
REGISTRO DE ATIVIDADES PARA RELATÓRIO DE GESTÃO _2017 
 

UNIDADE: PROPESQ                                                             

 

1. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE EM 2017 

 

 AÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE VINCULADAS AOS EIXOS DO PDI–UNIR-2014-2018 E REGISTRADAS NO PLANO DE AÇÃO 2017. 

 

Preencha os resultados das metas nos quadros abaixo: 

 

 EIXO 1- PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

Objetivo da Unidade constante no Plano de Ação 
2017 

 

Meta da Unidade constante no Plano de 
Ação 2017 

Resultados da Meta  

    
 

Percentual 
atingido 

Situação atual  
(em andamento, 

cancelada, iniciada ou 
concluída) 

Organizar e disponibilizar as informações da 
unidade nas páginas eletrônicas 

• Transferir todas as informações e 
arquivos para o novo site da 
PROPESQ e do PIBIC e torna-los 
sites oficiais; 

• Ampliar, atualizar e melhorar o nível da 
informação disposta nas páginas 
eletrônicas da PROPESQ e do PIBIC. 

 

 

 

100 

 

 

Concluída.  

No novo site do PIBIC 
falta a inserção de 
algumas notícias e 
alguns Anais, que 
dependem de uma 

expansão de GB a ser 

disponibilizada pela DTI. 

Divulgar os editais relacionados à Pós Graduação, 
Pesquisa e Inovação nas páginas eletrônicas e 
redes sociais. 

 100 Concluída 

Divulgar as ações implementadas Criar um catálogo digital ilustrado da 99 Em andamento 



unidade para publicação no início de cada 
ano, com informações do relatório de 
gestão. 

Instruir os consultores internos e externos e os 
participantes do PIBIC 

Disponibilizar perguntas e respostas no 
site do PIBIC; 
Elaborar um manual de operacionalização 
do InfoPIBIC. 

100 

Concluída.  

As perguntas mais 
frequentes estão 

disponíveis no site do 
PIBIC, ao passo que o 

Manual de 
operacionalização do 

InfoPIBIC foi 
disponibilizado aos 

participantes no próprio 
Sistema InfoPIBIC. 

Divulgar o PIBIC no âmbito institucional. 
 

Criação do novo site 100 

Concluída. 

O novo site foi criado, 
mas ainda não foi 

divulgado à comunidade 
do PIBIC. No entanto, a 
divulgação do Programa 
vem ocorrendo de forma 
eficaz por meio de sua 
página no Facebook e 

site antigo. 

 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

 

Objetivo da Unidade constante no Plano de Ação 
2017 

 

Meta da Unidade constante no Plano de 
Ação 2017 

Resultados da Meta  

    
 

Percentual 
atingido 

Situação atual 
(em andamento, 

cancelada, iniciada ou 
concluída) 



Divulgar a Produção Científica dos cursos de Pós-
Graduação, projetos de pesquisa e iniciação 
científica 

Reativar a Revista Pesquisa & Criação 
com resultados do VIII Seminário de Pós-
Graduação e Pesquisa - SEMPP e I 
Simpósio de Inovação, Propriedade 
Intelectual e Transferência de Tecnologia - 
SINTEC, e Anais do PIBIC (edições 
especiais). 

 

 

 

0% 

 

 

 

Meta cancelada 
(A revista será 

restruturada com a 
finalidade de obter 

qualificação na 
CAPES/QUALIS) 

Apoiar pesquisadores que desenvolvam projetos em 
áreas estratégicas para o desenvolvimento regional, 
bem como, aqueles voltados para os temas da 
diversidade étnica, linguística, ambiental e cultural 
da Amazônia 

Nos editais de apoio aos projetos de 
pesquisa, serão priorizadas aquelas que 
promovam a diversidade étnica, 
linguística, ambiental e cultural da 
Amazônia e em áreas estratégicas para o 
desenvolvimento regional (recursos de 
custeio e capital). 

100% Concluída 

• Debater no âmbito de toda a Universidade, 
por meio da realização do evento SINTEC, a legislação 
que trata dos incentivos e estímulos à inovação e à 
pesquisa científica e tecnológica e orientar a gestão dos 
direitos de propriedade industrial, registro de programas 
de computador e de direitos autorais, inerentes ou 
vinculados à criação ou à produção científica da UNIR. 

• Propor alterações na Resolução nº 
124/2014/CONSAD/UNIR, de 10 de julho de 2014. 

