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EDITAL DE SELEÇÃO PROPEG Nº 04/2017 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TE CNOLÓGICA 2017/2018 

RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES 

A Universidade Federal do Acre, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, bem como da Diretoria de Pesquisa e da Coordenadoria de Iniciação Científica, vem 
através deste, divulgar a relação de docentes ou pesquisadores com inscrições deferidas ou com 
deferimento condicionado ou indeferidas, de acordo com o Anexo I. 

Do indeferimento da inscrição caberá recurso no período de 00:00:00 do 01 de junho 
de 2017 até as 23:59:59 do 05 de junho de 2017, o qual deverá ser encaminhado ao e-mail 
coapufac@gmail.com. 

Nas com deferimento condicionado, de acordo com os subitens do item 4 do Edital 
Propeg nº. 04/2017, caberá ao docente ou pesquisador/proponente da proposta verificar, sob pena de 
indeferimento da inscrição: 

a) Preenchimento da Planilha de Produção Científica constando, 
impreterivelmente, a produção científica do pesquisador/proponente no período de 
2012 a 2017. 
b) Conformidade das informações declaradas no Currículo Lattes com a 
Planilha de Produção Científica. 
c) A Planilha de Produção Científica, após as adequações supracitadas, deverá 
ser retificada na Plataforma de Projetos da UFAC 
(http://sistemas.ufac.br/portal_propeg.wsgi/login/), através do login do 
pesquisador/proponente, a partir das 00:00:00 de 01 de junho de 2017 até as 
23:59:59 de 05 de junho de 2017. 

Os proponentes poderão ter acesso às razões do indeferimento ou deferimento 
condicionado presencialmente, através do telefone: 3901-2572 ou e-mail coapufac@gmail.com. A 
informação deverá ser solicitada até as 12h do dia 05 de junho de 2017. 

Rio Branco, 31 de maio de 2017. 

 
 

Prof. Dr. Josimar Batista Ferreira                            Prof. Dr. Fábio Augusto Gomes 
  Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação                            Diretor de Pesquisa  

     (original assinado)              (original assinado) 
 

  
Profª. Drª. Bruna Laurindo Rosa 

Coordenadora de Iniciação Científica 
                 (original assinado) 
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ANEXO I 

 
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

Ordem Número de 
Matrícula 

Título do Projeto Justificativa do 
Indeferimento 

1 1794752 
Teste de adubação em milho (Zea mays) para fins de produção de grãos 

na agricultura familiar 

O proponente não possui o perfil 
exigido na letra “a” do item 4.3.1 
do Edital PROPEG Nº 04/2017 

2 1150761 
Screening farmacológico do Açafrão - Curcuma Longa e Jambú - 

Spilanthes acmella sobre os efeitos cardiovasculares de ratos 

O proponente não possui o perfil 
exigido na letra “a” do item 4.3.1 
do Edital PROPEG Nº 04/2017 

3 2315461 
Análise de suicídios registrados no IML de Rio Branco, AC de janeiro de 

2016 a maio de 2017 

O proponente não possui o perfil 
exigido na letra “a” do item 4.3.1 
do Edital PROPEG Nº 04/2017 

4 2315461 
Levantamento do número de mortes por arma branca registradas no 

Instituto Médico Legal de Rio Branco – AC entre 2013 e 2014. 

O proponente não possui o perfil 
exigido na letra “a” do item 4.3.1 
do Edital PROPEG Nº 04/2017 

5 1848201 
Avaliação da capacidade antioxidante de extratos de frutos típicos do vale 

do juruá- amazônia ocidental 

O proponente não possui o perfil 
exigido na letra “d” do item 4.3.1 
do Edital PROPEG Nº 04/2017 

6 1893578 Características epidemiológicas do câncer oral no estado do Acre 
O proponente não possui o perfil 
exigido na letra “d” do item 4.3.1 
do Edital PROPEG Nº 04/2017 



 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal do Acre 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Diretoria de Pesquisa 

