Distrito do
França Lopes
Saí (São Francisco do Sul/SC);
Avaliação socioambiental da área de preservação ambiental Rio
Celia Maria Valeria Olsen
dos Bugres - Município de Rio Negrinho, SC;
Hipossalivação e xerostomia: avaliação clínica dos efeitos
colaterais dos medicamentos de uso contínuo em idosos Celso Alfredo Schramm
residentes no Ancianato Bethesda;
Avaliação do grau de sucesso de implantes instalados em
Cinthia Torrens Anderle
pacientes do curso de especialização em implantodontia, no
Chagas
período de 03 anos;
A identidade cultural dos poetas Joinvilenses no período de 1980
Claudia Regina Pereira Belli
a 1990: um resgate da memória poética;

TÍTULO

PESQUISADOR

Inclusão no Ensino Superior;

Cleder Alexandre Somensi

Promovendo qualidade vida dos idosos do Lar Betânia;

Cleia Bet Baumgarten

Avaliação do nível de conhecimento dos acompanhantes das
crianças em tratamento antineoplásico no hospital materno-infantil Constanza Marin Odebrecht
Doutor Jeser Amarante Faria sobre mucosite;
Efeito da clorexidina em crianças durante o tratamento antineoplásico no hospital materno infantil Doutor Jesser Amarante Constanza Marin Odebrecht
Faria;
A catraca política: a organização do movimento passe livre em
Cristina Ortiga Ferreira
Joinville;
Determinação da pegada ecológica da Bacia Hidrográfica do Rio
Denise Lemke Carletto
Cachoeira;
Avaliação do conhecimento e análise da utilização do tratamento
restaurador atraumático (ART) pelos cirurgiões dentistas que Dulce Helena Deodoro de
trabalham no sistema único de saúde (SUS) no município de Freitas Peres
Joinville - SC;
Orientação aos consumidores de baixa renda;

Édina Elisangela Zellmer Fietz
Treml

Prevalência de Instabilidade atlanto-axial em pacientes com
Edson Sydney de Campos
síndrome de down atendidos pelo Naipe;
Implementação de um programa de promoção de saúde oral no
Edward Werner Schubert
colégio da Univille, voltado à educação de professores e alunos;
Avaliação longitudinal do desempenho clínico de dois materiais
restauradores
com
propriedades remineralizadoras,
em
restaurações de classe I e II, seguindo o protocolo do tratamento Edward Werner Schubert
restaurador atraumático (ART), em escolares do Distrito do Saí,
São Francisco do Sul, SC/Brasil;
Indicadores de sustentabilidade para a orientação de políticas
Elaine Cristine Scheunemann
públicas da Bacia Hidrográfica do Rio do Cubatão do Norte
Fischer
(Joinville - SC);
A crise dos valores na pós-modernidade e o resgate dos vínculos
familiares: uma análise a partir da realidade dos internos em Euler Renato Westphal
comunidades terapêuticas;
Responsabilidade, segurança, risco e inclusão social para
trabalhadores portadores de necessidades especiais na indústria Evandro Bittencourt
metal-mecânica de Joinville;
A prática de educação continuada como vantagem competitiva na
Fabíola Possamai
indústria-metal mecânica de Joinville;
Prevalência do poliformismo do gene da tiopurina metiltransferase
Gabriela Roncone Gastal
(TPMT) na população de Joinville;

TÍTULO

PESQUISADOR

A gestão da inovação e do desenvolvimento de produtos nas
indústrias metal-mecânica de Joinville articulado à inteligência Gelta Madalena Jonck Pedroso
competitiva das organizações;
Estresse oxidativo: correlação com fatores de risco e gravidade da
Gilmar Sidnei Erzinger
doença pulmonar obstrutiva crônica;
Desenvolvendo competências para garantir a empregabilidade;

Giucélia Spitzner

Dirofilariose humana em Joinville, SC, Brasil - Avaliação dos
Giuliano Stefanello Bublitz
primeiros casos relatados no sul do país;
Avaliação da mortalidade pós sepse

Glauco Adrieno Westphal

Análise retrospectiva de 1000 colonoscopias
realizadas no Centro Hospitalar Unimed;

sucessivas

Prazer e sofrimento no ambiente de trabalho;
Diagnostico dos cursos de geografia
Bacharelado) em Santa Catarina;