Concluído o processo de remanejamento 
da gratificação FG-01 da Coordenadoria 
do Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos para a Coordenadoria da 
Agência de Inovação da UNIR, implantar a 
referida coordenação e incluir suas 
atribuições ao regimento da PROPESQ; 
 
Realizar o I Simpósio de Inovação, 
Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia (SINTEC), com recursos do 
Programa de Apoio a Eventos no País 
(PAEP/CAPES), aprovado no Edital nº 
21/2016, no valor de R$ 15.750,00, e da 
PROPESQ.   
 
 

100% Concluída 



Fazer um levantamento dos departamentos que 
possuem e que não possuem grupos de pesquisa 
institucionalizados. 
 
 

Incentivar a criação de grupos de 
pesquisa em todos os departamentos da 
UNIR. 
 
- Se aprovada a proposta da Chamada 
Pública 
MCTIC/FINEP/FNDCT/AT/AMAZÔNIA 
LEGAL 04/2016, iniciar a implementação 
de estruturas de laboratórios de pesquisa 
multiusuários, para compartilhamento e 
permissão de uso por terceiros de seus 
laboratórios, equipamentos, recursos 
humanos e capital intelectual. 

 

100% 

 

Concluída 

Acompanhar a evolução dos Programas de Pós-
Graduação da UNIR e facilitar o conhecimento dos 
Processos Seletivos dos Programas de Pós-
Graduação. 
 

Realizar estudos junto aos programas de 
Pós-Graduação, verificando pontos a 
melhorar nas avaliações da CAPES. 
 
Construir um calendário de informação 
sobre os períodos de seleção em cada 
programa, com link de acesso aos editais, 
quando disponíveis. 
 
Estimular que os programas de pós-
graduação publiquem os resultados finais 
dos processos seletivos com o nome dos 
candidatos. 
 
Elaborar uma síntese das fichas de 
avaliação trienal da CAPES de cada 
programa de pós-graduação, para reunir 
os coordenadores com a finalidade de 
acompanhar o processo de mitigação das 
fragilidades dos programas. 

50% Em andamento 



EIXO 3 – POLÍTICAS  ACADÊMICAS 

 

Objetivo da Unidade constante no Plano 
de Ação 2017 

 

Meta da Unidade constante no Plano de Ação 2017 
Resultados da Meta  

    
 

Percentual 
atingido 

Situação atual 
(em andamento, 

cancelada, iniciada ou 
concluída) 

Consolidar e implantar ações 
acadêmico-administrativas para a 
pesquisa. 
Valorizar as atividades de pesquisa 
científica e tecnológica desenvolvidas 
na UNIR. 
Estimular a transferência de tecnologia 
e licenciamento de patentes. 
 

• Criar o Programa de Apoio à participação 
em evento no país para pesquisadores/alunos 
vinculados a Projetos de Pesquisa Institucionalizados, 
propor Resolução e publicar edital, com recursos de 
diárias e passagens provenientes do orçamento da 
PROPESQ ou recursos específicos destinados à 
realização dessa meta; 

• Disponibilizar R$ 20.000,00 dos recursos de 
custeio para abertura de Edital do Programa de Apoio 
à participação em evento no país. 

• Criar e propor Resolução do Programa de 
Apoio à realização de eventos para Grupos ou 
Laboratórios de Pesquisa certificados no DGP/CNPq, 
com recursos de custeio provenientes do orçamento 
da PROPESQ ou recursos específicos destinados à 
realização dessa meta; 

• Criar o Programa de Apoio à aquisição de 
equipamentos para os Grupos de Pesquisa 
Certificados no DGP/CNPq e propor Resolução, com 
recursos de capital provenientes do orçamento da 
PROPESQ ou recursos específicos destinados à 
realização dessa meta; 

• Comprar os 
equipamentos/mobiliários/eletro-eletrônicos para os, 
solicitados em 2016, no Processo nº 

30% 
Cancelada 



23118.003174/2016-88, totalizando R$ 259.685,61; 
 Destinar R$ 40.000,00 do recurso de custeio para 
compra dos materiais de consumo para o 
Laboratório de Genética Humana, solicitados em 
2016 no Processo nº 23118.003830/2016-42, 
totalizando R$ 88.201,48. 
Executar a política de proteção dos resultados das 
pesquisas desenvolvidas na UNIR. 

