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RESULTADO PRELIMINAR  

EDITAL 20/2019 – APROVEITAMENTO DO CADASTRO RESERVA DE PROJETOS 
DE PESQUISA SUBMETIDOS AOS EDITAIS No 52, 53 E 54/2019 DA PROPI-IFC 

PARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO DO IFC-CAMPUS RIO DO SUL  

O diretor geral do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, professor André             

Kuhn Raupp, no uso de suas atribuições legais, torna público o Resultado Preliminar             

dos PROJETOS DE PESQUISA ADMITIDOS no processo de seleção de propostas de            

pesquisa, com o fim de aproveitamento do cadastro de reserva de projetos de pesquisa              

submetidos aos Editais No 52, 53 E 54/2019 DA PROPI-IFC. 

Orientador Título do Projeto 

Leandro Luiz Marcuzzo 
AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE PREVISÃO PARA A QUEIMA DAS FOLHAS 
(Alternaria dauci) DA CENOURA BASEADO NA TEMPERATURA E UMIDADE 

RELATIVA DO AR 

Giselle Camargo Mendes 
Utilização de bioestimulante em planta de arroz visando potencializar a produção e a 
tolerância aos estresses abióticos, diante do cenário de mudanças climáticas globais 

Fabrício Campos Masiero  Avaliação do sistema mecânico convencional e Tecnologia titanium na eficiência e 
distribuição de sementes de milho (Zea mays) em diferentes velocidades de operação 

Alexandra Goede de 
Souza 

Desenvolvimento e qualidade de hastes florais de gladíolo produzidos em 
diferentes sistemas de manejo do solo 

Morgana Scheller O processo de avaliação nas feiras de Matemática: um olhar para o avaliador e o 
coordenador do grupo 

Mario Lúcio Roloff 
Desenvolvimento de um sistema baseado nas tecnologias habilitadoras da Indústria 
4.0 para monitoramento e controle do consumo de energia, da produtividade e da 

manutenção preventiva e preditiva no campus Rio do Sul 

Flavia Queiroz De Oliveira Flutuação populacional e análise faunística de moscas-das-frutas (Diptera: 
Tephritidae) em pomares instalados no campus do IFC – Rio do Sul – SC 

André da Costa Integração Lavoura-pecuária no alto vale do Itajaí: Efeitos no solo e nas culturas de 
grãos 
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Angelisa Benetti Clebsch Formação Docente para o Ensino de Ciências na Educação Básica 

Rafael da Rosa Couto Estratégias de fertilização e desenvolvimento de espécies agroflorestais da Mata 
Atlântica 

Jonas da Silva Döge 
Efeito da densidade de pré-adultos durante o desenvolvimento sobre o vigor da 

mosca-do-figo 
(Zaprionus indianus: Drosophilidae) e as consequências para a expansão da praga 

Caio César Oba Ramos Artifícios de Inteligência Artificial Usando o TensorFlow 

João Célio de Araújo Análise da influência de diferentes lâminas de irrigação na cultura da cebola. 

Denise Fernandes Produção de poliploides via biotecnologia vegetal em amoreira branca Rubus 
imperialis visando a alteração dos frutos para valorização comercial. 

Renon Steinbach Carvalho Desenvolvimento de tecnologias para impressão com tintas condutivas em distintos 
substratos 

Cláudio Keske Avaliação agronômica de cultivares de videira com a utilização dede superadores de 
dormência no Alto Vale do Itajaí 

Eduardo Bidese Puhl 
Desenvolvimento de sistema de controle de qualidade para produção têxtil 

empregando ferramentas de visão e inteligência artificial 

Isabel Cristina Muller Padronização de metodologias para a identificação de Vibrio sp em pós-larvas e 
camarões adultos da espécie macrobrachium rosenbergii 

Bruna Verediana Müller Superação da dormência de sementes de Lauráceas de um fragmento de Mata 
Atlântica no Alto Vale do Itajaí - SC 

Leonardo de Oliveira 
Neves 

Associação entre fatores climáticos e o uso de diferentes tipos de iscas atrativas na 
dinâmica populacional de mosca-das-frutas (Diptera: Tephritidae) em pomares 

instalados no campus IFC – Rio do Sul 

Cesar Ademar Hermes Aquaponia como base para desenvolvimento vegetativo de genótipos de tomate 
enxertado conduzido em ambiente protegido 

● Projetos admitidos no aproveitamento do cadastro de reserva nos Editais 52 e 53. *Vale ressaltar que pode 
haver alteração no resultado final, pois o CNPq não divulgou o número  final de cota de bolsas referente ao 
Edital 53/2019 até a data de hoje.  

 
Orientador Título do Projeto 

Denise Fernandes Quadro Vivo automatizado – Otimização do Layout e analise mercadológica 

Cesar Ademar Hermes 
Desenvolvimento de larvas de peixes de espécies de interesse comercial 

submetidas a diferentes dietas 
● Projetos admitidos no aproveitamento do cadastro de reserva nos Editais 54.  

 

2 
 



 

 
Ministério da Educação 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 
Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul 

 

Rio do Sul, 02 de setembro  de 2020. 

 

Original Assinado  

Andre Kuhn Raupp  

Diretor Geral do IFC - Campus Rio do Sul  
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