
                                                                                                         

         

                                                                            RELAÇÃO DE TRABALHOS
APROVADOS PARA VII MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE –

CAMPUS CONCÓRDIA – VII MIC

N. Título Orientador Apresentador
1. As representações  sobre a  presença  haitiana a  partir  das  mídias da

região oeste catarinense
Claudete Gomes 
Soares

Vivian Stefany 
Ribeiro

2. Influência  das  concepções  alternativas  no  processo  de  mudança
conceitual Andriceli Richit

Thayza da Silva de 
Oliveira

3. Matemática itinerante Flaviane P. Titon Mariane Bissolotti
4. Branquitude e poder nas relações entre moradores locais e imigrantes

haitianos: falando de raça no oeste catarinense Claudete G. Soares
Eliziane Tamanho 
de Oliveira

5. Curso de formação política para jovens secundaristas das escolas da
região do alto uruguai catarinense: resultados e experiências Eduardo João Moro Marco Antônio Ferri

6. Avaliação das potencialidades da utilização de leveduras encapsuladas
para elaboração de cerveja tipo pilsen

Fabiana Bortolini 
Foralosso

Paola da Silva 
Batisteli

7. Avaliação  do  teor  de  nitrito  total  residual  de  produtos  cárneos
desenvolvidos na unidade de processamento de carnes e derivados do
instituto federal catarinense – campus concórdia Vanessa Biasi Letícia Duarte

8. A  música  como  ferramenta  de  inclusão  social  e  desenvolvimento
psicomotor Douglas Meneghatti

Daiana Ribeiro de 
Jesus

9. Diagnósticos anatomopatológicos em animais da região do alto uruguai
catarinense Ricardo E. Mendes Christofe Carneiro

10. Modelo experimental de listeriose em bovinos Teane Milagres 
Augusto da Silva

Leandro Anderson 
Rhoden

11. A farsa do evolucionismo cultural em lévi-strauss Douglas Meneghatti João Marques Neto
12. Comparativo de prevalência de eimeria spp. Em cama fermentada e não

fermentada de frangos de corte e lesões intestinais nas aves
Teane Milagres 
Augusto da Silva Fabio Santiani

13. Os brasileiros e os estrangeiros: as relações de sociabilidade entre o Claudete Gomes Neuri Jose 



grupo de brancos e o grupo de negros em um bairro de chapecó Soares Andreola
14. Desempenho  de  bovinos  de  corte  em  pastagens,  com  diferentes

suplementações
Sérgio Fernandes 
Ferreira Vinicius Marin

15. Diagnóstico  de  neoplasias  cutâneas  em  cães  por  biópsias  no
laboratório de patologia animal

Teane Milagres 
Augusto da Silva

Max Junior Freyer

16. Soroprevalência  de  anticorpos  anti  -  ehrlichia  canis  em  cães  do
município de concórdia, santa catarina

Joice Lara Mara 
Faria

Tainá Luana Vieira 
Lopes Zuchi

17. Comportamento  de  óleos  e  gordura  vegetal  durante  o  processo  de
fritura

Samantha Lemke 
Gonzalez

Rafael Pedro 
Gonçalves

18. A correspondência entre a percepção dos discentes do ifc - concórdia
sobre  seu  posicionamento  no  espectro  político  (esquerda,  centro  e
direita) e os princípios e valores correspondentes a cada posição Eduardo João Moro

Emanuell Pozzan 
Cavalheiro

19. Prevalência de neoplasia mamária de cadelas atendidas no centro de
práticas clínicas e cirúrgicas no instituto federal catarinense – campus
concórdia

Joice Lara Mara 
Faria

Tainá Luana Vieira 
Lopes Zuchi

20. História das instituições escolares rurais multisseriadas do município
de concórdia: levantamento de fontes documentais e orais Solange Aparecida 

Zotti

Francini Coelli 
Schneider 
Schwingel

21. Avaliação da proteção conferida pelo antígeno recombinante de cadeia
leve reguladora de miosina em bovinos infectados experimentalmente
com fasciola hepatica.

Ricardo E. Mendes Anderson Gris

22. Brincando com a matemática financeira:empresa doce cozinha
Maiara Elis Lunkes

Bruna Niemeyer 
Wuaden

23. A sustentação aerodinâmica e sua abordagem em livros didáticos de
nível superior Jucimar Peruzzo

Eder Marcos 
Raineri

24. O experimento do balde newton sob a análise da mecânica newtoniana
e da mecânica relacional Jucimar Peruzzo Samuel Marques

25. Diagnóstico anatomopatológico de cinomose canina no laboratório de
patologia animal

Teane Milagres 
Augusto da Silva Merilise Hisi Cruz

26. Avaliação  da  influência  de  métodos  convencionais  de  coleta  e
acondicionamento  de  amostras  de  leite  cru  refrigerado  sobre  os
resultados de ccs e cbt obtidos em laboratório oficial Luisa Wolker Fava Natália Sbaraini