Coordenadoria de Iniciação Científica 

7 2326680 
O campo do currículo na pesquisa em educação no brasil: aspectos 

epistemológicos 

O proponente não possui o perfil 
exigido na letra “d” do item 4.3.1 
do Edital PROPEG Nº 04/2017 

8 1513285 
O trabalho docente e as bases legais de valorização profissional: uma 

análise dos planos de carreira dos profissionais da educação básica dos 
municípi 

O proponente não possui o perfil 
exigido na letra “c” do item 9.1 do 

Edital PROPEG Nº 04/2017 

 
 

INSCRIÇÕES COM DEFERIMENTO CONDICIONADO 

Ordem Número de 
Matrícula 

Título do Projeto 

1 1506047  A construção de conhecimento em Língua Inglesa mediada pelo app Duolingo 

2 2434238  
A Cosmologia Humana: O Espírito do Pensamento Científico da Ciência Social da Condição Humana a partir dos 

Fatores da Pessoa, dos Sistemas Políticos e 
3 2448414  A didatização dos gêneros discursivos reelaborados nas plataformas digitais de comunicação. 
4 2336415  A experiência do teatro: um olhar sobre a produção e a recepção do teatro em Rio Branco – AC 
5 2528171  A Filosofia da Educação em Anísio Teixeira 
6 2350027  A imagem do professor na literatura sob o olhar da mitohermenêutica 
7 2327410  A toponímia da Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, no estado do Acre 

8 2305271  
A utilização das ferramentas de gestão pelos enfermeiros gerentes das Unidades Básicas de Saúde do município de 

Rio Branco/AC. 

9 2622700  
Alfabetização e letramento: investigando o ensino da leitura e da escrita em escolas públicas de Cruzeiro do Sul – 

AC 
10 3481172  Análise clínico-laboratorial e taxa de sobrevida dos pacientes em lista ou transplantados em um centro de 



 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal do Acre 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Diretoria de Pesquisa 

Coordenadoria de Iniciação Científica 
referência na amazônia ocidental 

11 1864740  Análise da Função de Produção dos Postos de Saúde da Cidade de Rio Branco 

12 2119522  
Análise microbiológica comparativa de hambúrgueres comercializados em trailers e hamburguerias no município 

de Rio Branco - Acre 
13 2287742  Apontamentos sobre o golpe civil-militar de 1964 no Acre: Ditadura, Intolerancia e perseguições políticas 
14 1202846  Aptidão edafoclimática para a cultura do milho no município de Cruzeiro do Sul. 
15 3334382  As marcas do colonialismo europeu no processo de formação de professores no curso de Letras Espanhol da Ufac. 
16 2324228  Atlas linguístico da pesca acriana: denominação do nome dos peixes e instrumentos de trabalho 
17 2732318  Avaliação da biodiversidade de insetos em sistemas agroflorestais no extremo-oeste da Amazônia Ocidental. 
18 2324557  Avaliação da Governança de Terras em Unidades de Conservação no Acre 

19 1737201  
Avaliação da produtividade sob diferentes espaçamentos e inoculação de microrganismos eficientes no cultivo de 

cenoura em Cruzeiro do Sul- AC 
20 2436210  Avaliação do rendimento de madeira serrada no município de Rio Branco-Acre 
21 1366267  Avaliação dos intervalos de corte da pastagem de Brachiaria brizantha sob diferentes adubações 

22 2326662  
Avaliação fotossintética e fisiológica de plantas jovens de castanheira (Bertholletia excelsa Bonpl.) sob deficiência 

hídrica e recuperação 
23 2732318  Biodiversidade em Termitidae em áreas Rurais e Urbanas de Cruzeiro do Sul - Acre (Amazônia Ocidental). 
24 1810485  Caracterização agronômica e morfofisiológica de variedades de milho no Baixo Acre 

25 1633104  
Catalogação de recursos educacionais digitais para o ensino de Ciências dos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

a construção de um ambiente virtual 

26 1168675  
Causa mortis decorrente de disparo de arma de fogo registradas no IML de Rio Branco-AC de janeiro de 2016 a 

maio de 2017 

27 1150269  
Clima e solo afetam a composição florística e estrutura de florestas de terra firme na região leste do Estado do 

Acre? 

