INFORMA O CORPO DISCENTE DA FAE
CENTRO
UNIVERSITÁRIO
SOBRE
AS
INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO
DO PROGRAMA DE APOIO À INICIAÇÃO
CIENTÍFICA – PAIC 2022/2023.

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 20 de maio a 20 de julho de 2022.

Art. 3º

Para inscrever-se no PAIC 2022/2023, 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 2022;
III.

Não estar cursando os dois últimos semestres do curso;

IV.

Possuir disponibilidade semanal de, no mínimo, 04 (quatro) horas para pesquisa, sendo

destas 04 (quatro) horas, 01 (uma) hora de encontro com o professor orientador da pesquisa;
V.

O discente que participou do PAIC anterior (2021/2022) 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, clique aqui;

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 2022/2023 –

Google For Education, para dar continuidade ao processo seletivo;
IV.

A inscrição será concluída com a doação de 2 (dois) kg de alimentos não perecíveis a serem

entregues no período de 20 de maio a 10 de agosto: Campus Curitiba - na Pastoral Universitária,
de segunda a sexta-feira, das 10h às 21h; Campus São José dos Pinhais: na Central de
Coordenações, de segunda a sexta-feira, das 13h às 22h30.
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EDITAL NPA N.º 03/2022

O processo seletivo do PAIC 2022/2023 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 10 de agosto
de 2022.

Art. 6º

O resultado do processo de seleção PAIC 2022/2023 será divulgado em 22 de agosto de

2022.
I.

A assinatura do termo de compromisso dar-se-á no período de 23 a 30 de agosto de 2022;

II.

As atividades do PAIC 2022/2023 somente poderão ser iniciadas após a entrega da

documentação, assinatura do termo de compromisso e a Abertura Oficial do Programa, a ser
realizada em 30 de agosto de 2022, às 18h, no formato presencial.

Art. 7º

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

meses.
I.

Serão disponibilizadas 35 (trinta e cinco) bolsas-auxílio para os discentes do Campus Curitiba;

II.

Serão disponibilizadas 03 (três) bolsas-auxílio para os discentes do Campus São José dos

Pinhais.
§1º Os discentes selecionados no PAIC 2022/2023 somente receberão as bolsas-auxílio no período
letivo.
§2º O valor da bolsa-auxílio é de R$ 300,00 (trezentos 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.

Art. 9º

O discente poderá participar apenas de 01 (um) projeto por ano, como aluno bolsista ou aluno

voluntário.

Art. 10

O desenvolvimento 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;
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Art. 5º

Elaboração do Artigo Científico ao final do programa, a ser publicado no Caderno de Iniciação

Científica – PAIC, ISSN 2447-8954.
Parágrafo único: O Plano de Trabalho, Relatórios Parciais e o Artigo Científico devem ser enviados
pelo professor orientador do projeto.

Art. 11

A emissão do certificado de participação no PAIC 2022/2023 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 (SPPAIC), sendo uma

participação como OUVINTE e outra como APRESENTADOR do PAIC 2022/2023, realizados pelo
Núcleo de Pesquisa Acadêmica.

Art. 12

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

I.

Composição de horas complementares ao curso de graduação;

II.

Pontuação na Resolução CONSUN N.º 23/2020 do Prêmio Francisco de Assis;

III.

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

Lattes - CNPq.

Art. 13

Os projetos de pesquisa que farão parte do PAIC 2022/2023 Campus Curitiba constam no

Anexo I deste edital.

Art. 14

Os projetos de pesquisa que farão parte do PAIC 2022/2023 Campus São José dos Pinhais

constam no Anexo II deste edital.

Art. 15

Mais Informações poderão ser obtidas pelo e-mail pesquisa@fae.edu, com a Prof.ª Cleonice

Pompermayer, Kelly Melo e/ou Claudia Lara.

Art. 16 Dê-se ciência aos interessados para que o presente produza seus efeitos.
Publique-se.

Curitiba, 20 de maio de 2022.

Assinado eletronicamente por:
Cleonice Bastos Pompermayer
CPF: ***.038.629-**
Data: 20/05/2022 11:08:32 -03:00

Prof.ª Drª. Cleonice Bastos Pompermayer
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa Acadêmica – NPA
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IV.

PROJETOS POR LINHAS DE PESQUISA - CURSOS
Código de ID

Cursos que
podem se
inscrever

Professor

Título do projeto

Luis André
Wernecke
Fumagalli

As Estratégias de
Internacionalização
de Empresas no
Contexto da
Transformação
Digital

Na conjuntura atual, em um mercado mais veloz, conectado e inovador,
percebe-se que as empresas buscam maior competitividade para atender às
Administração,
novas exigências do mundo digital. A Internet ao alcance de todos reduziu e
Administração –
eliminou barreiras e fronteiras entre países, ampliando as possibilidades de
MEP e
sucesso de muitas empresas, inclusive as de pequeno porte, no cenário
Negócios
internacional. Assim as empresas podem se internacionalizar de outras formas,
Internacionais
mas que exigem, de sua parte, o desenvolvimento de outras habilidades e
competências alinhadas com esta nova realidade.