Efetivar a comunicação entre a 
PROPesq e os Programas de Pós-
Graduação, visando a melhoria da 
qualidade de ensino. 
Homologar a criação de novas 
propostas de cursos; 
 

Realizar estudos junto aos programas de Pós-
Graduação, verificando pontos a melhorar nas 
avaliações da CAPES; 
Realizar a coleta e organização de dados 
referentes aos Programas de Pós-Graduação, 
buscando auxiliar na criação da Secretaria da Pós-
Graduação. 
Realizar parceria com a Biblioteca para oferta 
constante de curso do portal de periódico para os 
ingressantes dos cursos de pós graduação 

 

100% 
Concluída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

 

Objetivo da Unidade constante no Plano de Ação 
2017 

 

Meta da Unidade constante no Plano de Ação 
2017 

Resultados da Meta  

    Percentual 
atingido 

Situação atual 
(em andamento, 

cancelada, iniciada ou 
concluída) 

No âmbito do Programa Institucional de Bolsas 
e Trabalho Voluntário de Iniciação Científica-
PIBIC/UNIR/CNPq, será elaborada a proposta 
de reformulação da Resolução n.º 
178/2007/CONSEA, que rege as normas e 
procedimentos deste Programa na esfera 
institucional.  

Atualizar a Resolução n.º 
178/2007/CONSEA/2017 em consonância os 
itens a serem alterados na 017\CNPq. 

0% 

Cancelada.  

Não houve alteração 
na RN-

017/CNPq/2006. 

Aperfeiçoar o Sistema InfoPIBIC no que 
concerne à geração de relatórios, folha de 
pagamento dos bolsistas, planilha relativa à 
solicitação de seguro contra acidentes pessoais 
a todos os orientandos, declaração de 
participação e acesso universal dos 
interessados aos projetos de IC desenvolvidos 
no âmbito institucional, ainda que seja 
necessário envolver o departamento de 
informática. 

Tornar mais célere a realização das 
atividades da Coordenação do PIBIC, bem 
como o acesso dos usuários do Sistema a 
declarações digitais de participação no 
Programa. 

 

 

100% 

Concluída.  

Diretrizes 
encaminhadas para 
execução da DTI. A 

DTI ainda não 
disponibilizou a 

geração de relatórios 
e filtros pelo Sistema 

InfoPIBIC. No 
entanto, 

disponibilizou no 
processo de seleção 
formulários on-line 
que substituíram 

vários documentos 
que antes eram 
anexados. Além 



disso, o Sistema 
operou praticamente 
estável durante os 

processos de seleção 

e avaliação. 

Disponibilizar no InfoPIBIC o acervo 
documental referente aos últimos 5 (cinco) 
anos deste Programa de IC, com o apoio do 
departamento de biblioteconomia. 

• Disponibilização do acervo digital à 
comunidade acadêmica e sociedade em geral; 

• A Professora Joliza submeterá um 
projeto de extensão pela PROCEA, para 
institucionalização prevendo a digitalização do 
acervo do PIBIC. 

0% Cancelada 

Criar e aprovar o Regimento Geral da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da 
UNIR para posterior inclusão no Regimento 
Geral da UNIR. 

Elaborar uma proposta de Regimento Geral 
da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 
Pesquisa da UNIR e submetê-lo à aprovação 
nos Conselhos Superiores. 

80% Em andamento 

Analisar processos de convênios e 
cooperações técnicas com organizações 
públicas e privadas, relacionados à Pesquisa e 
Pós-Graduação, registrar e encaminhar para a 
DCCL; 
Disponibilizar modelo de convênio/cooperação 
técnica para instituições interessadas; 
Acompanhar e agilizar os trâmites processuais 
dos convênios/cooperações de pesquisa e pós 
graduação a serem firmados e fazer os devidos 
registros; 
Institucionalizar, registrar e emitir certidão aos 
projetos de pesquisa financiados por agências 
de fomento; 
Emitir cartas de aceite aos proponentes para 
execução dos Projetos de Pesquisa submetidos 
às agências de fomento; 
Acompanhar a divulgação e publicar os editais 

Fazer levantamento e registro dos Projetos 
de Pesquisa financiados por Agências de 
Fomento para o estabelecimento de 
indicadores de crescimento ou redução; 
Formalizar processo de convênio/cooperação 
técnica com o IFRO para aprovação interna e 
posterior envio àquela instituição; 
Implementar a Coordenadoria de Inovação e 
Transferência de Tecnologia e iniciar o 
desenvolvimento das políticas, estabelecidas 
pela legislação e pelo governo federal, e a 
elaboração de documentos padronizados. 
Elaborar um check list e modelo para análise 
de processos de convênios e cooperação. 