28 1809985  
Comparação de métodos para avaliação da atividade antimicrobiana de extratos vegetais etanólicos de Carapa 

guianensis 
29 1677016  Criação de um instrumento a ser utilizado na sistematização de assistência de enfermagem à gestante durante a 



 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal do Acre 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Diretoria de Pesquisa 

Coordenadoria de Iniciação Científica 
consulta de pré-natal no município de ri 

30 2042942  
Dermatofitose em caninos e felinos atendidos na Unidade de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária da 

Universidade Federal do Acre 

31 1849685  
Desenvolvimento de conversores “back to back” para microgeração de energia elétrica usando painéis solares 

fotovoltaicos. 
32 1842317  Desigualdades sociais e desempenho escolar no ensino médio brasileiro 

33 2182884  
Dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros para a implementação da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem na consulta do pré-natal no município d 
34 2041539  Diversidade de formigas da bacia do rio Acre 
35 2326648  Diversidade de vespas parasitoides (Insecta: Hymenoptera) em fragmentos de floresta primária no Estado do Acre 
36 2869326  Educação Inclusiva: um olhar sobre a educação especial no/do campo 

37 1673651  
Educação Sexual: Quais são os programas, projetos e ações desenvolvidas pela SEE/AC e pela SEME/Secretaria 

Municipal de Educação de Rio Branco/ AC? 

38 1458888  
Efeito de variação ambiental sobre a fauna parasitária de Ctenobrycon spilurus de um igarapé de baixa ordem na 

Amazônia Sul-Ocidental 
39 1151905  Estudo acústico dos dados do Atlas Fonético do Acre: O caso do /R/ e do /S/ em coda silábica. 

40 1676122  
Estudo da infecção natural da fauna triatomínea e dos reservatórios domésticos por Trypanosoma cruzi em áreas 

notificadas para Doença de Chagas - Acre 

41 1440675  
Estudo da prevalência e dos fatores associados à adesão à terapia medicamentosa otimizada em pacientes com 

doença aterosclerótica das coronárias 
42 1192449  Estudo da produção habitacional do programa minha casa minha vida - pmcv em Rio Branco - Acre 

43 1554856  
Estudo Químico Biológico de Plantas Medicinais do Acre – isolamento de substâncias e verificação das atividades 

antioxidantes e anti-artrites 
44 2340451  Estudo, análise e tradução de alguns limeriques do livro "The Listing Attic", de Edward Gorey. 
45 1151984  Ética e Política na Filosofia Prática de Aristóteles 
46 1151984  Ética e política na República de Platão 
47 1440675  Fatores Preditores de Eventos Cardiovasculares e Morte em Pacientes com Doença de Chagas Aguda Adquirida 



 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal do Acre 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Diretoria de Pesquisa 

Coordenadoria de Iniciação Científica 
por Via Oral 

48 3327508  Ferramenta para Avaliação de Risco de lesões renais agudas em comunidades 
49 2528171  Financiamento da educação básica no estado do Acre no contexto da política de fundos 
50 2303016  Formação de professores: histórias e memórias 
51 2171843  Gestão Democrática da Escola no Município de Rio Branco/Acre: um balanço dos aspectos históricos e legais 

52 2653912  
Gestão em uma escola de ensino fundamental da rede estadual no município de c. Do sul: concepções, 

instrumentos e ações para democratização. 
53 2350923  História e cidadania acriana: a defesa dos direitos humanos em Rio Branco (2007-2017). 
54 2350923  História e Jornalismo: reflexões e apontamentos para o uso de fontes hemerográficas 
55 1013222  Inteligência Computacional Aplicada ao Controle e Automação de Processos: Estudo e Implementação de Técnicas 
56 3444875  Interculturalidade e diferenças culturais: uma investigação a partir da Literatura Infanto-juvenil contemporânea 
57 2146047  Leitura Literária: A Formação do Leitor nas Escolas do Campo no Vale do Juruá 

