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EDITAL NPA N.º 04/2020 

 
 

INFORMA O CORPO DISCENTE DA FAE 

CENTRO UNIVERSITÁRIO SOBRE AS 
INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 

DO PROGRAMA DE APOIO À INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA – PAIC 2020/2021. 

 
 

A Coordenadora do Núcleo de Pesquisa 
Acadêmica – NPA da FAE Centro 
Universitário, no uso de suas atribuições 

legais previstas no Art. 75, do Regimento, 
baixa o seguinte 

 

 

EDITAL 

 

Art. 1º O Programa de Apoio à Iniciação Científica, adiante denominado PAIC, tem como objetivo 

incentivar a participação do corpo discente e docente da FAE Centro Universitário no desenvolvimento 

de projetos de pesquisa científica. 

 

Art. 2º As inscrições serão realizadas no período de 29 de maio a 03 de julho de 2020. 

 

Art. 3º Para inscrever-se no PAIC 2020/2021, o discente deverá contemplar os requisitos a seguir: 

I. Estar regularmente matriculado em um curso de graduação da FAE Centro Universitário; 

II. Estar cursando, no mínimo, o 2.º semestre do curso no início do mês de agosto, de acordo 

com o calendário escolar 2020; 

III. Não estar cursando os dois últimos semestres do curso; 

IV. Possuir disponibilidade semanal de, no mínimo, 06 (seis) horas para pesquisa, sendo destas 

06 (seis) horas, 01 (uma) hora de encontro com o professor orientador da pesquisa; 

V. O discente que participou do PAIC anterior (2019/2020) como aluno Bolsista, apenas poderá 

realizar a inscrição como aluno Voluntário; 

 

Art. 4º Referente à inscrição: 

I. A inscrição será realizada por meio do link:  

https://www.fae.edu/apps/eventos/inscricao?evento=59352 

II. O aluno deverá selecionar dois projetos de interesse, identificando 1.ª e 2.ª opção; 

III. O aluno receberá um convite por e-mail que dará acesso à Sala Virtual do PAIC 2020/2021 – 

Google For Education, para dar continuidade ao processo seletivo. 

IV. A inscrição será concluída com a doação de 1 kg de alimento não perecível a ser entregue 

no período de 03 a 14 de agosto: campus Curitiba - no Núcleo de Pesquisa Acadêmica - NPA, 

https://www.fae.edu/apps/eventos/inscricao?evento=59352
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das 9h às 21h; campi São José dos Pinhais e Araucária -  na Central de Coordenações, das 

18h às 21h. 

 

Art. 5º O processo seletivo do PAIC 2020/2021 constituir-se-á, respectivamente, das seguintes 

etapas: 

I. Compreensão e Interpretação de um Artigo Científico; 

II. Análise do histórico e coeficiente do rendimento escolar do discente, realizada pelo professor; 

III. Entrevista previamente agendada com o professor pesquisador, responsável pelo projeto. 
 

Parágrafo único: As etapas do processo de seleção acima descritas serão realizadas até 14 de agosto 

de 2020.  

 

Art. 6º O resultado do processo de seleção PAIC 2020/2021 será divulgado em 24 de agosto de 

2020. 

I. A assinatura do termo de compromisso dar-se-á no período de 24 a 28 de agosto; 

II. As atividades do PAIC 2020/2021 somente poderão ser iniciadas após a entrega da 

documentação, assinatura do termo de compromisso e a realização da Abertura Oficial do 

Programa.  
 

§1º Campus Curitiba a Abertura será em 1º de setembro de 2020, às 18h; 
 

§2º Campus São José dos Pinhais a Abertura será em 03 de setembro de 2020, às 18h; 
 

§3º Campus Araucária a Abertura será em 10 de setembro de 2020, às 18h. 

 

Art. 7º O discente selecionado como aluno bolsista receberá bolsa-auxílio com duração de 10 (dez) 

meses. 

I. Serão disponibilizadas 31 (bolsas) bolsas-auxílio para os discentes do Campus Curitiba. 

II. Serão disponibilizadas 05 (bolsas) bolsas-auxílio para os discentes do Campus São José dos 

Pinhais. 

III. Será disponibilizada 01 (bolsa) bolsa-auxílio para os discentes do Campus Araucária. 
 

§1º Os discentes selecionados no PAIC 2020/2021 somente receberão as bolsas-auxílio no período 

letivo;  
 

§2º O valor da bolsa-auxílio é de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) mensais, sendo vinculada ao 

cumprimento das atividades previstas em cronograma preestabelecido pelo Núcleo de Pesquisa 

Acadêmica - NPA. 

 

Art. 8º A responsabilidade técnica da elaboração do projeto é do Professor Pesquisador/Orientador, 

mas caberá ao discente o desenvolvimento e a apresentação dos resultados da pesquisa. 
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Art. 9º O discente poderá participar apenas de 01 (um) projeto por ano, como aluno bolsista ou aluno 

voluntário.  

 

Art. 9º A elaboração e execução do Projeto de Pesquisa será acompanhada pelo Núcleo de 

Pesquisa Acadêmica – NPA por meio de:  

I. Formulário de Acompanhamento Semanal das orientações, via Google For Education; 

II. Elaboração do Plano de Trabalho; 

III. Relatórios Parciais sobre o andamento do Projeto; 

IV. Elaboração do Artigo Científico ao final do programa. 
 

Parágrafo único: Os documentos devem ser enviados pelo professor orientador do projeto. 