 

 

 

 

80% 

 

 

 

 

Em andamento 



abertos pelas Agências de Fomento nas 
páginas eletrônicas e redes sociais da UNIR, 
além de enviar para os e-mails dos líderes de 
grupos de pesquisa. 

Buscar convênios e parcerias com outras 
instituições para ofertar cursos de Pós-
Graduação. 
Esclarecer o processo de afastamento docente 
para capacitação e pós-graduação 

Dialogar convênios com Instituições de 
ensino, para criação de MINTER e DINTER; 
 Incentivar a criação de novas propostas de 
cursos; 
 
Disponibilizar no site, os tramites do 
afastamento. 

100% Concluída 

Criar um sistema informatizado para 
institucionalização de grupos, laboratórios e 
projetos de pesquisa. 
 

• Iniciar o planejamento do Sistema 
INFOPESQUISA com base na proposta de 
Resolução para Institucionalização de Grupos, 
Laboratórios e Projetos de Pesquisa (Processo 
nº 23118.001142/2015-67), para que, assim que 
aprovada, o processo de criação do Sistema seja 
aberto, encaminhado para a DTI para 
implementação.  

100% Concluída 

 

 EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

Objetivo da Unidade constante no Plano de Ação 
2017 

 

Meta da Unidade constante no Plano de Ação 
2017 

Resultados da Meta  

 

Percentual 
atingido 

Situação atual 
(em andamento, 

cancelada, 
iniciada ou 
concluída) 

    

 

 

1. CITE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) AÇÕES OU ATIVIDADES RELEVANTES REALIZADAS PELA UNIDADE NAS 

            NAS ÁREAS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM 2017: 



 

       FOMENTO  À  PESQUISA 

 

 

Projeto ou Atividades desenvolvidas 

 

Quantidade 

 

Público Participante  
Realização do SEMPP & SINTEC   

Criação da Coordenadoria de Inovação e Transferência de Tecnologia - 
CITT 

  

Realização do Seminário do PIBIC, EM 4 CAMPI, com a presença da 
equipe da PROPESQ 

  

Premiação de menção honrosa aos participantes do SEMPP & SINTEC e 
PIBIC 

  

Aprovação de 2 projetos FINEP, totalizando aproximadamente 3,5 milhões    

Aprovação de 2 propostas PAEP/CAPES   

Propostas de resoluções encaminhadas aos Conselhos: 

- 124/CONSAD 

- CEUA 

- EMPRESA JUNIOR 

  

 

 

 

Publicação das Instruções Normativas 023 e 024/2017/PROPESQ/UNIR                                                                

Visita aos laboratórios dos Campi, reunião com as direções e o corpo 
docente. 

  

        

 

        FOMENTO À PÓS-GRADUAÇÃO (inclusive PROAP) 

 

 

Projeto ou Atividades desenvolvidas 

 

Quantidade  

 

Público Participante  

Aprovação de 3 DINTER   

Edital para apresentação das APCNs   



Edital do PRODOUTORAL   

Instrução Normativa sobre a Pós-Graduação Lato Sensu   

Propostas de resoluções encaminhadas aos Conselhos: 

- 303/CONSEA 

- 283/CONSEA/2013 

  

 

 

BOLSAS CONCEDIDAS 

 

TIPO DE BOLSA Quantidade 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC) 180 (100 UNIR e 80 CNPq) 

  

  

 

 

1. PESQUISA 

 

GRUPOS DE PESQUISA (Grupos criados/aprovados em 2017) 

 

GRUPO DE PESQUISA UNIDADE 

1. Grupo de Pesquisas em Ecossistemas Comunicacionais  Campus de Vilhena/Jornalismo 

2. Grupo de Pesquisa e Estudos Interdisciplinares em 
Contabilidade e Gestão Organizacional 

Campus de Porto Velho/ NUCSA/Ciências 
Contábeis 

3. Grupo de Pesquisa Jurupari: Cultura, Patrimônio, Memória e 

Identidade na Amazônia  
Campus de Porto Velho/NCH/História 



4. Grupo de Estudo e Pesquisa em Análise de Registros da 

Amazônia – GEPARRA   

Campus de Ji-Paraná/Matemática e 

Estática 

5. Grupo de Estudos e Pesquisas em Política Educacional e 

Formação de Professores em Matemática e Estatística - 

PERFOMATE  

Campus de Ji-Paraná/Matemática e 

Estática 

6. Grupo de Pesquisa Geoprocessamento e Meio Ambiente 

(GEOMA)  