27. Estudo  comparativo  entre  métodos  analíticos  para  determinação  de
cloretos por volumetria em produtos cárneos Vanessa Biasi

Larissa Fernanda 
da Silva Souza

28. Casuística de mortalidade em bovinos por plantas tóxicas agudas no
Oeste Catarinense Ricardo E. Mendes

Taisson Rafael 
Mingotti

29. Tromboembolismo  da  veia  cava  caudal  em  bovinos  do  alto  uruguai Ricardo E. Mendes Manoela 



catarinense Marchezan Piva
30. Caracterização dos atendimentos de animais selvagens e exóticos em

clínicas veterinárias na cidade de concórdia-sc Ana Carolina G. Reis
Cláudia Luana 
Lopatini

31. Desenvolvimento  de  folhas  celulósicas  revestidas  com  biopolímero
possuindo  ação  antimicrobiana  e  antioxidante  para  uso  como
embalagem ativa em carne fresca Nei Fronza Tiago Carniel

32. Diagnóstico anatomopatológico em animais de produção
Ricardo E. Mendes

Denilso José 
Gomes

33. Eficiência do tratamento secundário do filtro biológico em série com
lodo  ativado  para  redução  de  nitrogênio  e  fósforo  do  efluente  de
agroindústria Jaqueline Scapinello

Guilherme Augusto 
Mergen

34. Avaliação  da  citotoxidade  de  xanthium  cavanillesii  em  bovinos  e  o
impacto econômico na pequena propriedade rural Mário Lettieri Teixeira Pâmela Maboni

35. Determinação do índice para  pneumonia  em suínos abatidos em um
estabelecimento de pequeno porte, localizado em ipumirim, sc Diogenes Dezen

Andrei Felipe 
Schaefer Scheibe

36. Análise  computacional  da  influência  da  posição  do  transdutor  de
pressão no diagrama pv em um compressor recíproco. Eduardo Arceno Bruna Campetelli

37. Farmacovigilância:  uso  racional  de  medicamentos  em  medicina
veterinária Mário Lettieri Teixeira

Débora Luiza de 
Oliveira Nakano

38. Implantação do quadro reprodutivo no setor de zootecnia do ifc campus
concórdia Lucio Pereira Rauber Renan Farina

39. Socialização política a partir da diocese de chapecó: as contribuições
da teologia da libertação

Claudete Gomes 
Soares

Keller Augusto 
Bresolin

40. Avaliação da atividade antimicrobiana in  vitro do colostro de suínos
frente a diferentes patógenos de importância em suinocultura Diogenes Dezen

Shaiana Salete 
Maciag

41. Influência do proteinograma colostral sobre o proteinograma sérico de
neonatos bovinos 48 horas após a ingestão de colostro

Wanderson Adriano 
Biscola Pereira Rodri

42. Projeto  pelo  especial  –  utilização  de  gatos  na  terapia  assistida  por
animais

Eduardo Negri 
Mueller Paola Masson

43. Aspectos anatomopatológicos da lechiguana em bovino. Teane Milagres 
Augusto da Silva

Daniele Correia dos
Santos Carneiro

44. Comparação do processo de produção de cerveja estilo belgian blond
ale fermentada por ação de levedura livre e imobilizada.

Fabiana Bortolini 
Foralosso

Vinícius Hideiki 
Sioia

45. Perfil  de  resistência  antimicrobiana  de  cepas  isoladas  de  casos  de
mastite bovina no rebanho leiteiro da microrregião de concórdia Diogenes Dezen

Mylena Karoline 
Valmorbida

46. Salmonelose septicêmica em um bovino adulto: relato de caso Teane Milagres 
Augusto da Silva Débora Miglioranza



47. “grimpa” de pinheiro-brasileiro como causa de morte em bovinos
Ricardo E. Mendes

Lucas Henrique 
Bavaresco

48. Alterações no hematócrito de cães utilizando a acepromazina associada
a opioides – resultados parciais

Rosema Santin Francine Franzen

49. Avaliação da qualidade físico-química do leite produzido no ifc campus
concórdia

Luisa Wolker Fava ´Fernanda Felicetti 
Perosa

50. Instrumento de apoio à equoterapia - gespe Sérgio Fernandes 
Ferreira

Stephany Roberta 
Todescatt

51. Obtenção higiênica  do  leite:  monitoramento  microbiológico  da  água,
dos  equipamentos  de  ordenha  e  do  leite  do  tanque  resfriador,  em
pequenas propriedades localizadas no meio oeste catarinense.