Governança
Colaborativa e os
Desafios da Gestão
Sustentável das
Cidades

Esta pesquisa pretende analisar as estratégias da Governança Colaborativa
das cidades e, ao mesmo tempo, mostrar os Desafios da Gestão Sustentável
das Cidades. Para isso, realizará, primeiramente, uma reconstrução do estado
de arte do problema e, na sequência, a partir de um questionário próprio, Administração,
avaliará os índices de Governança Sustentável nas Cidades do Paraná. Assim, Administração –
sua metodologia é bibliográfica e de caráter exploratório. Espera-se, como MEP e Ciências
resultado, uma compreensão quali-quantitativa das políticas sustentáveis
Econômicas
aplicadas na gestão das cidades do Paraná e, consequentemente, um
mapeamento dos temas e estratégias que podem ser implementados enquanto
políticas públicas.

Teste e Validação de
José Vicente
um Assessment de
0322CTBADMIC Bandeira de Mello
Níveis de
Cordeiro
Consciência para
Líderes

Este projeto tem por objetivo testar e validar externamente um assessment
(instrumento de avaliação) de níveis de consciência de líderes e suas equipes
em empresas. O estudo proposto apresenta características de pesquisa
Administração e
quantitativa (survey) e qualitativa (etnografia). O resultado esperado é a
Psicologia
identificação de gaps no assessment pré-validado previamente, com
proposição de alterações no seu design, com novo teste para avaliar a
resolução dos gaps encontrados.

0122CTBADMIC

0222CTBADMIC

Léo Peruzzo
Júnior

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais
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0422CTBCCOIC

Professor

Cláudio Marcelo
Rodrigues
Cordeiro

0522CTBCCOIC Alessandra Bichof

Título do projeto

Perícia Contábil e
Financeira em
Processos Judiciais e
Extrajudiciais:
evolução, caminhos,
requisitos legais para
atuação profissional
e aplicabilidade
prática em demandas
na cidade de Curitiba

As NFT's e sua
Valorização na
Contabilidade

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais

Resumo

Cursos que
podem se
inscrever
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Código de ID

O principal objetivo desta pesquisa é demonstrar de forma clara a
potencialidade da perícia contábil e financeira em processos judiciais e
extrajudiciais, identificando a evolução desta atividade, e como ela agrega valor
para as pessoas que estão demandando trabalhos desta natureza. A
metodologia a ser utilizada terá por base pesquisas bibliográficas,
Ciências
documentais, e de campo, possibilitando demonstrar a potencialidade da
Contábeis,
perícia para os profissionais de contabilidade, e ciências afins, tanto na justiça,
Administração,
como fora dela, considerando o grande contencioso que há nos tribunais, e
e Ciências
mesmo fora dele, em decorrência da atuação de poucos profissionais nesta
Econômicas
área. Procuraremos identificar as qualificações necessárias aos profissionais
que pretendem atuar nesta área, o avanço tecnológico e a formação.
Esperasse ao final, caracterizar o caminho a percorrer para a atuação
profissional em perícia contábil e financeira, à luz do CPC e de Resoluções do
Conselho Federal de Contabilidade.
A tecnologia blockchain e suas funcionalidades dentro da contabilidade, sua
relevância, aspectos positivos e negativos, permitem entender melhor como essa
tecnologia surgiu. O blockchain surgiu juntamente com o bitcoin em 2008, pelo então
pseudônimo Satoshi Nakamoto, como um sistema para transações eletrônicas per-toper, ou seja, par a par, sem necessitar da confiança de um terceiro na transação. Já
as NFTs, que na sigla em inglês significa “ Non-fungible tokens”, ou seja, “Tokens não
fungíveis” que basicamente é um ativo digital, não fungível, ou seja, representado por
um “token”, esses ativos possuem valor monetário e podem ser usados para rastrear
e autenticar a procedência de outras mídias como por exemplo: JPEGs, arquivos de
música e qualquer outra coisa que pode ser guardada em um hard drive, surgiram mais
recentemente e estão invadindo o mundo dos criptoativos. A aquisição em si das NFts
ocorrem por meio de chaves de um token, que possivelmente são únicos, esse token
será de posse do comprador para negociar, segurar ou até mesmo exibir em sites
relacionados. O arquivo é de fácil acesso para acessar em qualquer dispositivo. são
um tipo de investimento digital ou certificado digital de propriedade, que qualquer
pessoa pode ver e confirmar a autenticidade, mas ninguém pode alterar sua essência.
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Ciências
Contábeis,
Administração,
e Ciências
Econômicas

Professor

Título do projeto

Resumo

Cursos que
podem se
inscrever
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Código de ID