Harry Kleinubing Júnior
Inez Maria de Fatima Robert

(Licenciatura

e/ou

Isa de Oliveira Rocha

Contribuições das construções lúdicas com o cabri geométrico II
no processo ensino-aprendizagem das noções básicas de Jane Mery Richter Voigt
geometria plana;
O uso dos jogos lúdicos no ensino da matemática de 5ª a 8ª série
Jane Mery Richter Voigt
do ensino fundamental;
A escolha do livro didático e suas implicações na prática docente
Jane Mery Richter Voigt
do professor de matemática;
Da clausura às ruas: a presença das mulheres religiosas nos
Janine Gomes da Silva
meios populares de Joinville;
Narrativas de mulheres egressas do sistema carcerário na cidade
Janine Gomes da Silva
de Joinville;
Plantar e colher: semeando histórias sobre tradições e agricultura
Janine Gomes da Silva
familiar na região rural de Joinville;
Relacionando gênero: os PCN'S e os temas transversais nas
Janine Gomes da Silva
escolas de ensino fundamental em Joinville;
Análise do conhecimento e satisfação dos usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS) sobre o acesso aos serviços e Januária Ramos Pereira Wiese
medicamentos em Joinville - SC;
Percepção de uso de fluoxetina por usuários de duas unidades
Januária Ramos Pereira Wiese
básicas de saúde de Joinville;
Impacto do rastreamento e tratamento das alterações da
Jean Carl Silva
microbiota sobre o resultado perinatal;

TÍTULO

PESQUISADOR

Estudo comparativo entre glibenclamida e metformina no
Jean Carl Silva
tratamento do diabete mélito gestacional;
Aprendizagem Superior das Equipes - Performace da Empresa;

Jorge André Santos da Costa

A percepção sobre a memória empresarial pela coletividade da
José Guterres Carminatti
Whirpool S.A - Unidade Embraco - Compressores e soluções;
Patrimônio musical catarinense: um resgate histórico das
composições de Pedro Machado de Bitencourt por meio da Julio Cesar Vargas
digitalização de partituras;
Estudo do perfil socio-ambiental de praticantes das academias da
Karina Bahia Bittencourt Vieira
melhor idade (AMI) no município de Joinville - SC;
Avaliação longitudinal de próteses sobre implantes instalados em
pacientes do curso de especialização em implantodontia, entre os Laisa Ziehlsdorff
anos de 2006 a 2008;
Políticas e práticas de responsabilidade social corporativa no
Liandra Pereira
município de São Bento do Sul e região;
E_Comerce - Identificação de vantagens competitivas e
potencialização de negócios às pequenas empresas do município Liandra Pereira
de São Bento do Sul;
Avaliação do efeito de diferentes soluções para desinfecção e
esterilização
na
resistência
ao microcisalhamento
de Luciano Madeira
procedimentos adesivos em dentina;
O serviço farmacêutico e sua influência sobre o acesso aos
Luciano Soares
medicamentos - estudo de caso no município de Joinville - SC;
Manifestações orais em pacientes com insuficiência crônica
submetidos
à
hemodialise:
protocolo
de
atendimento Luiz Carlos Machado Miguel
odontológico;
Análise do conhecimento dos jogadores da Liga Nacional (NBB)
sobre o uso de protetores bucais para prevenção de traumatismo Luiz Carlos Machado Miguel
dento-alveolares;
Avaliação do entendimento da prescrição médica pelos usuários
de estabelecimentos farmacêuticos, privados e públicos nas Luiz Paulo de Lemos Wiese
cidades de Jaraguá do Sul e Joinville;
Avaliação do entendimento da prescrição médica pelos usuários
Luiz Paulo de Lemos Wiese
do Sistema Único de Saúde (SUS) em Joinville;
Tornar-se professor: a constituição da identidade profissional em
Márcia de Souza Hobold
discussão;
O trabalho do psicólogo cognitivo
adolescentes no município de Joinville;

comportamental

com

Márcia de Souza Hobold

Atuação do psicólogo com pacientes que serão submetidos a Márcia de Souza Hobold

TÍTULO

PESQUISADOR

cirurgias bariátricas;
A afetividade na relação professor-aluno;

Márcia de Souza Hobold

O tratamento psicológico desenvolvido com vitimas de pedofilia;

Márcia de Souza Hobold

A atuação do psicólogo escolar no CEAPs no município de
Márcia de Souza Hobold
Joinville;
Caracterização da clientela atendida pelo serviço de psicologia da
Márcia de Souza Hobold
Univille;
O disléxico: seus aspectos psicossociais;

Márcia de Souza Hobold

Acompanhamento psicológico de pacientes de pós-transplantes;

Márcia de Souza Hobold

Entendimento dos professores sobre as crianças com Transtorno
Márcia de Souza Hobold
de déficit de atenção e hiperatividade;
As vozes dos pais em relação à instituição escolar;

Márcia de Souza Hobold

O trabalho do psicólogo no hospital;