58 1151071  
Levantamento de ocorrências de ictoparasitos em peixes de cultivos acreanos e sua relação com a qualidade da 

água do criadouro 

59 1988295  
Levantamento topográfico através de vants e aplicação de técnicas de processamento de imagem para obtenção de 

informação agroambiental 
60 1611292  Literatura, memória e história: representações da ditadura militar na literatura brasileira 
61 2878040  Melhoramento e manejo de espécies alimentícias e industriais para cultivos no Acre 
62 1547111  Metabólitos de plantas medicinais amazônicas 

63 523755  
Microrganismos endofíticos de açaizeiro com potencial para o biocontrole do patógeno Colletotrichum 

gloeosporioides 
64 1151959  O ensaio na Amazônia moderna 

65 2041543  
O ensino coletivo de cordas friccionadas para crianças: buscando formas lúdicas de ensinar as técnicas dos 

instrumentos 
66 2644534  O lugar da Geografia: da formação do professor à sala de aula 

67 1535713  
O programa asas da florestania de educação infantil, o “asinhas" : uma experiencia de educação do campo no 

municipio de mâncio lima 



 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal do Acre 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Diretoria de Pesquisa 

Coordenadoria de Iniciação Científica 
68 2171843  O trabalho, a identidade e a saúde do diretor de escola no contexto das políticas educacionais no Estado do Acre 
69 1151007  O trânsito das culturas e literaturas de tradição oral: áfricas e brasil (fronteiras panamazônicas) em diálogo 

70 2042942  
Ocorrência e fatores de risco associados à ceratoconjuntivite infecciosa em ruminantes na microrregião de Rio 

Branco, estado do Acre 
71 1366267  Ocorrências de lesões nas carcaças de bovinos de corte em função do transporte rodoviário no vale do juruá 

72 1738833  
Óleos essenciais das palmeiras da amazônia ocidental: estudo sobre a atividade antifúngica, antimicrobiana e 

antioxidante. 
73 2308017  Olhares e escritas sobre saúde pública, saberes médicos e outras artes de curar no Acre territorial (1904 a 1930) 
74 1268779  Paisagens naturais do Acre: estado atual de conservação e manejo 
75 3619124  Perfil epidemiológico dos pacientes internados no hospital de saúde mental do Acre, Rio Branco, Acre 
76 1151071  Pesquisa sobre ecto e endoparasitas da avifauna e animais de produção no estado do Acre 

77 1982530  
Plantas úteis da flora acreana: respostas derivadas do estudo do acervo do herbário da Universidade Federal do 

Acre 
78 1353017  Prevalência de gestantes soropositivas na região norte do Brasil 
79 414749  Procura de novos fotossensibilizantes para Terapia Fotodinâmica a partir de extratos de plantas 
80 2983323  Professores referência: o trabalho docente como inspiração à formação discente 
81 2040072  Projeto Bichos de Casco - Educação Ambiental como Ferramenta para a Conservação de Quelônios Amazônicos 
82 2040072  Projeto Bichos de Casco – Inventariamento de Quelônios na região do Alto Juruá 
83 418906  Projeto de fonte mecânica alternativa para bombeamento de água em habitações isoladas 
84 2878706  Próprios mapas alheios – cartografias do migrante na literatura ibero-afro-americana 
85 1151867  Prospecção fitoquimica e avaliação citotóxica de espécies vegetais etnomedicinais do Acre 

86 2326605  
Recursos didáticos para apoio no desenvolvimento de metodologias ativas para o ensino e a aprendizagem de 

Biologia, no Ensino Médio 
87 3573224  Revisitando o livro de história da educação básica através da lei 10.639/2003 
88 2324236  Riqueza de carrapatos e análise da infecção dos mesmos por bactérias, na reserva florestal humaitá, Acre, Brasil 
89 1256706  Saindo das sombras: priorizando espécies insuficientemente conhecidas 
90 2130768 Silagem de cultivares de sorgo como alternativa sustentável para suplementação de ruminantes na amazônia 



 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal do Acre 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Diretoria de Pesquisa 

Coordenadoria de Iniciação Científica 
ocidental 

91 1673398  Sobrevida de pacientes em hemodiálise de manutenção em Rio Branco, Acre 
92 1818378  The Porto Velho Marconigram: uma tradução e análise do jornal Norte-Americano em terras amazônicas 

93 3287875  
Transferência de Aprendizagem. Estudo da transferência intermanual da aprendizagem em sinistómanos e 

destrimano. Um estudo em Rio Branco/AC.. 