Partindo-se da atual dinâmica da conjuntura econômica mundial analisando os
movimentos de crescimento econômico chinês e indiano, levando em
consideração suas relações comerciais com o Brasil, estabelecendo
Os Impactos para o
parâmetros no que se refere a liderança de crescimento. Tendo em vista esse
Comércio Exterior
cenário, buscar-se-á visualizar os impactos sobre o comércio exterior
Ciências
Brasileiro diante de
brasileiro. Para esse estudo se fará uma pesquisa, por meio de indicadores Econômicas,
uma Mudança no
0622CTBCECIC Carlos Ilton Cleto
econômicos e um referencial teórico, visando evidenciar a transição dessa
Negócios
Cenário da Liderança
liderança mundial no crescimento econômico, a dependência brasileira das Internacionais e
do Crescimento
relações comerciais com a China e a necessidade de fortalecimento das Administração
Mundial, da China
relações com a Índia. Com isso ter uma perspectiva dos impactos para o
para a Índia
comércio internacional brasileiro dado esse movimento na conjuntura mundial,
para se abrir espaço para discutir os caminhos que podem ser tomados pelo
Brasil.

0722CTBCECIC

Os resultados dos Estudos da Complexidade Econômica (ECEs) contém
indicadores cujas análises ainda estão em amadurecimento pela Ciência. Os
A Percepção de
indicadores apontam informações como produtos potenciais à diversificação
Lideranças
produtiva e consequentemente de maior complexidade na rede de produção,
Empresariais sobre o
exportação e importação, de regiões e países, que são produto das
Uso dos Indicadores
Ciências
capacidades produtivas (capabilities) das localidades, dos produtos, das
da Complexidade
Econômicas,
atividades econômicas, das empresas, dos governos, entre outras
Heloísa de Puppi
Econômica e a
Administração capacidades determinantes da competitividade. O objetivo geral é captar como
e Silva
Observação das
MEP e
decisores organizacionais (empresários, gestores, consultores, especialistas,
“Capabilities” em
Administração
pesquisadores, entre outros) percebem o uso dos indicadores da
Análises da
Complexidade Econômica e a observação das “capabilities” em análises da
Competitividade e
competitividade e processos decisórios organizacionais.
Processos Decisórios
Organizacionais
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0822CTBCECIC

0922CTBCNIC

Professor

Guilherme
Marques Moura

Naiara Fernanda
Johnsson

Título do projeto

Resumo

O mercado de trabalho brasileiro atravessou significativas transformações
durante as décadas de 1990, 2000 e 2010, tendo a pandemia da COVID-19
afetado de forma heterogênea os trabalhadores brasileiros. O objetivo geral
deste projeto consiste em avaliar o impacto das transformações recentes da
Deslocamentos
economia brasileira na estrutura do emprego setorial durante o período
Setoriais: a dinâmica analisado, que vai de 2012 a 2021. Para tal, será construído um índice de
do mercado de
dispersão setorial, permitindo analisar os efeitos de choques setoriais e
trabalho brasileiro no agregados sobre o desemprego ponderando pela dispersão nos preços das
período 2012-2021 ações registradas no índice Ibovespa. Espera-se que os resultados reflitam
uma modificação nas ocupações de acordo com as inovações tecnológicas,
refletido na modificação da composição do emprego dentre os setores
econômicos, com destaque para o setor de serviços.

O estudo tem como objetivo identificar a evolução dos profissionais da área de
ciência de dados no Brasil, avaliando a sua participação na solução de
Evolução dos
problemas de negócios, através da utilização da análise de dados. A proposta
Profissionais na área
é da realização de uma pesquisa exploratória, no qual pretende-se por meio
de Ciência de Dados
dos resultados, identificar quais fatores levaram o desenvolvimento da carreira
para Negócios no
do cientista de dados, bem como, mostrar a evolução das competências do
Brasil
mesmo para a utilização na área de negócios e por fim, qual a percepção
destes profissionais para cenários futuros e necessidades desta profissão.
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Código de ID

Ciências
Econômicas e
Administração

Ciência de
Dados para
Negócios

1022CTBCNIC

1122CTBDIRIC

Professor

Giullia Paula
Rinaldi

Cristina Bichels
Leitão

Título do projeto

Resumo

Cursos que
podem se
inscrever
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Código de ID

O estudo tem como objetivo analisar a cultura Data Driven e os fenômenos no
mundo dos negócios por meio de uma pesquisa descritiva-exploratória. Com
as possibilidades do avanço no uso da tecnologia em todas as áreas, a
necessidade da utilização de dados para o mundo dos negócios cresceu
exponencialmente. Independente da área de atuação, o empreendedor
Ciência de
necessita da atuação de um profissional com expertise para o sucesso de seu
Cultura Data Driven:
Dados para
negócio. A intenção é verificar como o profissional cientista de dados para
fenômenos práticos
Negócios,
negócios é visto por empreendedores da área da saúde. Como objetivos
no mundo de
Administração e
específicos, identificar a percepção da Cultura Data-Driven por
negócios
Todos os
empreendedores da área da saúde por meio de pesquisa de levantamento;
Cursos
assim como descrever as habilidades necessárias para serem desenvolvidas
por este profissional, a fim de propor uma reflexão sobre sua importância no
trabalho e acompanhamento de um negócio. Espera-se com este estudo
contribuir com a formação de um profissional inovador.