 

Art. 10. A emissão do certificado de participação no PAIC 2020/2021 está, obrigatoriamente, 

vinculada à participação nos eventos promovidos pelo programa, sendo eles:  

I. Duas Oficinas de Pesquisa; 

II. Seminário de Qualificação dos Projetos; 

III. Dois Simpósios de Pesquisa e Seminários de Iniciação Científica, sendo uma participação 

como OUVINTE e outra como APRESENTADOR do PAIC 2020/2021, realizados pelo Núcleo 

de Pesquisa Acadêmica. 

 

Art. 11. A certificação do Programa de Apoio à Iniciação Científica, proporcionará ao aluno concluinte: 

I. Composição de horas complementares ao curso de graduação; 

II. Pontuação à Resolução CONSEPE N.º 12/2017 do Prêmio São Francisco. 

III. Inserção da participação das atividades e a certificação de conclusão do PAIC no Currículo 

Lattes - CNPq.  

 

Art. 12. Os projetos de pesquisa que farão parte do PAIC 2020/2021 campus Curitiba constam no 

Anexo I desse edital.  

 

Art. 13. Os projetos de pesquisa que farão parte do PAIC 2020/2021 campus São José dos Pinhais 

constam no Anexo II desse edital.  

 

Art. 14. Os projetos de pesquisa que farão parte do PAIC 2020/2021 campus Araucária constam no 

Anexo III desse edital.  

 

Art. 15º Mais Informações poderão ser obtidas pelo e-mail pesquisa@fae.edu, com Prof.ª Drª. 

Cleonice Pompermayer e/ou Miriam Streit ou Kelly Silos.  

 

 

 

mailto:pesquisa@fae.edu
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Art. 16º Dê-se ciência aos interessados para que o presente produza seus efeitos. 

Publique-se. 

 

Curitiba, 29 de maio de 2020. 

 

 

 

 

Prof.ª Drª. Cleonice Bastos Pompermayer 

Coordenadora do Núcleo de Pesquisa Acadêmica – NPA 
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ANEXO I - PROJETOS DE PESQUISA QUE FARÃO PARTE DO PAIC 2020/2021 CAMPUS CURITIBA.  

 

PROJETOS POR CURSO 

CÓDIGO PARA 

INSCRIÇÕES 
PROFESSOR 

TÍTULO DO 

PROJETO 

 

RESUMO DO PROJETO 

CURSOS QUE 

PODEM SE 

INSCREVER 

0120CTBADMIC 
Alexandre Silva 

Wolf 

Canais de Tração e 

Escala de Startups  

Curitibanas 

O desenvolvimento de competências e sistemas via internet possibilitaram ferramentas que deram origem a formatos digitais 

e novos modelos de negócios. Esses sistemas aliados ao empreendedorismo inovador originaram uma nova concepção de 
negócio, as startups. Este modelo de negócio passa por diversas etapas, iniciando na geração da ideia até a sua 

transformação em unicórnio e sua estabilização no mercado como uma empresa reconhecida. Para que o sucesso de uma 
startup aconteça é essencial o seu momento de tração e desenvolvimento de sua escala. Este projeto visa dar continuidade 

em nossa pesquisa desenvolvida anteriormente, sobre a análise de crescimento, agora focado nos processos derivados dos 

índices levantados relacionando-os aos canais utilizados para a tração e em consequência escalonamento do 
empreendimento. 

Administração 

0220CTBADMIC 
Luis André 

Wernecke 

Fumagalli 

O Futuro dos Negócios 

e da Gestão a partir da 

COVID-19 

A pandemia e o afastamento social provocados pelo avanço e disseminação da COVID-19 têm provocado modificações 

significativas nas atividades das organizações, afetando seu funcionamento, estrutura, desempenho, eficiência e seus 

resultados. O presente projeto de pesquisa tem como objetivo identificar e analisar as mudanças no ambiente de negócios e 
do comportamento organizacional e do consumidor, a partir das demandas e dos problemas trazidos pela COVID-19 e propor 

alternativas para os atuais modelos de gestão que possam dar origem a estratégias e soluções adequadas e eficientes para 
a sobrevivência e o desenvolvimento dos negócios e da economia nas esferas micro e macroeconômicas. 

Administração 

0320CTBECOIC 
Adriano Toledo 

Pereira 
Índice de Interesse 
Político dos Jovens 

Criação de um índice para a determinação de quanto os jovens interessam-se pela política brasileira. O quanto são impactados 
pela situação política atual, pela situação econômica e pela mídia. É dever das instituições de ensino superior, principalmente 

aquelas preocupadas com a ética e os valores corretos da sociedade, dar aos seus discentes, formas de pensamento crítico 

e analítico. Assim, este índice, nos ajudará a determinar o quanto os jovens têm essa preocupação, pois quanto maior for o 
interesse pela política brasileira, mais preparados estarão para votar e cobrar dos nossos políticos. 

Ciências 

Econômicas, 
Psicologia e 

Administração 

0420CTBECOIC 
Claudia Cristina 

Lopes Machado 

O Valor dos Recursos 
Intangíveis para a 

Economia Colaborativa 

A Economia colaborativa não é mais uma tendência; ela faz parte do cenário econômico mundial e representará, até 2025, 
metade de toda a receita global em serviços. Ela se fundamenta em recursos intangíveis, que se multiplicam com o uso. Nessa 

pesquisa serão estudados os recursos da reputação, da confiança e da colaboração. Essa pesquisa objetiva analisar o impacto 

dos recursos intangíveis para a economia colaborativa. Trata-se de um estudo de múltiplos casos, de abordagem qualitativa 
e objetivo exploratório. Espera-se contribuir para o conhecimento coletivo acerca da importância desses recursos intangíveis 

e sustentáveis para as novas economias, em especial a colaborativa. 