Campus de Rolim de Moura/Engenharia 

Florestal 

7. Laboratório de Línguas e Culturas Indígenas – LALIC   
Campus de Ji-Paraná/Educação 

Intercultural 

8. Grupo de Pesquisa Imunofarmacologia e Toxicologia de 

Componentes Bioativos Naturais e Inibidores   
Campus de Porto Velho/NUSAU/Medicina 

9. Jus Gentium - Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito 

Internacional   

Campus de Porto Velho/NUCSA/Ciências 

Jurídicas 

10. LIPJOR - Grupo de Pesquisa e Extensão em Linguagens e 

Práticas Jornalísticas   
Campus de Vilhena /Jornalismo 

11. Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas e Gestão 

Democrática da Educação Básica  
Campus Porto Velho/NUSAU/Psicologia 

12. Grupo de Pesquisa Educação, Psicologia Educacional e 

Processos Formativos   

Campus de Porto Velho/NCH/ Ciências da 

Educação 

13. Biodiversidade, Conservação e Uso dos Recursos Naturais 

na Amazônia  

Campus de Rolim de Moura/Educação do 

Campo 

14. Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação Física e Saúde 
Campus de Porto Velho/NUSAU/Educação 

Física 

15. GESTELIT- Grupo de Estudos Teóricos e Literários   
Campus de Guajará-Mirim/Ciências da 

Linguagem 

16. Grupo de Pesquisa do Laboratório de Relações Interpessoais 

e Saúde (LARIS)   
Campus de PortoVelho/NUSAU/Psicologia 

17. Grupo de Pesquisa em Águas Superficiais e Subterrâneas - Campus de Ji-Paraná/Engenharia 



GPEASS  Ambiental 

18. Grupo de Estudos de Defesa e Análises Internacionais  
Campus de Porto Velho/NCH/Ciências 

Sociais 

19. Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Natureza, Trabalho e 

Marxismo - GENTMARX  

Campus de Rolim de Moura/ Educação do 

Campo 

20. Grupo de Pesquisa em Parasitologia voltado à Saúde Única- 

GPPaSU   

Campus de Rolim de Moura/ Medicina 

Veterinária 

21. Grupo de Pesquisa: Conhecimento, história e língua- 

GPeCHeLi  

Campus de Porto Velho/NCH/Línguas 

Vernáculas 

22. Grupo de Pesquisa Etnoconhecimento, Povos da Floresta e 

Biodiversidade na Amazônia 

Campus de Ji-Paraná/Ciências Humanas 

e Sociais 

 

 

 

 PROJETOS DE PESQUISA (Projetos aprovados/registrados em 2017) 

 

PROJETO  UNIDADE 

1. Análise da CPI dos Frigoríficos em Rondônia a partir do paradigma 
estrutura-conduta-desempenho 

Campus de Porto 
Velho/NUCSA/Ciências 

Econômicas 

2. Formação e Atuação do Profissional de Psicologia no Estado de RO  
Campus de Porto Velho/ 

NUSAU/Psicologia 

3. Práticas e imagens documentais na cultura audiovisual da Amazônia 
Ocidental 

Campus de Vilhena/Jornalismo 

4. Avaliação da contaminação de leite e pescados por resíduos de 
agrotóxicos e medicamentos veterinários produzidos na microrregião 
de Cacoal/Rondônia: saúde, trabalho e meio ambiente 

Campus de Rolim de 
Moura/Medicina Veterinária 

5. Precedentes e Jurisprudência no novo Código de Processo Civil 
Campus de Porto 

Velho/NUCSA/Ciências Jurídicas 

6. Residência Agroflorestal e Intensidade Tecnológica Campus de Rolim de 



Moura/Engenharia Florestal 

7. Intensidade Tecnológica das Iniciativas de inclusão Socioprodutivas 
do Manejo Múltiplo Sustentável no estado de Rondônia 

Campus de Rolim de 
Moura/Engenharia Florestal 

8. Capital humano como um recurso para obtenção de vantagem 
competitiva na prestação de serviços contábeis no cone sul de 
Rondônia 