Arbitragem Coletiva
no Brasil

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais

O objetivo do projeto é pesquisar a viabilidade da arbitragem coletiva no Brasil.
A arbitragem é meio privado de resolução de conflitos, integrando a
denominada justiça multiportas. Algumas características da arbitragem
mostram a vantagem de se recorrer a tal forma de resolução de disputas sobre
o Poder Judiciário, como é o caso da especialidade do árbitro, a
Direito e Direito
confidencialidade, a possibilidade de escolha dos árbitros e a celeridade. Por
Integral - Law
outro lado, a tutela coletiva proporciona que em um processo se resolva o
Experience
problema de inúmeras pessoas. A arbitragem coletiva é a reunião da
arbitragem com a tutela coletiva. Pretende-se investigar se é viável no sistema
brasileiro como posto, especificamente no que tange a direitos individuais
homogêneos.
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Título do projeto

Resumo

1222CTBDIRIC

Vera Lucia Lelis
Oliveira Calil

Recuperação
Tributária Após o
Julgamento do RE
574.706 - STF: um
estudo de caso de
exclusão do ICMS da
base de cálculo do
PIS e da COFINS,
2022

O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total
de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas
de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. A análise
jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao
disposto no art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada
operação. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha
a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo
ICMS na definição de faturamento. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que
o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS.

Direito,
Ciências
Contábeis e
Administração

1322CTBDIRIC

Décio Franco
David

Código de ID
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Professor

Cursos que
podem se
inscrever

O objetivo do projeto corresponde à analisar a estruturação típica das condutas Direito e Direito
Crimes Informáticos definidas como crimes informáticos no Código Penal brasileiro. A metodologia Integral – Law
Experience
a ser utilizada será o método de abordagem dedutivo, com método de pesquisa
bibliográfica e técnica de coleta por documentação indireta.
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1422CTBDIRIC

1522CTBPSIIC

1622CTBPSIIC

Professor

Título do projeto

Resumo

O presente projeto pretende revisitar o conceito constitucional de Templos de
Liberdade Religiosa e quaisquer cultos e a sua imunização, como mecanismo de garantia das
Estado Laico:
liberdades fundamentais. A definição de Templo como instituição, tecido no
rediscutindo o
bojo da doutrina e do Supremo Tribunal Federal, aparentemente ganhou novos
Thais Savedra de
conceito de templo à contornos e debates com a EC116/22, que ampliou a imunidade tributária. Os
Andrade
luz da emenda
objetivos são comparar o teor da EC116/2022 com as definições doutrinárias
constitucional
e pretorianas de templo e Estado Laico, analisando eventual interferência nos
116/2022
conteúdos epistemológicos dos conceitos.

Camila Muhl

Lilian Caron

Saúde Mental e
Gênero: a
experiência das
mulheres

Contribuições da
Estimulação dos
Processos
Atencionais para as
Habilidades
Escolares

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais

Gênero é uma construção social que busca definir as formas de ser homem e
mulher numa sociedade cultural e historicamente situada. O gênero vai
impactar em muitas áreas da vida de uma pessoa e como ela desenvolve suas
performances de se comportar, se vestir, falar e até mesmo em sua saúde
mental. O objetivo deste projeto de pesquisa, que se caracteriza como uma
revisão de literatura, é investigar as relações entre gênero e saúde mental para
as mulheres, em especial, como se dá a experiências destas com as situações
de sofrimento psíquico ou o diagnóstico de um transtorno mental.

O objetivo deste estudo é estimular as habilidades atencionais de crianças em
idade escolar. A estimulação será realizada em encontros semanais com
grupos e duração de uma hora. Para mensurar os resultados desta
estimulação, as crianças participantes serão avaliadas antes e depois dos
encontros através de testes de atenção e desempenho escolar. Espera-se,
como resultado, melhora no desempenho escolar das crianças.
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Psicologia

Psicologia
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Código de ID

1722CTBPSIIC

1822CTBPSIIC

Professor

Título do projeto

Resumo

A pesquisa proposta visa compreender a questão do feminino e da feminilidade
nos tempos atuais. Ela será realizada a partir de um levantamento teórico de
Joyce Kelly
A Mulher e a
referencial psicanalítico, considerando tanto os autores clássicos quanto os
Pescarolo e
Feminilidade na
contemporâneos. Os resultados esperados apontam para hipóteses iniciais
Consuelo de
Contemporaneidade:
que indicam que a mulher, embora autora de várias rupturas sociais e políticas,
Almeida Vasques
permanências e
ainda conserva expectativas temporais, em função daquilo que
Fernandes
rupturas
compreendemos em psicanálise ser a estrutura, o núcleo, da feminilidade.