Ciências 

Econômicas, 

Administração e 
Administração MEP 

0520CTBECOIC 
Heloísa de Puppi 

e Silva 

Investimentos em 
Qualidade e 

Disponibilidade Hídrica 
nas Bacias 

Hidrográficas 

Interestaduais no Brasil: 
os impactos do 

aquecimento global e da 

crise COVID-19 

Crises como o Covid-19 impactam nos setores usuários das bacias hidrográficas e consequentemente impactam na 
arrecadação e nos investimentos necessários à qualidade e disponibilidade hídrica nas bacias hidrográficas, que previnem 

crises originadas no aquecimento global. O objetivo geral é verificar os impactos do aquecimento global e da crise Covid-19 
nos investimentos em qualidade e disponibilidade hídrica nas bacias hidrográficas. Essa pesquisa é multidisciplinar, 

exploratória, de método dedutivo, com análises qualitativas e quantitativas. Como resultado espera-se apontar os impactos 

de crises no sistema de gerenciamento de recursos hídricos em bacias interestaduais do Brasil. 

Ciências 

Econômicas, 
Administração e 

Todos os Cursos 
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CÓDIGO PARA 

INSCRIÇÕES 
PROFESSOR TÍTULO DO PROJETO 

 
RESUMO DO PROJETO 

CURSOS QUE 

PODEM SE 
INSCREVER 

0620CTBECOIC 
Murilo de Oliveira 

Schmitt 

Tratamento de Dados 
pelas Plataformas 

Digitais: o que o cidadão 
controla? 

Identificar as políticas, se presentes, de tratamento de dados de pessoas físicas (cidadãos/contribuintes) pelas plataformas 

digitais coletoras públicas e privadas. Identificar a existência de um modelo de avaliação das plataformas digitais existentes e 
os critérios utilizados. A metodologia de pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. 

Ciências 
Econômicas, 

Administração e 
Direito 

0720CTBECOIC 
Rodrigo Marcial 
Ledra Ribeiro 

Análise Econômica das 

Intervenções da Agência 

Nacional de Saúde 
Suplementar: avaliação 

do modelo atual e 

propostas de melhorias 

Em face à crise pandêmica global, as atenções voltaram-se aos sistemas de saúdes nacionais. O objetivo geral deste trabalho 

é compreender o impacto econômico das intervenções da Agência Nacional de Saúde Suplementar no mercado de Planos de 

Saúde nos últimos vinte anos. A pesquisa se dará por meio de levantamento bibliográfico da doutrina econômica pertinente e 
com o levantamento de informações da saúde via dados públicos disponibilizados pelos órgãos competentes. O resultado 

esperado é demonstrar que os meios escolhidos pela ANS são inadequados para atingir as finalidades de aprimorar o acesso 

à saúde e a qualidade dos planos de saúde. 

Ciências 

Econômicas, Direito 

e Administração 

0820CTBDIRIC 
Fernanda Alves 

Andrade Guarido 

A Prestação de Contas 
de Organizações da 

Sociedade Civil nas 

Parcerias com Órgãos 
Públicos 

Objetivo: compreender e descrever o procedimento de prestação de contas das Organizações da Sociedade Civil -OSC na 
celebração de parcerias com a Administração Pública segundo a Lei nº 13.019, de 2014. Metodologia: pesquisa exploratório-

descritiva, teórico-empírica com abordagem qualitativa. Estratégia de Estudo de casos para aferição práticas adequadas de 
prestação de contas. Resultados esperados: apreensão de conhecimento e geração de instrumento de prestação de contas 

às Organizações da Sociedade Civil considerando as exigências do TCEPR e do TCU. Produzir material de apoio às OSC 

junto a todos os entes da federação na prestação de contas de suas parcerias. 

Direito e 

Administração – 

MEP 

0920CTBDIRIC 
Julia Heliodoro 

Souza Gitirana 

O Epistemicídio dos 

Direitos Sexuais e 

Reprodutivos das 
Mulheres nos Manuais 

de Direito Constitucional 

Considerando que a Plataforma de Ação elaborada na IV Conferência Mundial da Mulher, em Pequim, no ano de 1995, 
reafirmou conquistas em relação aos direitos reprodutivos e também conseguiu avançar na formulação dos direitos sexuais 

como parte dos direitos humanos, a presente proposta de pesquisa tem como objetivo analisar de que forma o saber-poder 
jurídico constitucional brasileiro vem discorrendo em produções acadêmicas sobre os direitos sexuais e reprodutivos das 

mulheres no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto, utiliza-se uma metodologia qualitativa centralizada no método de 

revisão sistemáticas de manuais de Direito Constitucional Contemporâneos. Desse modo, espera-se apresentar um panorama 
geral sobre como a doutrina constitucionalista brasileira e vem omitindo, limitando ou ainda ampliando os direitos humanos 

das mulheres no ordenamento jurídico brasileiro. 

Direito e Direito 
Integral - Low 
Experience 

1020CTBDIRIC Marion Bach 
O Uso da Tecnologia a 
Favor da Investigação 

Defensiva 

O objetivo é revelar a importância do novo instituto da investigação defensiva - através do qual o advogado assume o 
protagonismo na produção de provas - e a importância das novas tecnologias para o profissional, nesse campo. Ademais, 

apontar quais são as tecnologias que podem ser efetivamente utilizadas nos casos concretos e os limites legais e princípio 
lógicos para referido uso. 

