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RESULTADO PROVISÓRIO 

 
Considerando a análise pelo Comitê de avaliadores das propostas de projetos e 
as informações submetidas no processo de inscrição, torna-se público o 
resultado provisório do presente edital. 
 

Projeto Resultado 

Sistema inédito de piroidrólise empregando 
irradiação de micro-ondas para decomposição de 
amostras sólidas para determinação de halogênios 
e enxofre 

Homologado 

Remoção de H2S de biogás por absorção, sob 
pressão elevada, em solução contendo Fe/EDTA 

Homologado 

Rede Mesh para IOT Homologado 

Síntese e caraterização de nanofibras de celulose 
em resíduo fibroso de origem da indústria de 
farinha de mandioca - aplicação de nanofibras de 
PVAI eletrofiadas 

Homologado 

Compostos Lamelares adsolubilizados com 
semiquimicos para obtenção de liberadores lentos 

Homologado 

Transcrição fonética por meio de redes neurais 
aplicadas a áudio para geração de atas de reuniões 

Homologado 

Emprego de WebCam como detector de 
procedimentos analíticos em fluxo para 
determinação de espécie química em matrizes 
ambientais, agronômicas e alimentícias 

Homologado 

Avaliação do ultrassom isoladamente ou em 
combinação com o dióxido de cloro na diminuição 
de salmonella typhimurium na água de chillers 

Homologado 

Migração de aditivos plásticos a produtos cárneos 
cozidos: qualificação e quantificação 

Homologado 

Redes Neurais Artificias aplicadas na anemometria 

Não homologado: 
Motivo: não atender ao Subitem III do item 
2 do Edital (Estar cadastrado no Sistema de 
Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, 

em grupo certificado pela UTFPR;) 



Profissão certa - desvendando sua carreira 

Não homologado.  
Motivo 1: Não atende ao Item 1 do Anexo 

III. Motivo 2: Não atender ao Subitem III do 
item do edital (Estar cadastrado no Sistema 

de Diretório dos Grupos de Pesquisa do 
CNPq, em grupo certificado pela UTFPR;) 

Os candidatos poderão submeter recurso contra o resultado provisório ao DEPET-MD, até 

12h00min do dia 24/08/2018. Os recursos deverão ser enviados por e-mail para depet-

md@utfpr.edu.br. 

 

Medianeira, 22 de agosto de 2018. 
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