As doenças psicossomáticas no campo das ciências da saúde são bem
relatadas. No entanto, a compreensão simbólica dos sintomas a partir da
Os Paradoxos do
relação corpo-mente num viés da Psicologia Analítica, ainda é recente e pouco
Corpo Simbólico: a
explorada. Este estudo tem como objetivo a investigação simbólica do
direção dos sintomas
Maria do Desterro
processo de adoecimento no campo dos transtornos alimentares. O sintoma
e dos
de Figueiredo
contempla um sentido e representação que deve ser explorado e considerado
comportamentos
na clínica do corpo. Por meio de uma investigação literária narrativa e de cunho
ritualísticos no ato
exploratório em pacientes com episódios bulímicos, tem-se a intenção de
alimentar
compreender as expressões ritualísticas no corpo e suas questões
alimentares.
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Cursos que
podem se
inscrever

Psicologia

Psicologia

Professor

Título do projeto

Resumo

Cursos que
podem se
inscrever
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Código de ID

Pode-se indicar que o mundo está atualmente passando por um processo de
ajuste dos meios produtivos, tipos de serviço e atendimento às necessidades
dos consumidores. Com isto, uma onda de novas tecnologias está sendo
Desenvolvimento e utilizada como alicerce para uma nova revolução industrial, 4a revolução
Caracterização de industrial. Nesta revolução industrial se encontra o aumento de produtividade,
Engenharia
Fabricação de
flexibilidade e atendimento personalizado ao cliente através de meios físicoMecânica,
Marlon Wesley
Moldes com Canais cibernéticos. Por outro lado, ainda há muitos desafios para serem vencidos no Engenharia de
1922CTBEGMIC
Machado Cunico Conformáveis através cenário nacional, onde um grupo muito pequeno de grandes indústrias têm a
Produção e
de Tecnologias de possibilidade de atualizar sua indústria 3.0 para 4.0. Adicionalmente, pequenos
Engenharia
Manufatura Aditiva e médios negócios, que correspondem a 27% do PIB nacional, são também
Civil
Strato Conception negligenciados neste desenvolvimento, que é em seu grande peso liderado por
pesquisadores estrangeiros em grandes e mega empresas. Por este motivo,
esta pesquisa busca investigar técnicas de confecção de ferramental rápido
através de processo de fabricação Strato Conception.

2022CTBEGMIC

Ernesto Luis
Malta Rodrigues

Desenvolver uma máquina de ensaio de fadiga para realização de testes
Engenharia
destrutivos em elementos de máquinas utilizando um aparato já disponível na
Mecânica,
Máquina de Ensaio FAE, fruto de um TCC, que carece de sensores para capturar o tempo de
Engenharia de
de Fadiga por Flexão ruptura e número de voltas de forma automática e precisa, necessários para a
Produção e
Rotativa
correta análise de fadiga dos materiais. A metodologia será dividida em três
Engenharia
fases: fundamentação teórica, montagem do sensoriamento/controle e ensaios
Civil
de fadiga.
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2122CTBEGMIC

2222CTBLETIC

Professor

Carlos Eduardo
Farias

Jane Marian e
Claudino Gilz

Título do projeto

Resumo
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Cursos que
podem se
inscrever

Nesse projeto busca-se criar protótipos que demonstrem os conceitos
aprendidos em mecânica dos sólidos e resistências dos materiais, de modo a
Engenharia
Desenvolvimento de
poder utilizá-los em sala de aula e melhorar a fixação do conhecimento teórico
Mecânica,
Protótipo para
aprendido. Serão criados protótipos para demonstrar efeitos de força e Engenharia de
Demonstração de
momento sobre pontos de apoio, efeitos de deformação em tração, flambagem,
Produção e
Esforços Mecânicos
torção e flexão, comparando os resultados obtidos com os esperados teóricos.
Engenharia
sobre Materiais
Serão pesquisados e construídos equipamentos para aferição de forças e
Civil
deformações auxiliados por sensores eletrônicos.

Ensino e
Aprendizado da
Língua Inglesa em
Curitiba: acesso e
desigualdades
sociais

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais

O objetivo deste projeto é identificar e analisar as desigualdades sociais
referentes ao ensino de língua inglesa em Curitiba. Considerando que a
linguagem não deixa de ser tanto uma habilidade de status social como uma
ferramenta de poder e, na sociedade atual, a língua inglesa é essencial para o
desenvolvimento profissional do indivíduo, questiona-se: como uma criança
pobre poderá igualar-se com outra que tem aulas de inglês desde os primeiros
anos da vida escolar? Para fazer essa identificação e análise será realizada
uma pesquisa bibliográfica para levantamento dos estudos já desenvolvidos na
área, uma pesquisa de campo/entrevista e documental para identificar as
oportunidades reais oferecidas para os grupos menos favorecidos dentro da
comunidade escolar. Espera-se que os resultados possam servir de suporte
para uma intervenção dos voluntários universitários do curso de Letras da FAE
(Centro Universitário) em prol da redução das desigualdades sociais e
conscientização da necessidade de projetos sociais afins a este: o Ensino e
aprendizado da língua inglesa em Curitiba: acesso e desigualdades sociais.
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Letras Português e
Inglês,
Pedagogia e
Negócios
Internacionais