Direito 

1120CTBDIRIC 
Thaïs Savedra de 

Andrade 

COVID-19: a pandemia 

que apontou a injusta 

desigualdade tributária 
no Brasil 

Até o momento as pesquisas sobre a Covid-19 limitam-se a trazer a letalidade e prospecção do vírus para interesse médico, 

jornalístico e social. Não há nenhum estudo específico e dirigido para fazer um comparativo conclusivo sobre distribuição 
tributária e a Covid. Estudar e desenvolver uma pesquisa teórica e estatística sobre a letalidade do Corona vírus em face da 

desigualdade tributária, pode contribuir para ciência do direito e administração pública, levando a uma reflexão sobre a 

validade dos mecanismos atuais tributação nacional e o quanto eles são eficientes para garantir igualdade social. 

Direito 

1220CTBEGPIC 
Eduardo de 

Oliveira Pacheco 

Um Estudo sobre 

Cadeia de Suprimentos 

Divergentes sob a Luz 
dos Conceitos de Redes 

Complexas Dinâmicas 

Um dos desafios na operação de uma Cadeia de Suprimentos Divergente (CSD) é a definição de uma política para a 

construção de topologias de redes dinâmicas, de modo que o modelo construído reflita o mundo real. Este artigo propõe um 

estudo e a construção de uma topologia para uma CSD dinâmica. Duas métricas são propostas com o objetivo de comparar 
as topologias e as métricas de desempenho discutidas na literatura acadêmica. Na topologia, utiliza-se uma CSD estática 

como referência. Nas métricas de desempenho observa-se a formação de hub e cluster, assortatividade, reciprocidade, 
centralidade entre outras. A construção de um ambiente de simulação utilizando o software R serve como suporte na análise 

comparativa dos resultados obtidos. Espera-se deste modo, contribuir de forma significativa para o aprimoramento da 

investigação em cadeias de suprimentos divergentes dinâmicas. 

Engenharia de 

Produção, 

Engenharia 
Mecânica e 

Administração 
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CÓDIGO PARA 

INSCRIÇÕES 
PROFESSOR TÍTULO DO PROJETO 

 
RESUMO DO PROJETO 

CURSOS QUE 

PODEM SE 
INSCREVER 

1320CTBEGPIC 
Gilson Paula 

Lopes de Souza 

Criação de Contexto 
Favorável ao 

Compartilhamento do 
Conhecimento 

Operatório no Contexto 

da Fábrica 4.0 

Na procura por melhor competitividade, a indústria tem discutido e aplicado diversos conceitos relacionados a pessoas e 
processos. Todavia, em muitas organizações, os conceitos adotados são implementados e mantidos de forma desarticulada. 

Diversos autores reconhecem o papel da vantagem competitiva do conhecimento, o qual é tratado de forma implícita nos 
modelos tradicionais de Gestão da Produção. Explorando oportunidades nesse cenário, este Projeto propõe analisar o 

compartilhamento do conhecimento operário em fábricas automotivas de veículos leves, por meio de fatores relativos à Gestão 

do Conhecimento, Organização do Trabalho e Organização da Produção, no contexto da indústria 4.0. 

Engenharia de 
Produção, 

Engenharia 

Mecânica e 
Administração 

1420CTBLETIC Jane Marian 

Análise do Discurso 
Infodêmico Durante a 

Pandemia da COVID-19 

nas Redes Sociais 

O presente projeto tem como objetivo analisar o discurso infodêmico sobre a COVID-19 que circulou nas redes sociais durante 

o período da pandemia. Para desenvolver este projeto serão compilados textos que representam o discurso da sociedade 
brasileira postados nas redes sociais. Os textos serão compilados, processados e analisados no programa de análises 

linguísticas Sketch Engine, ou seja, essa é uma pesquisa de abordagem empírica e data-driven em que se analisam os dados 
tanto de forma qualitativa utilizando a ferramenta concordancer quanto quantitativa por meio da ferramenta keywords e 

wordlist. Espera-se que os resultados possam apresentar, de forma clara, qual foi a evolução discursiva e quais as palavras 

que geraram pânico e insegurança no discurso que foi desenvolvido durante o período de isolamento social. 

Letras - Português 

e Inglês, Filosofia e 
Psicologia 

1520CTBLETIC 
Luiz Rogério 

Camargo 

Ricardo Reis e a Busca 
da Tranquilidade Diante 

do Infortúnio 

Este trabalho procura estudar de que maneira Ricardo Reis, heterônimo do poeta português Fernando Pessoa, busca 
caminhos para encontrar tranquilidade diante da má fortuna. Para tanto, o que se pretende é um estudo bibliográfico da obra 

poética do autor, procurando analisar o tema em questão com base na análise de poemas, bem como nas reflexões de teóricos 

e críticos que discorram sobre o assunto. Ao final do estudo, espera-se um melhor entendimento das estratégias utilizadas 
pelo heterônimo para evitar o sofrimento, bem como uma melhor compreensão de sua visão de mundo, manifestada nos 

referidos poemas. 

Letras - Português 

e Inglês 

1620CTBPEDIC 

Cinthya Vernizi 

Adachi  de 

Menezes 

Curricularização da 
Extensão Universitária – 

Atividades Pedagógicas 

em Prol de Crianças e 
Adolescentes com 

Neoplasia Alinhadas à 
Formação Acadêmica 

em Pedagogia e ao 

Projeto FAE Social 

O objeto dessa pesquisa é a curricularização da extensão universitária, estabelecida pela Resolução n. 7, de 18/12/2018 
(BRASIL, 2018). Objetiva analisar, com base na referida Resolução, a pertinência do FAE Social à formação integral dos 

discentes de Pedagogia por meio de atividades pedagógicas junto aos pacientes com neoplasia. A metodologia, de cunho 
qualitativo, delinear-se-á por meio de uma pesquisa-ação a ser realizada junto à Associação Paranaense de Apoio à Criança 

com Neoplasia (APACN), em Curitiba. Denota a pesquisa alcançar, por meio de atividades pedagógicas inclusivas, a 

implementação da proposta de curricularização da extensão universitária, participando de ações solidárias. 

