
 

 

  
CHAMADA INTERNA 03/2016 – PRPPG/UniRV  

Concessão de Bolsas Pesquisador 
 

RESULTADO PRELIMINAR  
 

 
As propostas citadas abaixo poderão firmar o termo de concessão e aceitação da Bolsa Pesquisador, sendo 
necessário apresentar a documentação até 04/04/2017. Os pedidos de recursos e informações adicionais 
devem ser encaminhados por escrito à Pró Reitoria de Pesquisa, via e-mail prppg@unirv.edu.br até 
31/03/2017.  
 
Documentos assinados com reconhecimento de firma: i) Declaração da publicação de artigo (anexo 4), ii) 
Declaração de vínculo empregatício (anexo 5), iii) Cronograma de execução; Documentos sem reconhecimento 
de firma: iv) Cópia do comprovante de endereço, RG e CPF,  v) comprovante de requerimento ou aprovação do 
cadastro de fornecedor pessoa física/setor de compras da UniRV.  
 

 

 

Título 

1 A Extrafiscalidade tributária aplicável ao agronegócio. 

2 A medição de conflitos e arbitragem nos contratos relacionados ao agronegócio. 

3 

A proteção jurídico-penal do meio ambiente no contexto da sociedade de risco: uma análise 
sobre o limite crítico ambiental de fósforo para latossolo com sucessivas aplicações de 
resíduos agroindustriais. 

4 A sustentabilidade do sistema de financiamento do agronegócio à luz do direito. 

5 
Adicionar dejetos de suinos por 16 anos em área agrícola apresenta elementos-traço 
potencialmente tóxicos na água percolada? 

6 
Análise microestrutural e mecânica do aço CA-50 revestido com diferentes tipos de concreto 
em ambientes simulados de incêndio.   

7 Arranjo de plantas de sorgo no cerrado. 

8 
Avaliação da morfologia, biometria e vascularização arterial das glândulas tireóides em perus 
(Meleagris gallopavo).** 

9 
Avaliação histomorfométrica da osseointegração de implantes com diferentes tratamentos de 
superfície. 

10 

Avaliação macro e microscópica da cicatrização de lesões experimentalmente provocadas na 
pele de coelhos e tratadas com pomada à base extrato da casca de pequi (Caryocar 
brasiliense). 

11 Bioestimulante associado a diferentes formulações de glyphosate na cultura da soja. 

12 
Capacidade combinatória de linhagens e comportamento de híbridos experimentais de sorgo 
granífero. 

13 
Capacidade para trabalho e fatores ocupacionais com a qualidade de vida de taxistas e 
mototaxistas.  

14 Caracterização morfológica e propriedades mecânicas de compósitos de fibras vegetais. 

15 

Comparação, por meio do método dos elementos finitos, de prótese parcial fixa convencional 
e em pôntico sobre implantes: análise tridimensional das tensões em implantes, componentes 
e infraestruturas. 
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 Título 

16 
Cooperativas, Agronegócio e os Entraves Gerados pela Falta de Valor Agregado às 
Commodities no Sudoeste Goiano.  

17 Cooperativismo: uma análise jurídica e econômica. 

18 

Das influências sócio-político-econômico-cultural-familiar-religiosas à construção do imaginário 
humano, profissional e intelectual dos estudantes (as) do CPMG - Colégio da Polícia Militar de 
Goiás / Unidade Carlos Cunha Filho - em Rio Verde/GO. 

19 Dependência do Tabaco: Uma explicação pautada em sintomas depressivos e ansiedade. 

20 Didática histórico-cultural no terceiro setor: a perspectiva do outro. 

21 
Direito ao desenvolvimento e organismos Geneticamente Modificados (OGMs): impactos do 
agronegócio, uma abordagem no Município de Rio Verde – GO. 

22 
Efeito da raça na quantidade e qualidade de ovócitos bovinos e consequente produção de 
embriões in vitro. 

23 Efeitos de diferentes processos na seleção de culturantes. 

24 
Estoque de carbono e análise qualitativa da matéria orgânica do solo em área sob plantio 
direto após 16 anos de aplicação de dejeto suíno. 

25 
Expectativas e satisfação das gestantes com o cuidado pré-natal das unidades básicas de 
saúde. ** 

26 
Modelo multicritério de comparação par a par – utilização da matriz reciproca e de um 
algoritmo de analise de consistência. 

27 
Nanotecnologia, suas aplicações no agronegócio e suas inferências jurídicas no ambiente 
laborativo. 

28 
O agronegócio no Brasil: uma análise contra hegemônica voltada à sustentabilidade e ao 
direito ao desenvolvimento.** 

29 
Perfil epidemiológico de portadores de câncer atendidos pelo hospital do câncer de Rio Verde 
– GO.  

30 
Predição de propriedades termo-físico-químicas de fluidos puros e misturas da área dos 
biocombustíveis ** 

31 
Verdete e fonolito para produção de fertilizantes minerais e organominerais como fontes 
alternativas de potássio na agricultura. 

32 
Viabilidade agronômica e monitoramento do impacto ambiental com a utilização de dejetos 
líquidos de suínos na produção de grãos. 

 
** Proposta com relatório da chamada 01/2016 em análise, sujeita a exclusão na relação do resultado final. 
 
As Propostas sem destaque nesta relação estão aptas para firmar o termo de concessão e aceitação da Bolsa 
Pesquisador, com a apresentação da documentação necessária incluindo o cadastro de fornecedor pessoa 
física - UniRV. 

 
 
Rio Verde, 28 de março de 2017. 
 
 

 
  

Nagib Yassin  

Pró-Reitor de Pesquisa 

 