94 2168345  
Uso da fauna de peixes e macroinvertebrados aquáticos como bioindicadores de impactos ambientais em riachos de 

um complexo vegetacional de campinarana 
95 1817530  Uso de medicamentos em idosos referenciados ao ambulatório da geriatria do HC de Rio Branco Acre 

96 1256706  
Variação temporal da disponibilidade de habitat climático e sobreposição de nicho para diferentes linhagens do 

Batrachochytrium dendrobatidis 

97 1737201  
Vazões ecológicas e de referência para a utilização dos recursos hídricos nas principais bacias hidrográficas do 

estado do Acre 
 

INSCRIÇÕES DEFERIDAS 

Ordem Número de 
Matrícula Título do Projeto 

1 3308494  (I)migrações, fronteiras e entrecruzos culturais no transito dos corpos nas bordas interamazônias. 
2 1452447  A educação escolar inclusiva nos contextos da Amazônia ocidental: o estado da arte 
3 2326844  Acessibilidade das orações relativas na história do português: um estudo funcionalista 
4 2329741  Agravos orgânicos e sociais em crianças e adolescentes com anemia falciforme 
5 1720441  Análise da Capacidade Produtiva da Cooperativa Bom Destino com a utilização da ferramenta PDCA 

6 2039906  
Análise do campo térmico em corte transversal de uberes em após a aplicação de ultrassom terapêutico visando 

tratamento de patologias da mama 



 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal do Acre 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Diretoria de Pesquisa 

Coordenadoria de Iniciação Científica 

7 2326654  
Análises físico-químicas do leite associado à caracterização de sistemas de produção leiteira na região do Baixo 

Acre 

8 663795  
Antropização, eventos naturais e sazonalidade climática favorecem a expansão do bambu em florestas no leste do 

Acre? 
9 1616678  Avaliação da influência de Ácido Indolbutírico na produção de clones de Swietenia macrophylla King. 

10 1616678  
Avaliação da superação de dormência e longevidade de sementes de jurubeba (solanum sp.) na microrregião do 

vale do juruá município de cruzeiro do sul 
11 2326319  Avaliação de Modelos Teóricos do Comportamento Antissocial em Adolescentes 

12 1881435 
Avaliação do balanço de carbono de áreas sob manejo sustentável: equação alométrica e eficiência no 

processamento de toras 

13 1620880  
Avaliação do bem estar de acadêmicos e praticantes regulares de exercícios físicos através da adaptação de 

questionários e códigos de gastos calóricos 

14 2145458  
Avaliação do déficit cognitivo pelo MEEM e sua associação com polimorfismos no gene da APOE em idosos 

acompanhados pela Estratégia Saúde da Família 
15 2039800  Avaliação do efeito de borda sobre a alimentação de peixes predadores em uma reserva florestal do Acre 
16 2514736  Avaliação dos impactos do Manejo Florestal nos diferentes componentes do balanço hidrológico 
17 414756  Biometria, germinaçao e armazenamento de sementes florestais nativas da amazônia 

18 93939393 
Características morfogênicas e estruturais do Panicum maximum Jacq. cvs BRS Quênia e BRS Zuri submetido à 

adubação nitrogenada no inverno amazônico 

19 414834  
Características sanitárias, manejo e potencial zootécnico de criatório comercial de Testudines (Chelonia) em Rio 

Branco, Acre. 

20 93939393  
Caracterização anatomopatológica, histopatológica e bacteriológica de carcaças de frango em abatedouro 

frigorífico no município de Brasiléia-Acre 
21 1504899  Caracterização de Amostras de Látex por Ultrassom. 
22 1150755  Caracterização do perfil químico do óleo-resina de Copaíba comercializado no Estado do Acre. 