Pedagogia 

Claudino Gilz 

1720CTBPEDIC Iara Lang Martins 

O Uso de Metodologias 
Digitais na Área da 

Matemática Aplicada ao 

Ensino Superior 

As disciplinas da área de exatas são base comum para diversos cursos superiores e são peças chave para a continuidade 

nos cursos. No entanto, os alunos apresentam muitas dificuldades nessa área. Por isso, a educação precisa adaptar-se para 

prover melhorias no ambiente de sala de aula. Este projeto visa desenvolver estratégias de ensino em nível superior e aplicá-
las em ambiente de sala de aula, através da ferramenta Google for Education e da confecção de atividades interativas para 

as aulas. Neste sentido, espera-se ter melhores resultados tanto pelas notas quanto pela opinião dos alunos. 

Administração, 

Pedagogia e Todos 
os Cursos 

1820CTBPSIIC 
Alexandra Arnold 

Rodrigues 

Possibilidades de 

Reconhecimento Social 
do Adolescente que 

Cumpre Medidas 
Socioeducativas: uma 

proposta de pesquisa-

participante 

A presente pesquisa tem como norte a proteção integral de crianças e adolescentes, preconizada pela Constituição Federal 

e Estatuto da Criança e do Adolescente, e as contradições do aparato legal e institucional que objetiva efetivá-las junto aos 
adolescentes em conflito com a lei. Para tanto, objetiva investigar implicações identitárias e formativas, bem como as 

(im)possibilidade de reconhecimento social, para o adolescente que se encontra em contexto de institucionalização-reclusão. 

Como proposição metodológica, o estudo se embasará em revisão de literatura narrativa e posterior pesquisa de campo, 
inspirado em postulados da pesquisa participante, sob aporte teórico da Psicologia Social Crítica. 

Psicologia 
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1920CTBPSIIC Camila Muhl 

A Construção da 

Masculinidade entre 
Torcedores Organizados 

de Futebol 

Diante da representação social de que “futebol é coisa de homem” o presente projeto de pesquisa busca desvendar essa 
relação, investigando qual o impacto do engajamento em uma torcida organizada de futebol para a construção da 

masculinidade dos sujeitos. A pesquisa de campo será qualitativa, embasada na fenomenologia, onde serão entrevistados 
homens torcedores organizados sobre sua experiência vivida. Com este estudo espera-se contribuir para a compreensão das 

masculinidades no cenário brasileiro, avançar com as discussões dos estudos de gênero e entender os impactos no nível 

individual de fazer parte de um agrupamento que possui valores específicos em relação a masculinidade. 

Psicologia 

2020CTBPSIIC 
Mariana Cardoso 

Puchivailo 

Compreensão dos 
Sentidos de Crise 

Atrelados à Vivência das 

Pessoas em Primeiras 
Crises do Tipo 

Psicóticas e a de seus 
Familiares 

A presente pesquisa tem como objetivo compreender os sentidos de crise atrelados à vivência das pessoas em primeiras 

crises do tipo psicóticas e a de seus familiares/rede social, expressos na chegada dos participantes ao PEQUI e durante o 
processo de acompanhamento realizado pelo grupo. Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa na qual serão 

acompanhados quatro casos atendidos pelo PEQUI, através de três entrevistas - semi-estruturadas, análise de documentos 

psicológicos - entre eles relatório psicológico e multiprofissional -, genograma e linha do tempo, com a intenção de relatar a 
história cronológica do paciente e de sua família/rede social -, observações de atendimentos em espelho e reuniões de 

supervisão do grupo, nas quais são discutidos os casos e os sentidos expressos durante os atendimentos. Espera-se com 
essa pesquisa compreender os sentidos atribuído às vivências de crise desses sujeitos, auxiliando um melhor entendimento 

do fenômeno das primeiras crises do tipo psicóticas e a melhor avaliar os processos de atenção à essas crises. 

Psicologia 

2120CTBPUBIC Luciana Berlese 

O Impacto das 

Abordagens de Gênero 
na Publicidade Brasileira 

- uma questão de 
repertório? 

O presente projeto pretende analisar em que medida a transformação na abordagem de gênero na publicidade brasileira 
impacta positivamente a construção de repertório na sociedade. O objeto de estudo tem como ponto de partida o resultado da 

pesquisa produzida no PAIC 2019/2020, sobre as sugestões de mudança na representação das identidades de gênero 
propostas pela WFA e pela ONU Mulheres. Para tanto, utilizará o Guia para Representação Responsável na Publicidade e o 

resultado da investigação com associados da ABA - Associação Brasileira de Anunciantes como fonte de investigação. A 

metodologia pretendida será estudo de caso com análise de conteúdo, pesquisa qualitativa e entrevista em profundidade. 

Publicidade e 

Propaganda -   
Design 

 

ROJETOS POR LINHAS DE PESQUISA COM TEMAS TRANSVERSAIS 

CÓDIGO PARA 

INSCRIÇÕES 
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2220CTBTRAIC Ana Lucia Ivatiuk 

A Avaliação da 
Regulação Emocional 

no Mundo 

Corporativo Pós 
Pandemia 

O objetivo desta iniciação científica é reunir a psicologia, a administração e a gestão comercial, que são diferentes campos de 

saberes profissionais, mas que podem trabalhar de forma multidisciplinar estudar o tema regulação emocional no contexto 

corporativo e assim produzir conhecimento deste tema para a realidade local. O contexto da Pandemia exige adaptações em 
vários níveis, e a avaliação de como estão os profissionais nos seus postos de trabalho estão lidando com as emoções pode ser 

um diferencial para vários tipos de corporações. Espera-se preparar os alunos, que serão futuros profissionais destas áreas para 
a realização deste trabalho. 