2322CTBLETIC

2422CTBCODIC

2522CTBNDIC

Professor

Luiz Rogério
Camargo

Adriano Toledo
Pereira

Adriano Toledo
Pereira

Título do projeto

A Representação do
Ambiente de Trabalho
Remoto na Série de
Vídeos “Trabalhando
em Casa”, do Grupo
Porta dos Fundos

O Impacto da
Publicidade de
Remédios na
Automedicação

Resumo

Cursos que
podem se
inscrever

Este projeto tem por objetivo investigar de que maneira o quotidiano do home
Letras office é retratado na série de vídeos “Trabalhando em casa”, do grupo Porta Português e
dos fundos. A partir de estudo bibliográfico, bem como a análise de dados a
Inglês,
partir dos vídeos, o que se pretende é fazer um levantamento das situações Comunicação
mais recorrentes na dinâmica do trabalho feito em casa, identificando princípios Digital e Todos
e procedimentos adotados na produção dos vídeos a fim de gerar o efeito de
os Cursos
comicidade. Tal abordagem permite analisar as críticas subjacentes à dinâmica
do trabalho feito em casa durante o período de pandemia de Covid-19.
Comunicação
Automedicação é o ato de consumir medicamentos por conta própria, sem
Digital,
avaliação médica. Prática esta realizada para solucionar ou aliviar de imediato
Publicidade e
alguns sintomas, porém pode trazer consequências na saúde ou até mesmo a
Propaganda,
morte. O uso indiscriminado de medicamentos e a sua publicidade são os
Administração,
pontos principais desse projeto, o qual pretende através de uma pesquisa
Psicologia e
survey determinar este impacto, bem como, os fatores que promovem esse uso.
Ciências
Econômicas

Tipo de Pesquisa: caracterização do método de pesquisa selecionado.
Pesquisa conclusiva descritiva b) Definição dos Dados: principais fontes.
O Impacto da
Pesquisa bibliográfica, artigos científicos e os dados da pesquisa survey c)
Pandemia no Varejo Instrumento e Técnicas de Coleta de Dados: breve descrição. A pesquisa
de Alimentos
survey será responsável em coletar os fatores de impacto do interesse político
dos jovens. Com os dados coletados serão analisados quantitativamente,
buscando a elaboração.
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Negócios
Digitais, Ciência
de Dados para
Negócios,
Administração,
Ciências
Econômicas e
Publicidade e
Propaganda

2622CTBNDIC

Professor

Edna Regina
Cicmanec

Título do projeto

Desafios da Gestão
no Metaverso

Resumo

Objetivo: Verificar quais são os principais desafios impostos à gestão no
Metaverso. Metodologia: Pesquisa descritiva básica, de natureza qualitativa,
de corte transversal. Resultados esperados: compreender mais
adequadamente o Metaverso, listar vantagens a sua adesão e contribuição
para a gestão das organizações.

Cursos que
podem se
inscrever
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Código de ID

Negócios
Digitais e
Administração

Com a emergência da Pandemia de Covid-19 e a consequente aceleração de
adequações pela transformação digital, desafios surgiram para estudantes
Empregabilidade do
formandos e recém-graduados. Portanto, este trabalho tem como objetivo geral Tecnologia em
Recém Formado em
levantar quais são os determinantes da empregabilidade de recém-graduados
Recursos
Christiane Bischof
um Contexto pós
2722CTBTRHIC
no atual contexto. Para tanto, será conduzida uma pesquisa tipo survey com
Humanos e
dos Santos
Pandêmico e de
uso de questionário e análise quantitativa. Pretende-se, desta forma, contribuir
Todos os
Transformação
para instituições de ensino superior, profissionais e empresas proporcionando
Cursos
Digital
uma reflexão sobre qual o perfil real do recém-graduado e quais seriam os
melhores direcionamentos.

2822CTBDGIC

Ceres Luehring
Medeiros

Este trabalho vai analisar o design de mobiliário do Colégio Estadual do Paraná
na década de 1950. Tal mobiliário foi fabricado pela Companhia Industrial de
Móveis - Móveis Cimo. Para a análise serão utilizadas fotografias dos
ambientes da instituição escolar quando da inauguração da atual sede. Com
Design de Mobiliário base nesta análise e nos dados sobre a indústria de móveis será possível
em Instituições
relacionar aspectos construtivos e ergonômicos, além de estilos da história do
Escolares da Década design como o art déco. A metodologia adotada será uma pesquisa documental
de 1950 em Curitiba bibliográfica com base na historiografia. O diálogo e as reflexões estabelecidas
neste trabalho serão realizados com base em fontes de diversas tipologias, tais
como documentos oficiais, jornais e periódicos, artigos e publicações
acadêmicas e materiais iconográficos.
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Design,
Arquitetura e
Urbanismo e
Pedagogia

Código de ID

2922CTBTRIC

3022CTBTRIC
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PROJETOS POR LINHAS DE PESQUISA - TEMAS TRANSVERSAIS

Professor

Título do projeto

Resumo

Cursos que
podem se
inscrever

Fernando Wollertt
de França

Aplicação dos
Conceitos de
Soluções Baseadas
na Natureza em
Escala Local em
Projetos de
Engenharia

As Soluções Baseadas na Natureza (SBN) são intervenções ambientais
inspiradas e apoiadas pelas dinâmicas ecossistêmicas, que vêm sendo
propostas a nível mundial como alternativa para alcançar os objetivos e metas
relacionados à água da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas
(ONU). Dentro desse contexto, essa pesquisa pretende estudar e buscar
formas de implementar soluções práticas utilizando esses conceitos em escala
local, ambiente construído, dentro dos projetos de engenharia civil.