Marcella Zampoli 
Troncarelli

Julia Canal
52. Retículo pericardite traumática: casos diagnosticados pelo laboratório

de  patologia  veterinária  do  instituto  federal  catarinense-campus
concórdia

Teane Milagres 
Augusto da Silva

Francisco Junior 
Braga

53. Agentes  etiológicos  isolados  em  casos  de  cistite  canina:  amostras
encaminhadas ao lmv no ano de 2015 a 2017

Diogenes Dezen Bruno Streher 
Matté

54. Desenvolvimento rural e políticas públicas no município de concórdia-
sc (brasil)

Rodrigo Nogueira 
Giovanni

Sabrina Angela 
Cassol

55. Avaliação  da  proteção  conferida  pelo  antígeno  cl3  em  adjuplex  na
fasciolose experimental em bovinos

Ricardo E. Mendes Felipe David Alves

56. Agentes  isolados  em  caso  de  otite  no  laboratório  de  microbiologia
veterinária do ifc – campus concórdia

Diogenes Dezen Larissa Rafaeli 
Izolan

57. Incidência, etiologia e diagnósticos de neoplasias mamárias em felinos Alessandra Portolan Camila Regina 
Tezori Massing

58. Uso de glicose como tratamento alternativo de endometrites subclínicas Lucio Pereira Rauber Karine Natter
59. Prevalência do vírus da leucose bovina em rebanhos bovinos leiteiros

nos municípios de alto bela vista, ipira e peritiba, sc
Diogenes Dezen Carla Imlau

60. Composição  química  do  óleo  essencial  de  cymbopogon flexuosus  e
citral e potencial antibiofilme

Alessandra Milezzi Taciara do Amaral 
Penno

61. A utilização de iatf em ovinos no ifc- concórdia Lucio Pereira Rauber Jéssica Drechmer
62. Sensibilidade de diferentes bactérias à ação do óleo essencial de cravo Alessandra Ana Júlia Neis
63. Pesquisa  e  opinião:  qualidade  e  satisfação  dos  utilizadores  dos

serviços  cirúrgicos  de  ovariohisterectomia  (ohe)  realizados  em
ambiente acadêmico no ifc-concórdia no período de 2013 a 2016

Débora Cristina 
Olsson

Cleucy Jaqueline 
Salles

64. Concentração  inibitória  mínima  de  formulações  inovadoras  de
antissépticos desenvolvidas para pré e pós-dipping, frente a cepas de s.
Aureus isoladas de casos de mastite bovina

Marcella Zampoli 
Troncarelli

Caroline Rosa 
Monteiro



65. Identificação  microbiológica  de  ovinos  portadores  de  salmonella,
manejados no setor de ovinocultura do instituto federal catarinense -
campus concórdia

Marcella Zampoli 
Troncarelli Camila Mella

66. Padronização da técnica de imunohistoquímica para ara a avaliação da
proteção conferida pelo antígeno recombinante catepsina l3 em bovinos
infectados experimentalmente com fasciola hepatica Ricardo E. Mendes

Renan Augusto 
Cechin

67. Análise do perfil dos egressos dos cursos técnicos em agropecuária e
alimentos integrados ao ensino médio no período de 2014 a 2016 do
instituto federal catarinense – campus concórdia - sc

Sheila Crisley de 
Assis

Cleiton Fornari
68. Produtividade  de  cultivares  de  feijoeiro  comum  na  região  do  alto

uruguai catarinense
Alexandre Claus Eduardo Cerutti

69. Estudo retrospectivo dos exames microbiológicos de amostras colhidas
de suínos, e encaminhadas ao laboratório de microbiologia veterinária
do instituto federal catarinense, campus concórdia, no período de 2015
a 2017. Diogenes Dezen

Suele Paula 
Dalbello

70. Monitoramento  periódico  voltado  à  profilaxia  e  controle  de  mastite
bovina em arranjos produtivos localizados na região do meio oeste do
estado de santa catarina, brasil

Marcella Zampoli 
Troncarelli

Ester Schardong da
Silva

71. A  matemática  na  educação  infantil:  concepções  e  reflexões  para  a
formação docente

Adonis Rogério 
Fracaro

Raquel Soares dos 
Santos

72. Determinação de cafeína em diferentes tipos de café Carina Faccio Tatiane Raquel 
Barp

73. Fornecimento  de  forragem  na  gestação:  desempenho  de  matrizes
suínas e leitões na fase de lactação

Sérgio Fernandes 
Ferreira

Júlia Balena 
Spricigo

74. Avaliação físico-química e pesquisa de fraudes em amostras de leite
pasteurizado e u.h.t. comercializados no alto uruguai catarinense