Psicologia, 

Administração e 
Tecnologia em 

Gestão Comercial 

2320CTBTRAIC 
Ana Paula Lang 

Martins Madi 

Pigmentação Natural 

de Tintas Preparadas 

a partir de Solo 

Uma das principais linhas de pesquisa nas indústrias de tinta tem sido o desenvolvimento de produtos de menor impacto 

ambiental em especial quanto à emissão de solventes à atmosfera. O uso de pigmentos naturais é milenar, data da pré-história, 

com as pinturas rupestres. Com o tempo e com a obtenção de corantes sintéticos, a técnica das tintas naturais deixou de ser 
utilizada. No entanto, as tintas industrializadas podem ser constituídas por substâncias tóxicas, enquanto as tintas produzidas 

com pigmentos do solo são sustentáveis. Assim, este projeto tem por finalidade o preparo de uma tinta ecológica colorida e de 

baixo custo a partir pigmentos naturais e aperfeiçoando a técnica milenar de produção de tinta usando o solo. 

Engenharia Civil 
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2420CTBTRAIC Antoninho Caron 

Interdependência 

entre Lucro - Ética - 
Responsabilidade 

Social e Negócios 

Internacionais 

Os tempos atuais de Pandemia provocada pelo "Covid-19, despertam uma nova reflexão sobre globalização, abertura 

econômica, ética, responsabilidade social e negócios internacionais. Este estudo pretende pesquisar e analisar os principais 
desafios dos negócios internacionais estão enfrentando para conquistar lucros, com ética, responsabilidade social. Como os 

países e as organizações interagem e cooperam com respeito à diversidade de interesses e a autodeterminação de empresas e 

nações? Os procedimentos metodológicos envolvem a revisão de textos e ponderações sobre a realidade atual e os desafios de 
novos ajustamentos no cenários das nações. Ao final do estudo pretende-se publicar artigo sobre os ajustes no cenários das 

nações e o comportamento estratégico das empresas diante de seus objetivos de crescimento, sobrevivência e lucros 

conquistados com responsabilidade social e ética estratégica. 

Negócios 

Internacionais, 

Administração e 
Filosofia 

2520CTBTRAIC 

Caroline 

Cavalcanti de 

Oliveira 

Da Expressão de 

Estilo de Vida à 

Experiência de 

Consumo: 

aprofundamentos 

analíticos na 

observação de 

tendências (o tênis 

como discurso da 

hipermodernidade) 

As relações de consumo da hipermodernidade, fortemente demarcadas pela valorização do indivíduo quanto aos modos de viver, 
morar, circular e se relacionar, evidenciaram em pesquisa previamente realizada como processos de estilização da vida cotidiana 

constituem-se como tendência de consumo. Com a observação do tênis como objeto empírico, foi possível com tal investigação 

levantar modos discursivos de demarcação de pertencimento (por sujeitos, grupos e marcas), tanto pelo seu uso como parte da 
vestimenta ou acessório, quanto pelas formas mediáticas. As análises contribuíram para a percepção do caráter experiencial do 

consumo dado pelo uso e consumo do tênis; no entanto, tal relação passou a se apresentar como paradigma comunicacional 
nas tendências emergidas com a ocorrência da pandemia mundial do Covid-19. De tal modo, o presente projeto objetiva o 

aprofundamento analítico do objeto tênis como textualidade e tendência, procurando compreender formas de expressão do 

caráter experiencial do consumo. Entende-se que a noção de experiência de consumo não somente envolve o aspecto de 
inovação em suas práticas comunicacionais, mas também que seu discurso se dinamizou com a realidade da pandemia mundial 

em 2020. 

Publicidade e 

Propaganda, 

Arquitetura e 

Urbanismo e 

Design 

2620CTBTRAIC 
Fábio Domingos 

Batista 

Inventário da 

Arquitetura Oficial 

Pós-Moderna de 

Curitiba 

O projeto tem como objetivo inventariar a arquitetura pós-moderna de Curitiba produzida na década de 1990, tendo ênfase os 
exemplares construídos pelo poder público municipal. Pouco conhecemos da arquitetura pós-moderna brasileira. A forte 

influência modernista suprimiu grande parte da produção erudita deste movimento. Em Curitiba essa arquitetura foi muito 

significativa, materializada em equipamentos públicos de grande expressividade. O pós-moderno curitibano utilizou referências 
singulares, há um regionalismo aliado com temas como a imigração e o paganismo buscando uma identidade curitibana. O 

inventário desta arquitetura é necessário, pois constitui um patrimônio já assimilado pela população curitibana. 

Arquitetura e 

Urbanismo, 

Engenharia Civil 

2720CTBTRAIC 
Fernando Woller 

de França 

Inovação e 
Tecnologia Aliado à 

Processos de 
Modelagem da 

Informação da 

Construção (BIM) 

A indústria da construção civil vive um momento de expansão de pesquisas e implantação da modelagem da informação da 

construção, mesmo que ainda de forma incipiente e aquém do que é necessário para melhor os processos e a produtividade. 
Aliado a isso, novas formas de tecnologia podem ser estudadas e aplicadas com base nesse processo. O objetivo dessa pesquisa 

é estudar a possíveis aplicações práticas, nos campos de projeto, planejamento e obra, que podem ser feitas a partir da junção 
desses dois conceitos. 