23 3546839  
Comportamento dendrométrico do paricá (schisolobium amazonicum) plantado no campus da ufac em cruzeiro do 

sul – acre 



 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal do Acre 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Diretoria de Pesquisa 

Coordenadoria de Iniciação Científica 
24 1456793  Comunicação Emocional em Erlkönig 
25 1810546  Condições de saúde dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e de seus filhos crianças e adolescentes 

26 3151151  
Constituição histórica das instituições de atendimento as crianças pobres na capital do Acre nos anos de 1940 a 

1980 
27 1675650  Desempenho de sistemas de irrigação acionados por energia solar no cultivo de hortaliças 

28 2326654  
Desempenho produtivo de dois grupos genéticos de bovinos de corte em pastos puros e consorciados na Amazônia 

Ocidental 

29 1552537  
Desenvolvimento de Hymenaea courbaril L. e Copaifera sp. em resposta a utilização de cinza de osso como 

adubação fosfatada no quarto ano após plantio 
30 2327392  Desenvolvimento de um Inversor Monofásico de Potência para Sistemas de Generación Distribuída 
31 1552537  Desenvolvimento do ph do solo e das culturas do milho e do arroz em resposta a adubação com cinza de osso 

32 2326299  
Desenvolvimento e avaliação de gelados comestíveis de frutas típicas da região amazônica contendo probióticos 

livres ou encapsulados 

33 2280229  
Desvendando as funções ecossistêmicas da Amazônia Ocidental brasileira: efeitos de agrupamentos de bambu na 

dinâmica da ciclagem de nutrientes 

34 1452475  
Determinação da idade, taxa de crescimento e correlações climáticas de espécies nativas amazônicas por meio de 

técnicas dendrocronológicas 

35 PNPD 
Dieta e estratégia alimentar de duas espécies de Characidae em um igarapé Neotropical, sudoeste da Amazônia, 

Brasil 

36 3323396  
Dinâmica hidrossedimentológica e morfométrica do médio rio Acre: subsídios à análise do processo de 

assoreamento no canal fluvial 
37 1810182  Dinâmica populacional de forídeos (diptera: phoridae) em um meliponário no município de Rio Branco – Acre 

38 6414838  
Distribuição de renda e pobreza na floresta amazônica: um estudo a partir da reserva extrativista (resex) chico 

mendes 
39 1434293  Diversidade e biologia da aracnofauna da região do Alto Juruá 

40 2164970  
Diversidade, composição e atividade de abelhas das orquídeas (Hymenoptera: Apidae: Euglossina) com ênfase em 

áreas de lacunas de conhecimento do Acre. 



 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal do Acre 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Diretoria de Pesquisa 

Coordenadoria de Iniciação Científica 
41 1458334  Ecologia e Anatomia de Organismos Epifíticos em Florestas Primárias e Urbanas do Oeste do Acre 
42 1314867  EDUCAÇÃO AMBIENTAL: um estudo sobre suas articulações nos cursos de bacharelado da UFAC/sede 

43 2173775  
Efeito da sazonalidade na dieta e área de vida de um grupo de macaco leãozinho (Cebuella pygamaea-Primates) em 

um fragmento florestal no Acre 

44 3151848  
Efeito do oferecimento pedrisco sobre o desempenho zootécnico e rendimento de carcaça de frangos de corte de 

linhagem caipira. 
45 1434293  Efeitos de incêndios florestais na floresta amazônica do vale do juruá na comunidade de aranhas 

46 2145466  
Elaboração de programa de prevenção de riscos ambientais (ppra) no laboratório de materiais da universidade 

federal do acre 
47 2039906  Elaboração de uma técnica aplicando ultrassom para analise da maciez de carne bovina 

48 2455467  
Ensinar e aprender português na escola: concepções de linguagem, letramento e práticas pedagógicas no Ensino 

Fundamental. 