Luisa Wolker Fava Giane Trentin

75. Utilização de forragem in natura na dieta de fêmeas suínas na gestação Sérgio Fernandes 
Ferreira

Emanuelle M. 
Coldebella

76. Perfil de resistência antimicrobiana dos isolados clínicos de salmonella
de rebanhos suínos brasileiros

Diogenes Dezen Mariana Meneguzzi

77. Pesquisa  e  opinião:  qualidade  e  satisfação  dos  utilizadores  dos
serviços cirúrgicos realizados em ambiente acadêmico no ifc-concórdia
no período de 2013 a 2016

debora cristina 
olsson

Regina Carla 
Gusatto

78. Virtualização, o que poucas pessoas sabem Sara Priscila 
Dutkwicz

Arthur Santori 
Gasparin

79. Freio de ouro: correlação entre classificação final e as diferentes etapas
da prova

Sérgio Fernandes 
Ferreira

Gustavo Antonio 
Gomes Ferreira



80. Avaliação da atividade de extratos da planta  baccharis  coridifolia  no
comportamento embrionário em ovos de galinha Mário Lettieri Teixeira

Camila Torbezz 
Matiello

81. Avaliação  da  atividade  de  extratos  da  planta  acca  sellowiana  no
comportamento embrionário em ovos de galinha Mário Lettieri Teixeira

Zenildo Pereira dos 
Santos Junior

82. Produção de milho em consórcio com brachiaria brizantha ‘cv’ marandu
e feijão guandu no oeste catarinense

Otavio Bagiotto 
Rossato

LEONARDO 
SANTIANI

83. Uma prática transdisciplinar por meio de um jogo de realidade paralela Flaviane Predebon 
Titon

Valéria Belissa 
Pasuch

84. Monitoramento clínico de sinais respiratórios em suínos de terminação Sérgio Fernandes 
Ferreira Mariana Meneguzzi

85. Descrição de cinco anos dos macroprocessos da recria de novilhos de
corte até 18 meses de idade com dois diferentes biotipos de fêmeas

Cláudio Eduard 
Neves Semmelmann

Bruno Richter 
Martinazzo

86. Estudo  de  técnicas  alternativas  de  erradicação  da  espécie  exótica
invasora  hovenia  dulcis  (  uva-  do-japão)  em  área  de  preservação
permanente

Rudinei Kock 
Exterckoter

Renata Albertina 
Magro

87. O grafite como recurso para o trabalho da geometria plana no ensino
fundamental

Flaviane Predebon 
Titon

Felipe Junior 
Crosetta

88. Correlação  entre  morfologia  e  funcionalidade  em  equinos  da  raça
crioula submetidos às classificatórias ao freio de ouro

Sérgio Fernandes 
Ferreira

Luiz Antonio 
Dahmer Junior

89. Relacionando arte com a tabuada Flaviane Predebon 
Titon Anelise Boscatto

90. Utilização de diferentes métodos de compostagem para a destinação
final de resíduos orgânicos

Rudinei Kock 
Exterckoter Mariane Ribeiros

91. Perfil da bovinocultura de leite no município de concórdia Lucio Pereira Rauber jean balzan
92. Geometria fractal: estudo e construções de modelos usando material

manipulável e recursos computacionais Karla Aparecida Lovis Ana Eliza Pescini
93. Avaliação da atividade antimicrobiana do alho (allium sativum) sobre

microrganismos isolados de casos de otite externa em cães
Eduardo Negri 
Mueller Juliana Grandi

94. Influência da escarificação mecânica do solo na infiltração de água em
área sob plantio direto.

Otavio Bagiotto 
Rossato Igor Vortmann

95. Avaliação de silagem de milho, guandu e / ou  brachiaria  cv. Marandu
cultivadas em consórcio.

Sérgio Fernandes 
Ferreira

Lenise Wermeier 
Deuner

96. Bloqueio  do estro  e  retomada da ciclicidade  em fêmeas suínas com
altrenogest e acetato de medroxiprogesterona Lucio Pereira Rauber

Maícon Elisandro 
Frigo

97. Abundância da espécie exótica hovenia dulcis thunb (rhamnaceae) em
uma área urbana no parque de exposições, Concórdia/sc

Marcela Adriana de 
Souza Leite

Letícia Aparecida 
Nascimento

98. Modelos matemáticos de equações diferenciais ordinárias aplicados à Gilmar de Oliveira Mariângela 



epidemiologia – propagação da caxumba Veloso Scapinelo
99. Frações no ensino fundamental José Wnilson 

Figueiredo Welerson Kobs
100. Ácido salicílico em plantas de physalis peruviana l

Alexandre Claus
Tanieli Paula 
Kanigoski

101. Sistema web para divulgação de portarias expedidas pelo IFC concórdia Hewerton Enes de 
Oliveira

Gilson Trombetta 
Magro

102. Sistema web para  visualização  e  solicitação  de  atendimento
individualizado do professor

Hewerton Enes de 
Oliveira Camila Mocellin

Alessandra Carine Portolan

Presidente da Comissão
VII MIC