Engenharia Civil, 

Arquitetura e 
Urbanismo e 

Engenharia de 
Produção 

2820CTBTRAIC 
Giullia Paula 

Rinaldi Santos 

Impacto da Pandemia 

(Corona vírus) sobre 

as Estratégias 

Metodológicas 

Utilizadas para a 

Aprendizagem da 

Matemática no 

Ensino Superior: um 

estudo de caso 

O estudo tem como principal objetivo analisar a percepção de docentes e discentes sobre o impacto da implantação de novas 
estratégias metodológicas e didáticas para a aprendizagem de conteúdos matemáticos durante a pandemia (Corona vírus). Ao 

oportunizar aos acadêmicos aulas online durante o período de suspensão das aulas presenciais, docentes e discentes passaram 
por um processo de adaptação ao novo formato necessário para a continuidade do ensino. A proposta será de realizar um estudo 

de caso descritivo, com abordagem híbrida, onde a de coleta de dados contará com entrevistas à docentes, aplicação de 

questionário aos discentes e análise de dados institucionais – CPA. Pretende-se descrever os dados encontrados para melhor 
compreensão de como ocorreu o fenômeno de adaptação à novas estratégias metodológicas utilizadas no processo de ensino 

e como estas poderão ser utilizadas mesmo fora do período de suspensão das aulas presenciais. 

Administração, 

Pedagogia e 

Ciências 

Econômicas 
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2920CTBTRAIC Julianna Crippa 

Simulação 
Computacional para 

Análise de Iluminação 

em Projetos de 
Edifícios Sustentáveis 

Desenvolvidos em 
BIM 

Encontrar meios de medir o desempenho da sustentabilidade em um projeto de edificação vem tornando-se indispensável. Este 

projeto de pesquisa tem como objetivo estabelecer um método de simulação computacional para análise de iluminação em 
projetos de edificação sustentável desenvolvidos em BIM, o qual deverá abordar quatro avaliações específicas: análise solar, 

análise de sombreamento, análise da luz do dia (iluminação natural) e análise lumínica (iluminação artificial) na edificação. O 

trabalho deverá seguir os métodos estabelecidos na ABNT NBR 15575:2013. Espera-se propor um método replicável em 
escritórios de projetos que maximize o conforto visual e/ou reduza o uso de energia nas edificações. 

Arquitetura e 
Urbanismo, 

Engenharia Civil e 

Todos os Cursos 

3020CTBPEDIC 

Silvia Iuan Lozza 
Aulas Digitais: 

desafios no processo 
de ensino e 

aprendizagem na 
Educação Superior 

em tempos de 

isolamento social 

Esta pesquisa apresenta uma mudança de paradigmas advinda de uma situação de isolamento social em que os docentes e 

discentes da noite para o dia sofreram uma mudança radical no processo de ensino e aprendizagem. Assim, emerge o objetivo 
geral que é analisar os encaminhamentos pedagógicos adotados pelos docentes nas aulas digitais. A pesquisa qualitativa de 

caráter descritivo exploratório terá como instrumento de coleta de dados entrevistas com os docentes envolvidos neste processo. 
Como resultado esperado a partir desse dados levantados pretende-se delinear uma metodologia que se adeque às aulas digitais 

de forma eficaz, com ênfase na aprendizagem efetiva e no engajamento do aluno em um novo processo, em uma nova forma 

de construção/aquisição de conhecimentos. 

Pedagogia e 
Design 

Rodrigo Ribeiro 

da Silva 

PROJETOS DA LINHA DE PESQUISA DOS DIREITOS HUMANOS 

CÓDIGO PARA 

INSCRIÇÕES 
PROFESSOR PROJETO 

 

RESUMO DO PROJETO 
CURSOS QUE 

PODEM SE 

INSCREVER 

3120CTBDRHIC 
Rodrigo Faucz 

Pereira e Silva 

Disposição Física do 

Plenário do Júri 

A disposição física das partes no plenário do júri mostra o promotor (responsável pela acusação), sentado ao lado direito do juiz 
presidente, enquanto a defesa fica isolada no lado oposto. Isso viola o princípios constitucionais fundamentais dos cidadãos, como 

a paridade de armas e a própria presunção de inocência. O objetivo é analisar o direito comparado, a arquitetura do plenário das 
cortes nos outros lugares do mundo e verificar se há possibilidade (além de fundamento), para alterar a disposição física atual. 

Direito, 
Psicologia e 

Arquitetura e 
Urbanismo 
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ANEXO II - PROJETOS DE PESQUISA QUE FARÃO PARTE DO PAIC 2020/2021 CAMPUS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.  
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PROFESSOR PROJETO 
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CURSOS QUE 

PODEM SE 
INSCREVER 

3220SJPADMIC 
Adriano Toledo 

Pereira 

Comportamento de 
Consumo On-line dos 

Jovens 

Determinação e quantificação dos fatores que impactam no comportamento de compra online dos jovens. Também verificar novas 

tendências de consumo dos jovens, buscando quantificar como o período de isolamento social impactou no comportamento de 

consumo, e, por fim, analisar os fatores que impactam no consumo. Para tanto será realizada uma pesquisa survey identificando 
os diferentes comportamentos de consumo online. Além de obter respostas sobre o valor dado por esse público às diferentes 

inovações, marcas e qualidade. Busca-se também nesse estudo identificar novas tendências de mercado, comportamento, 

relacionamento e expressão dos jovens no ambiente online. Assim direcionando organizações para a conquista de forma mais 
efetiva desse público. 