Engenharia
Civil e
Arquitetura e
Urbanismo

Ana Paula de
Almeida Rocha

Este trabalho propõe a aplicação de um processo de simulação de
desempenho ambiental integrado a diferentes fases de projeto arquitetônico.
O processo de simulação será resultado do PAIC 2021/2022, e no PAIC
Aplicação de
Arquitetura e
2022/2023, ele será colocado em prática. A metodologia envolve a elaboração
Simulação
Urbanismo,
de uma atividade com os estudantes de arquitetura de modo a aplicar
Computacional de
Arquitetura e
simulações computacionais em um exercício de projeto arquitetônico. Em
Desempenho
Urbanismo
seguida, serão identificadas as potencialidades e dificuldades de aplicação do
Ambiental de
Integral - AEP e
método por meio de um questionário. Como resultado principal, espera-se
Edifícios no Processo
Engenharia
evidenciar a necessidade de utilização de simulação durante o
de Projeto
Civil
desenvolvimento de projeto a fim de se obter edificações que respondam
melhor ao clima inserido e demandam menos energia para gerar conforto aos
usuários.

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais

Rua 24 de Maio, 135 – Centro – CEP 80.230-080 – Curitiba – (41) 2105-9810
Av. Rui Barbosa, 9551 – Centro – CEP 83.035-320 – São José dos Pinhais – (41) 2117-9800

3122CTBTRIC

3222CTBTRIC

Professor

Título do projeto

Resumo

Cursos que
podem se
inscrever
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Código de ID

Gilson Paula
Lopes de Souza

O objetivo desta pesquisa é identificar a lacuna existente entre as demandas
educacionais da I4.0 e o que é oferecido pelas universidades, além do estado
de aplicação do conhecimento correlato em indústrias multinacionais. O
método da pesquisa é o estudo exploratório, inicialmente por meio da revisão Engenharia de
Educação para a
sistemática da literatura, e após, estudos de casos em Universidades no Brasil,
Produção
Indústria Digital 4.0 Reino Unido e Alemanha; bem como indústrias multinacionais de origens e Engenharia
Estudos Multicasos
Alemã (Volkswagen e Bosch) e Francesa (Renault). O resultado esperado é
Mecânica
obter, pelas melhores práticas aplicadas na Academia e Indústria, um modelo
de ensino e aprendizagem, bem como de conteúdo, que atendam às
demandas em formação e resultados em produtividade na indústria 4.0.

Iara Lang Martins

A educação matemática possui raízes bastante profundas no sistema de ensino
Pedagogia,
tradicional. Sendo assim, os avanços tecnológicos chegam na atualidade para
Administração,
Gestão das
compor melhorias em diversos segmentos. Assim, busca-se adequar e testar
Engenharia
Informações
novas técnicas de ensino em disciplinas de cálculo diferencial e verificar seu
Civil,
Matemáticas: um
efeito na sala de aula e nas avaliações. Espera-se que estas técnicas
Ciências
desafio da docência pedagógicas somem ao aprendizado dos alunos, no desenvolvimento de
Econômicas e
no Ensino Superior habilidades e na gestão das informações matemáticas recebidas para fins de
Todos os
memorização e organização de processos.
Cursos
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3322CTBTRIC

Professor

Sonia Regina
Mincov de
Almeida

Título do projeto

Resumo

A sociedade, a produção, o armazenamento, a troca e a circulação de
informações e de conteúdos simbólicos, além do progressivo desenvolvimento
das tecnologias computacionais, têm passado por mudanças significativas. As
transformações são sentidas, profundas e irreversivelmente, mudando a
maneira como interagimos com o outro, com mundo e com as tecnologias. Esta
revolução digital está envolvendo todos os níveis da sociedade, especialmente
As Tecnologias
a educação. Sentimos estas mudanças mais incisivamente quando da
Educacionais (TD) e
implementação aligeirada do ensino online no contexto pandêmico no qual o
seus Recursos como
uso efetivo das tecnologias digitais (TD) surge como uma alternativa às
Potencializadores
práticas pedagógicas presenciais. Diante disso, este trabalho tem como
das Práticas
objetivo geral reconhecer as tecnologias educacionais e recursos como PC,
Pedagógicas na
REA, gamificação, simulações, RA, RV, RM na intenção de desenvolver
Formação Inicial
práticas pedagógicas com os graduandos na sua formação inicial. Para isso,
com uma abordagem qualitativa com um grupo de trabalho colaborativo
(FIORENTINI, 2020), espera-se que as práticas pedagógicas em diálogo com
as tecnologias digitais nos cursos de formação inicial venham ao encontro do
que se espera dos futuros profissionais que atuarão na sociedade, visto que
transformações e inovações emergem a cada instante.
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Pedagogia,
Letras Português e
Inglês e
Comunicação
Digital