Márcia de Souza Hobold

Dificuldades encontradas
necessidades especiais;

pelos

pais

de

crianças

com

Marcia Regina Mendes Nunes

Maturidade para a escolha profissional: aspectos qualitativos e
quantitativos de um processo de orientação profissional com Márcia Regina Mendes Nunes
estudantes dos cursos extensivo e terceiro ano do ensino médio;
Relações familiares na doença mental: sobrecarga de cuidadores
Márcia Regina Mendes Nunes
de pacientes esquizofrênicos em seguimento ambulatorial;
Avaliação do impacto da adoção de uma estratégia de
acolhimento sobre a manifestação de ansiedade em familiares de Marciane Cleuri Pereira Santos
pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva;
Estudo nutricional e hábitos alimentares de adolescentes
atendidos por uma rede de ação social no município de Marco Fabio Mastroeni
Joinville/SC;
Barreado: a possibilidade de um prato típico paranaense como
Maria Beatriz Barco Rodriguez
patrimônio cultural brasileiro;
Mediação cultural: função educativa no museu de arte de Joinville;

Maria Bernadete Garcia Baran
de Oliveira

Letramento digital dos professores de São Bento do Sul;

Maria da Graça Albino de
Oliveira

Síndrome de Down: os sentimentos das mães frente a este
Maria Gabriela Ramos Ferreira
diagnóstico;
A qualidade de vida em pacientes portadores de doença de
Maria Gabriela Ramos Ferreira
Parkinson;
A intervenção do psicólogo no tratamento dos pacientes crônicos
Maria Gabriela Ramos Ferreira
renais;

TÍTULO

PESQUISADOR

Rastreamento de depressão geriátrica e a correlação com déficit
Maria Gabriela Ramos Ferreira
cognitivo em idosos;
O perfil identitário e qualidade de vida do participante do
Maria Gabriela Ramos Ferreira
programa matur(a)idade da Univille;
Aspectos psicológicos das mães de UTI com recém - nascidos
Maria Gabriela Ramos Ferreira
prematuros;
Depressão após AVC isquêmico: implicações na qualidade de
Maria Gabriela Ramos Ferreira
vida e influência do funcionamento cognitivo;
Habilidades sociais em jovens de 12 a 14 anos antes e após
Maria Gabriela Ramos Ferreira
intervenção para treino dessas habilidades;
A intervenção do psicólogo frente à situação pré-aposentadoria;

Maria Gabriela Ramos Ferreira

Analise da qualidade de vida de pessoas com lesão medular;

Maria Gabriela Ramos Ferreira

A representação social de professores sobre o trabalho do
Maria Gabriela Ramos Ferreira
psicólogo escolar;
Prevalência de sobrepeso e obesidade em motoristas de ônibus
Marilda Moraes da Costa
da rede urbana de Joinville/SC;
A promoção da saúde mental: na resignificação do sujeito no
Marilene Wittitz
grupo;
Oficinas terapêuticas na promoção da saúde mental: novos
desafios para reabilitação psicossocial das pessoas em Marilene Wittitz
sofrimento psíquico;
O sentido do sintoma na criança: uma visão psicanalítica;

Marilene Wittitz

Cultura e meio ambiente em Joinville

Mariluci Neis Carelli

A gestão profissional das maiores empresas familiares de São
Mario Nenevê
Bento do Sul;
Pesquisa de anticorpos anti HBV (anti-HBs) em adolescentes
Maristela Adamovski
vacinados e não vacinados do colégio da Univille/SC;
Fundamentos Ergonômicos e Educacionais para investigação do
perfil dos estudantes da habilitação de programação visual do Marli Teresinha Everling
curso de design da Univille;
O design editorial como ferramenta de gestão do grupo a
Marli Teresinha Everling
matur(a)idade na Univille;
O espaço da escola como construção do desenvolvimento
Maryahn Koehler Silva
humano e de identidades;
Arte e cultura: exposições, curadorias e políticas culturais;

Nadja de Carvalho Lamas

Gestão de recursos hídricos: estudo da aplicabilidade da
Nelma Baldin
legislação ambiental no município de Joinville;

TÍTULO

PESQUISADOR

Educação e sensibilização: representações do patrimônio
Nelma Baldin
histórico, sócio - cultural e ambiental para as políticas sociais;
Avaliação de enxertos ósseos alveolares em pacientes de fissura Nilza Cristina L. A. de Valor
labiopalatina;
Gonçalves
Manifestações orofaciais em pacientes portadores da Síndrome Nilza Cristina L. A. de Valor
de Van der Woude - Relato de Caso;
Gonçalves
Qualidade de vida e trabalho;
Treinamento
proprioceptivo:
uma
estratégia
aperfeiçoamento da habilidade motora do nadar?