Administração e 
Ciências 

Contábeis 

3320SJPDIRIC 
Camilin Marcie de 

Poli 

Reflexões sobre a 
Necessidade de 

Implementação das 

Disposições 
Processuais Previstas 

na Lei nº 13.964 de 

2019 para a 
Efetivação da 

Democracia 
Processual 

A recente reforma do Código de Processo Penal, advinda com a Lei nº 13.964 de 2019, implementou diversas disposições 
destinadas ao aperfeiçoamento da legislação processual penal. No que se refere às diretrizes processuais, a referida reforma 

estabeleceu uma mudança significativa na estrutura vigente, vez que, com o escopo de adequar a legislação processual penal 

aos postulados constitucionais, adotou expressamente o sistema acusatório, inserindo o artigo 3º-A no Código de Processo Penal. 
Para além da mudança na base estrutural, a nova redação inseriu uma série de institutos presentes nos modelos acusatórias, 

destacando-se a inserção do juiz das garantias, a separação das funções processuais, o acordo de não persecução penal, a 

exclusão física do inquérito policial da fase processual, a audiência de custódia, o dever de motivação das decisões penais, etc. 
Ocorre que, diversos dispositivos tiveram sua aplicabilidade suspensa por decisão do STF, dentre as quais se destaca a 

suspensão por tempo indeterminado da implementação das regras que instituem o juiz das garantias, o que inevitavelmente 
compromete a efetivação da democracia processual. 

Direito 

3420SJPDIRIC 
Daniel Castanha 

de Freitas 

Educação Básica 
Obrigatória e Digital: o 

direito constitucional à 
educação e a 

promoção de 

igualdade pelas 
Tecnologias de 

Informação e 
Comunicação – TICs 

A pesquisa objetiva analisar o comportamento do sistema educacional brasileiro ante o afluxo de novas tecnologias informacionais, 

preocupando-se em identificar e propor soluções para a inclusão digital efetiva e a construção de padrões éticos aptos à melhoria 

das condições de vida. Valendo-se do marco teórico da “sociedade de rede” de Castells, bem como da teoria de justiça social de 
François Dubet, investigar-se-á, dentre os objetivos constitucionais do direito à educação, o do “preparo para o exercício da 

cidadania”, a partir das tecnologias de informação e comunicação (TICs), consideradas vetores da promoção da igualdade de 

posições no âmbito da educação. 

Direito 

3520SJPDIRIC 
Rudinei José 

Ortigara 

Proteção ao 
Consumidor e 

Produtos 

Nanotecnológicos: 
uma discussão a partir 

dos riscos à saúde e 
segurança do 

vulnerável 

As nanotecnologias são aplicadas em várias frentes produtivas, e produtos com base em nanoelementos estão sendo introduzidos 

no mercado de consumo. No entanto, algumas pesquisas vêm apontando aspectos tóxicos de nanoelementos, com riscos à saúde 
e segurança quando do consumo. Diante da constatação, objetiva-se analisar se os parâmetros de proteção e defesa 

apresentados pelo CDC são aplicáveis, garantidores e suficientes ao resguardo do consumidor ante a novidade e complexidade 

das nanotecnologias. Para o desenvolvimento, utilizar-se-á do método hipotético-dedutivo. Como resultados, espera-se que a 
discussão possa contribuir no esclarecimento e decisão dos fornecedores, consumidores, e mesmo no campo doutrinário do 

direito. 

Direito 



 

  

FAE CENTRO UNIVERSITÁRIO 

 

Campus Centro – Prédio I: Rua 24 de Maio, 135 – Centro – CEP 80230-080 – Telefone (41) 2105-9810 

Campus Centro – Prédio II: Praça Rui Barbosa, 661 – Centro – CEP 80010-030 – Telefone (41) 2105-9810 

FAE Business School – Avenida Visconde de Guarapuava, 3263 – Centro – CEP 80010-100- Telefone (41) 2112-8000 

PROJETOS POR LINHAS DE PESQUISA COM TEMAS TRANSVERSAIS 

CÓDIGO PARA 

INSCRIÇÕES 
PROFESSOR PROJETO 

 

RESUMO DO PROJETO 
CURSOS QUE 

PODEM SE 

INSCREVER 

3620SJPTRAIC 
Fernando 

Schumak Melo 

Desempenho Judicial: 

um estudo dos casos 
tramitados à 1ª Vara 

da Fazenda Pública 

de São José dos 
Pinhais entre os anos 

de 2012 e 2019 

A jurimetria aplicada aos casos da 1ª Vara da Fazenda Pública, como entrância inicial que é, proporcionará uma visão geral de 

como os juízes de tal Secretaria têm decidido, ou seja, advogados poderão fornecer a seus clientes uma perspectiva real, bem 
como o poder público poderá melhorar seu processo de tomada de decisão e alocação de recursos. Através da estatística aplicada 

aos casos concretos será possível estudar as possibilidades de êxito e fracasso de determinada causa e as chances de 

determinado pedido ser provido ou não pelos juízes. Do mesmo modo, será possível verificar a aplicabilidade da segurança 
jurídica, e o respeito ao artigo 926 do CPC no que se refere à manutenção da coerência e da estabilidade das decisões judiciais 

na primeira instância em estudo. 

Direito 
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ANEXO III - PROJETOS DE PESQUISA QUE FARÃO PARTE DO PAIC 2020/2021 CAMPUS ARAUCÁRIA.  

 

 

PROJETO POR CURSO 

CÓDIGO PARA 

INSCRIÇÕES 
PROFESSOR 

TÍTULO DO 

PROJETO 

 

RESUMO DO PROJETO 

CURSOS QUE 

PODEM SE 
INSCREVER 

3720ARAADMIC 
Andrea Bier 

Serafim 

Startups de Impacto 

Social do Paraná 

Os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas 

sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 2015 composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. 
São divididos em 4 dimensões: social, ambiental, econômica e institucional. Nesse sentido o projeto de pesquisa visa analisar 

startups relacionadas à promoção do aspecto social da comunidade. 

Administração 
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