3422CTBTRIC

Professor

Alexandre do
Nascimento
Pedrozo

Título do projeto

Cidades e Saúde
Fiscal Financiamento do
Desenvolvimento
Urbano

Campus Curitiba
Campus São José dos Pinhais

Resumo

O projeto busca compreender e avaliar a capacidade das cidades paranaenses
em gerenciar recursos para realização das políticas públicas de
desenvolvimento urbano. Por meio da análise de dados orçamentários esperase compreender a atual capacidade e as possibilidades de sua ampliação.
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Arquitetura e
Urbanismo,
Design

Código de ID

3522CTBDHIC

Professor

Julia Heliodoro
Souza Gitirana

Título do projeto

Resumo
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PROJETO POR LINHA DE PESQUISA – TEMA DIREITOS HUMANOS
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Segundo levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça (2018), o perfil
sociodemográfico da magistratura do estado do Paraná é composta por uma
maioria de homens brancos cisheternormativos - os homens ocupam 60% das
posições magistrais paranaenses e destes, 89% são brancos. Observando tal
relatório, é possível perceber, ainda, que o estado do Paraná possui um dos
menores números de integrantes negros no judiciário brasileiro. Diante desse
O Pacto Narcísico da prognóstico, o presente trabalho tem como objetivo verificar de que forma o
Branquitude e o
Tribunal de Justiça do Paraná julga ações penais de racismo, desde a
Direito e Direito
Reconhecimento do promulgação da Constituição brasileira de 1988 até 2022.
Integral – Law
Crime de Racismo Através de uma análise do discurso, pretende-se verificar como a
Experience
pelo Tribunal de
jurisprudência do TJ-PR aborda os seguintes predicados: i) justificativa da
Justiça do Paraná aplicação do tipo penal do racismo; ii) desclassificação para o crime de injúria
racial; iii) ausência probatória na configuração do crime de racismo. Como
resultado, observar-se-á que são poucos os casos que os indivíduos foram
sentenciados como crimes de racismo, sendo grande maioria desclassificado
para crime de injúria racial, seguindo assim, pela gramática do direito a
reafirmação do pacto narcísico da branquitude.
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A utilização de processos administrativos e judiciais como forma de impedir
o debate de certos assuntos no ensino superior coloca em evidência a
necessidade de esclarecimento sobre as dimensões do direito à liberdade
de cátedra nas universidades. Trata-se de problemática relevante para o
Dimensões da
desenvolvimento do Estado é essencial para o aprimoramento do princípio
Daniel Castanha de
Liberdade de
democrático. A partir de metodologia jurídico-dogmática e método
3622SJPDIRIC
Freitas
Cátedra na
hipotético-dedutivo, a pesquisa, de viés bibliográfico, procurará construir
Educação Superior uma noção conceitual atual de universidade, além de contribuir com o
estado da arte, delimitando conceitualmente a liberdade acadêmica e
concluindo pela possibilidade de moldá-la à tipologia dedicada aos direitos
fundamentais.
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O objetivo do estudo é fazer um livro - manual sem juridiquês e voltado ao
empresário - que misture processo civil e empreendedorismo. A ideia é dar
ao empreendedor uma visão jurídico-processual de sua operação. Seus
Empreendedorismo consumidores, fornecedores e colaboradores serão vistos como partes, como
Processual: é
autores e réus em processos, pessoas produtoras de provas e possíveis
Fernando Schumak
possível deixar criadores de passivos judiciais, testemunhas, etc.
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Melo
uma empresa à O objetivo do manual processual aos empreendedores é transformar o Juiz
prova de processos num
administrador
do
processos
que
as
partes
criaram.
judiciais?
Como metodologia sugere-se o estudo de caso, selecionando 1 empresa e
trabalhando com ela para dar sustento prático às análises teóricas da revisão
bibliográfica.
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Camilin Marcie de
Poli

A reforma realizada no ano de 2019 acarretou muitas alterações no Código
de Processo Penal, destacando-se a inserção da audiência de custódia na
A
legislação processual brasileira. Tal instituto diz com o direito que toda
Imprescindibilidade pessoa presa possui de ser apresentada sem demora a autoridade judicial,
da Audiência de a fim de se controlar a legalidade e necessidade da prisão, bem como se
Custódia para a prevenir ou fazer cessar eventuais atos de tortura ou maus tratos, muitas
Efetivação dos
vezes cometidos pela polícia no momento da prisão. Com efeito, a práxis
Direitos e Garantias penal tem demonstrado a não realização ou a deturpação da nova
Fundamentais
prescrição pelo Poder Público, o que compromete a efetivação dos direitos
e garantias fundamentais.
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