Patricia Esther Fendrich Magri
para

o

Patrícia Esther Fendrich Magri

Contribuição da educação ambiental na reciclagem e reutilização
Roberta Cristina Lopes
do óleo comestível e sua viabilidade na produção de sabão;
Representações sociais sobre o centro histórico tombado de São
Roberta Cristina Silva Pauli
Francisco do Sul;
Cultura e produção - arte em terra de indústria;

Rodrigo Dal Molin

Ações colaborativas: contribuições para uma prática pedagógica
Rosana Mara Koerner
voltada para o letramento;
Organização museal: objetos musealizados;

Rúbia Stein do Nascimento

A representação da arte na atualidade - a partir da perspectiva de
Sandra Devegili
artistas, críticos e curadores - Joinville/SC;
A isenção da radiografia digital no ambiente hospitalar e o seu Sandro Rafael Soares
impacto sobre a redução do volume de efluentes radiográficos
Stacheski
Características dos idosos em áreas de abrangência do programa
Selma Cristina Franco
de saúde da família em Joinville/SC;
Saúde dos universitários da Univille;

Selma Cristina Franco

Cultura Hungara em Jaraguá do Sul - SC

Sidnei Marcelo Lopes

Projeto curricular para artes visuais no ensino básico: espaço de
Silvia Sell Duarte Pillotto
construção de identidades e autonomia;
Educação patrimonial na primeira infância: ações mediadoras nos
Solange de Fátima Gabre
espaços de memória;
Inclusão dos estudantes com necessidades educacionais
especiais na escola básica: (Re) pensando a ação do professor e Sônia Maria Ribeiro
o papel da família nas práticas inclusivas;
Sexualidade e criança! E porque não?

Sonia Regina Pereira

Mapeamento do perfil e competências laborais dos alunos
vinculados aos programas de educação de jovens e adultos para Sueli Maria Weiss Rank
potencializar sua inserção no mercado de trabalho;
Vida artístico-cultural de Caçador: um estudo comparativo entre
Suzanne Mendes Valentini
as décadas de 40/50 e os anos 2000/2008;

TÍTULO
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Site Joinville Literária;

Taíza Mara Rauen Moraes

A leitura literária no espaço escolar;

Taíza Mara Rauen Moraes

As personagens da obra sombras & silhuetas: reflexos da mulher
Tânia Graciele Belo
contemporânea;
Geração de produtos a partir de compósitos de resina poliéster e
Thamara Cristina Brehm
resíduos de pupunheira;
Prevenção ao câncer de pele causado pelos raios UV;

Vanessa Luiza Tuono

Depressão e o relacionamento familiar;

Vânia Wiese

A maior tragédia da vida - Sentimentos de pais que perderam um
Vânia Wiese
filho;
Adolescer: a busca pelos novos ideais na contemporaneidade;

Vânia Wiese

Qual o papel do psicólogo numa equipe multidisciplinar de
Vânia Wiese
equoterapia?
Influência da comunicação interativa via internet no processo de
aprendizagem a partir da teoria do agir comunicativo de Volmir Fontana
Habermas
O regime de substituição tributária do ICMS e sua influências no
planejamento tributário das empresas optantes pelo simples Werner Artur Jorge Weinzeirl
nacional;
A prática do tiro no município de São Bento do Sul, Santa
Wilson de Oliveira Neto
Catarina: um estudo sobre cultura e esporte;

PESQUISAS COM ANIMAIS
TÍTULO

PESQUISADOR

Intubação traqueal em coelhos: comparação
Antonio Bedin
entre o uso de laringoscópio e às cegas;
Avaliação da biodisponibilidade da sinvastatina
Eduardo Manoel Pereira
veiculada na forma de micropartículas em ratos;
Avaliação dos efeitos antiflamatorio e
Eduardo Manoel Pereira
analgésico de frações extrativas de Pleurotus

Sajor caju em camundongos;
Avaliação in vivo de microesferas de poli (3 hidroxibutirato) e acetobutirato de celulose
contendo cetoprofeno em modelos de
inflamação crônica em camundongos;
Influência do hormônio de crescimento em
anastomoses
intestinais
em
coelhos
orquiectomizados;
Elaboração de livro sobre cirurgia experimental
em coelhos;
Avaliação da genotoxicidade aguda e crônica
da memantina em animais experimentais
através do ensaio cometa;
Aspectos populacionais da macrofauna bêntica
e de peixes da região serrana do rio Cubatão
do Norte, SC;
Síntese e extração de frações polissacarídicas
de Pleurotus ostreatus e avaliação da
capacidade de redução tumoral;

Giovana Carolina Bazzo

Harry Kleinubing Junior
Harry Kleinubing Junior
Paulo H. C. França

Pedro Carlos Pinheiro

Sandra Aparecida Furlan