Campus de Vilhena/Administração 

9. A Produção da Borracha e o Trabalho das Populações Indígenas 
Puruborá e Igueleno no Contexto da Guerra da Borracha 

Campus de Rolim Moura/História 

10. Descrição e análise de línguas indígenas amazônicas 
Campus de Ji-Paraná/Educação 

Intercultural 

11. Cláudio Eliano e os Animais: Personalidade dos Animais ou Estudo 
das Características Ideais da Humanidade? 

Campus de Rolim de 
Moura/História 

12. História, Memória e Espacialidades de Rolim de Moura: um Olhar a 
partir das Narrativas dos Pioneiros 

Campus de Rolim de 
Moura/História 

13. Aulas para a Educação Física Inclusiva em Escolas Públicas 
Campus de Porto 

Velho/NUSAU/Educação Física 

14. Fundamentos Ético-Políticos de Paulo Freire suleadores na 
constituição do acadêmico/pedagogo 

Campus de Vilhena/Ciências da 
Educação 

15. Custos de produção de peixes na perspectiva da modelagem 
matemática 

Campus de Cacoal/Ciências 
Contábeis 

16. Massa alimentícia sem glúten a partir da farinha de babaçu... 
Campus de Ariquemes/Engenharia 

de Alimentos 

17. Investigação de amido em frutos nativos da região amazônica 
Campus de Ariquemes/Engenharia 

de Alimentos 

18. Aplicação e avaliação das técnicas NIR e RMN para determinação 
de qualidade de frutos da região amazônica 

Campus de Ariquemes/Engenharia 
de Alimentos 

19. Documentação, descrição e análise das línguas da família 
linguística Txapakura 

Campus de Ji-Paraná/Educação 
Intercultural 

20. Estudo da competitividade nas Organizações em regiões em 
Desenvolvimento no Brasil 

Campus de Porto 
Velho/NUCSA/Administração 

21. Implantação de um modelo gerencial de potenciais produtivos na 
Fazenda Futuro como fator preponderante para a ressocialização dos 

Porto Velho/NUCSA/Ciências 
Contábeis 



apenados 

22. Avaliação da atenção à saúde da criança em Porto Velho - 
Rondônia 

Campus de Porto 
Velho/NUSAU/Enfermagem 

23. Observatório das Migrações em Rondônia - OBMIGRON 
Campus de Porto 

Velho/NCH/Línguas Vernáculas 

24. Identidades em trânsito: processos de subjetivação do sujeito 
migrante na literatura contemporânea 

Campus de Porto Velho/NCH/ 
Línguas Estrangeiras 

25. Trajetórias de vida e de trabalho dos trabalhadores migrantes em 
Rolim de Moura/RO (1970-2014) 

Campus de Rolim de 
Moura/História 

26. Adaptação da plataforma Arduino para mediações em 
Experimentos de Laboratório 

Campus de Ji-Paraná/Física 

27. A relação entre a fonética/fonologia e escrita: um estudo da 
representação do português caipira nas HQS do Chico Bento 

Campus de Porto 
Velho/NCH/Línguas Vernáculas 

28. O conceito das eco inovações no contexto da gestão do 
conhecimento organizacional: núcleo de estudos do setor madeireiro 
em Rondônia 

Campus de Ariquemes/Ciências da 
Educação 

29. Programa de Pesquisa: Panorama da Formação Inicial de 
Professores de Matemática na Região Norte do Brasil 

Campus de Ji-Paraná/Matemática 
e Estatística 

30. Olhares diversos sobre atendimento à saúde da mulher indígena 
em Porto Velho  

Campus de Ji-Paraná/Educação 
Intercultural 

31. Diversidades rondonienses em perspectivas atuais: alteridades a 
partir da escola 

Campus de Ji-Paraná/Educação 
Intercultural 

32. Infecções relacionadas à assistência a saúde no estado de 
Rondônia: incidência e fatores associados 

Campus de Porto 
Velho/NUSAU/Enfermagem 

33. Pesquisa em Produtos Naturais  
Campus de Porto 

Velho/NUCSA/Química 

34. Efeito do uso do solo, das características do habitat aquático e da 
construção de Pequenas Centrais Hidroelétricas - PCH's sobre a 
diversidade de peixes da bacia do Rio Branco 

Campus de Rolim de Moura/ 
Educação do Campo 

35. Atividades experimentais de Física usando um smartphone  Campus de Ji-Paraná/Física 

36. Letramento literário: uma experiência estética com a literatura 
Campus de Porto 

Velho/NCH/Línguas Vernáculas 



37. Estado da Arte em Etnoconhecimento dos Povos da Floresta 
Amazônica em teses e dissertações publicadas entre 2007 e 2017 no 
Brasil.  

Campus de Ji-Paraná/Ciências 
Humanas e Sociais 
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