49 1517730  
Entre o público e o privado: os cursos de habilitação do magistério da escola flodoardo cabral e do instituto santa 

teresinha (1970-2000) 
50 2243795  Espaços de leitura no Acre: diagnóstico dos espaços de leitura nas Escolas públicas de Cruzeiro do Sul 
51 1514639  Estado e industrialização: um estudo de caso da dom porquito e acreaves 

52 2481469  
Estruturas dos mercados de açai (Euterpe spp.), de copaíba (Copaifera spp.) e de sementes de jarina (Phytelephas 

spp.) em Rio Branco-Ac, 2016-8 
53 1523266  Estudo acústico dos dados do Atlas Fonético do Acre: o caso da vogal pretônica /e/ 
54 1150755  Estudo fitoquímico de espécies do gênero Fridericia (Bignoniaceae) 
55 2041500  Estudos de Propriedades Estruturais, Eletrônicas e Termodinâmicas a Partir de Cálculos Ab Initio 

56 414628  
Estudos morfofisiológicos e avaliação do conteúdo protéico da glândula de veneno de operárias de Apoica torácica 

(Hymenoptera: Apoica) 
57 3323396  Eventos tectônicos no Acre: diagnóstico e caracterização de terremotos em escala regional 
58 1970693  Experimentação e Materiais Didáticos na Química: propostas e modelos para a formação docente 

59 2476238  
Fatores associados a lesões por quedas e atropelamentos em idosos internados em um hospital público no 

município de Rio Branco-Acre 



 

Serviço Público Federal 
Universidade Federal do Acre 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Diretoria de Pesquisa 

Coordenadoria de Iniciação Científica 
60 1630662  Formação Continuada: Políticas Públicas Inclusivas e Programas no Acre 
61 1003657  Fungos de solos Amazônicos com potencial para o controle de cupins Nasutitermes sp. (Isoptera: Termitidae) 
62 1514648  Ictismo com pescadores no município de cruzeiro do sul - acre 
63 1696843  Identidade, Memória e oralidade em obras de Milton Hatoum e José Saramago 
64 2145458  Identificação de inibidores fitoterápicos contra flavivirus, hepacivirus e alphavirus 
65 6503403  Incidência das infecções congênitas em maternidade pública de referência no município de Rio Branco no Acre 
66 3151848  Inclusão do farelo de arroz e suplementação com enzimas na alimentação de frangos de corte de linhagem caipira 

67 1110901  
Influência da raça (gir vs. nelore) e do momento da aspiração folicular na expressão de genes e na taxa de gestação 

de embriões produzidos in vitro 

68 1677707  
Inovação no Ensino de Ciências - O uso da impressora 3D aplicada no Ensino e na Divulgação Científica da 

Morfologia Animal 
69 1151019 Insegurança alimentar familiar e estado nutricional infantil em Rio Branco, Acre. 
70 1110901  Inseminação artificial intra-uterina transcervical, utilizando sêmen congelado em cães braquicefalicos 

71 4150848  
Introdução às técnicas de marcação e recaptura de aves como ferramenta no estudo da reprodução, biometria e 

movimento da avifauna do Campus e Parque Z 
72 2731758  Leitura literária em foco 
73 2243795  Leitura no Acre: aproximações e distanciamentos 
74 4150848  Levantamento malacológico na cidade de Rio Branco, Acre e regiões circunvizinhas 
75 1673915  Mídia, imaginário e representação na amazônia sul-ocidental 
76 3574968  Minha voz, minha vez, meu lugar 
77 9582111  Montando esqueletos de animais para ensino de anatomia 

78 3226632  
O desempenho didático-pedagógico de professores do Ensino Superior: limites e possibilidades da formação 

continuada por meio da  ESFOR 

79 2087114  
O ensino de Anatomia no Campus Floresta da UFAC: um estudo sobre a importância da utilização de cadáveres 

animais como recursos didáticos. 
80 1517436  O imaginário social da violência escolar divulgada nas mídias de amplo acesso da cidade de Rio Branco/AC 
81 1696843  O indígena na literatura: fronteiras e identidades culturais 
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Diretoria de Pesquisa 

Coordenadoria de Iniciação Científica 
82 1151161  Observatório da Educação Básica no Acre 

83 414825  
Olhares Políticos em Amazônias Narradas: Acervos Históricos, Memórias, Documentos/Monumentos, Práticas 

Culturais 
84 1676432  Os efeitos da política de formação de professores indígenas entre os náwa e nukini 
85 2039773  Os fundamentos lógico-semânticos da Linguagem Figurativa no "Tractatus Logico-Philosophicus" de Wittgenstein 
86 1851143  Os Jogos de Improvisação como Prática Teatral para Ampliar a Formação do Professor-Artista de Teatro. 

87 2326624  
Pesquisa de Babesia caballi, Theileria equi, Neospora spp, Trypanosoma evansi e Sarcocystis neurona em cavalos 

atletas de Rio Branco e região 
88 2326635  Pesquisa de Infecção por Leishmania sp. em cães do município de Rio Branco, Acre, Brasil 

89 1810546  
Polpa e óleo de buriti (mauritia flexuosa) associado à terapia de reposição de testosterona em camundogos (swiss) 

machos e senis - análises bioquímica 
90 6414155  Práticas de significação cultural e currículo: discursos sobre a indisciplina escolar 

91 2151140  
Preparação de fósseis para composição de Coleções Paleontológicas do Laboratório de Paleontologia do Campus 

Floresta da Universidade Federal do Acre 

92 1448397  
Preparação e identificação de microfósseis do Mioceno Superior da Formação Solimões depositados no acervo do 

Laboratório de Pesquisas Paleontológica-L 
93 1545536  Prevalência de mutações da enzima glicose-6-fosfato desidrogenase em indivíduos do sexo masculino. 

94 1515073  
Projeto Atlas Toponímico da Amazônia Ocidental Brasileira – A motivação toponímica dos municípios acrianos 

em Libras 
95 1446891  Propagação de cajazeira por estacas radiculares tratadas com ácido indolbutírico 

96 1525138  
Prospecção fitoquímica, análise toxicológica e ação antiparasitária da Carapa guianensis e Uncaria guianensis sobre 

nematódeos de ovinos 
97 1150730  Qualidade do sal de cozinha comercializado no município de Rio Branco- Acre 
98 1150730  Qualidade dos achocolatados em pó comercializados no município de Rio Branco-AC 
99 1891025  Reatores ADS (Accelerator-Driven Sytems): análise neutrônica e estudo da fonte de nêutrons 
100 1452410  Releituras da história: Povos indígenas nos arquivos de Rio Branco 
101 1657414  Respostas morfológicas e alocacionais ao gradiente de luminosidade em plântulas de espécies exploradas pela 
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indústria madeireira na Amazônia 

102 1800750  Seleção de plantas amazônicas com atividade anticolinesterásica 
103 2150659  Sêmen criopreservado com glutationa e insulina na produção in vitro de embriões bovinos 
104 1525138  Sensibilidade de nematódeos gastrintestinais de ovinos a anti-helmínticos no estado do Acre, Amazônia Ocidental. 
105 1813186  Termografia no membro pélvico de cães sob diferentes modalidades de termoterapia 

106 1458334  
Teste de Substratos na Propagação Vegetativa Foliar da Chacrona (Psychotria viridis Ruiz e Pavon - 

RUBIACEAE) 

107 2334663  
Trabalho Docente no Atendimento Educacional Especializado: Uso das Tecnologias Assistivas e das Experiências 

Matemáticas 
108 3585612  Transversalidade e Interculturalidade em materiais didáticos de Língua Inglesa 

109 1180861  
Utilização de biotécnicas reprodutivas com finalidades de criação e conservação de paca (Cuniculus paca 

Linnaeus,1766- cuniculidae) 

110 2323393  
Utilização de Imagens Orbitais para Monitoramento de Mudanças de Cobertura da Terra na Amazônia Sul 

Ocidental 

111 1551124  
Utilização de plataformas de código aberto ou livre para modelagem e simulação de produção de energia em fonte 

alternativa e veículo não tripulado 
112 2326319  Velocidade da percepção visual em pacientes com demência 

 


