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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM
Divulgação do resultado do enquadramento das propostas submetidas ao Edital Nº 012/2021 – POSGFE.

PROPONENTE

TÍTULO DO PROJETO

Adria dos Santos Gomes

Direito linguístico e ativismo: caminhos para a curricularização da língua espanhola na Secretaria Municipal
de Educação de Manaus/AM.
Transporte aeromédico de pacientes no estado do Amazonas: fatores associados à ocorrência de
complicações e morte precoce.
Estudo e aplicação do semicondutor Ti/Cu2O e Ti/Cu2O/Cu na fotoconversão de CO2 em produtos de
interesse energético.
Estudos da formação de ondas de gravidade a partir de dados coletados por estações meteorológicas e
comparação com valores de conteúdo eletrônico total (TEC)
Interações da proteína PA14_04420 com proteínas relacionadas à divisão celular e síntese do envelope de
Pseudomonas aeruginosa.
A política de atenção à saúde do servidor público federal, a promoção do cuidado e os processos de
subjetivação.
Avaliação do controle da pressão arterial e da adesão ao tratamento em hipertensos atendidos na atenção
primária da cidade de Manaus, AM, Brasil.
Ecossistema circular: Identificando as barreiras e motivadores para a implementação de práticas de
economia circular na agricultura do estado do Amazonas no Brasil.
Gestar na comunidade, parir no hospital: experiência da maternidade Ticuna.
Produção e caracterização físico-mecânico de tecido 3D híbrido de juta e malva para reforço de compósitos
cimentícios.
Representações de infâncias e juventudes na formação dos conselheiros tutelares na cidade de Manaus AM.
Comportamento estrutural de painéis de CLT - Cross Laminated Timber composto de Bambu com
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segmento natural de arco recombinado e Pinus ssp.
Desenvolvimento de membranas eletrofiadas de PCL com óleorresina de copaíba (Copaifera sp) no
tratamento de lesões cutâneas.
Desenvolvimento e propriedades psicométricas da escala de comportamentos agressivo de parceiros íntimos
(ECAPI).
Caracterização tecnológica da madeira de Hevea Brasiliensis impregnada com extrativos de madeiras
Amazônicas.
Efeito da adição de nanopartículas de Cnc e Laponita em hidrogéis de goma gelana para a bioimpressão de
Scaffolds aplicados a regeneração de tecidos cartilaginosos.
Curativo funcional de nanofibras coaxial ácido hialurônico/quitosana carregadas com barbatimão para
tratamento de injúrias cutâneas.
O cinema indígena Kayapó e a relação corpo-câmera.
Avaliação da eficiência do uso de marcadores moleculares (DNA barcoding e DNA metabarcoding) na
identificação e monitoramento da biodiversidade de peixes em lagoas de proteção, manejo e exploração na
região do baixo rio Purus.
Produção e caracterização de um compósito polimérico reforçado com resíduos da fibra do ouriço da
Castanha-do-Brasil.
Prevalência de comprometimento cognitivo e demência em adultos e idosos indígenas da região urbana de
Manaus.
Uso de imagens multiespectrais de VANT para estimar evapotranspiração de cultivo e estresse hídrico em
feijoeiro (Phaseolus vulgaris L.)
A doença falciforme: aspectos epidemiológicos e qualidade de vida.
Atlas do artista: uma proposta artístico-metodológica para a educação em artes visuais.
A educação infantil no contexto da base nacional comum curricular (BNCC): um estudo de caso acerca do
processo de implantação em uma escola de educação infantil do município de Humaitá-AM.
Atuação do estado do Amazonas no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher demandas e usos do programa ronda Maria da Penha durante a pandemia pelo Corona Vírus (SARS-CoV-2
/ COVID - 19).
'Eles os imigrantes': estudo comparativo do discurso jornalístico em portais noticiosos sobre os fenômenos
migratórios de haitianos e venezuelanos para o Amazonas entre os anos de 2010 e 2020
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A fluidez do território em Manaus (AM): infraestruturas de transportes e seletividades socioespaciais.
Análise morfossintática da classe de palavras aberta na língua Makuna (Tukano Oriental)
Caracterização química, perfil de açúcares, compostos fenólicos e potencial antioxidante durante a
fermentação de sementes de cacau de várzea para obtenção de chocolate Amazônico.
Investigação do efeito de UVA sobre o DNA mitocondrial em células de mamíferos e seu impacto funcional
Avaliação da incorporação de finos de resíduos de construção e demolição e metacaulim em matrizes
cimentícias binárias e ternárias
Variações na disponibilidade de luz podem alterar a anatomia do xilema secundário e a resistência ao
embolismo em espécies tropicais?
Fazeres-saberes outros na Amazônia: atravessamentos de práticas sociais que educam São Paulo da Valéria
fronteira Amazonas/Pará
Dos modos de vida a cultura construtiva ribeirinha na comunidade do Lago do Rei - Amazonas
Ecologia espacial, manejo e conservação do peixe-boi da Amazônia (Trichechus inunguis) na bacia do rio
Purus, Amazonas.
Efeitos da aromaterapia associada a massagem integrativa como método não farmacológico complementar
nos transtornos mentais em um centro de atenção psicossocial no município de Manaus – AM.
Eventos climáticos e condições de saúde de adultos da região Amazônica: estudo de base populacional.
As narrativas femininas em espaços de privação de liberdade no Amazonas: linguagem, memória e
identidade.
Avaliação da associação de Cetamina-Butorfanol-Dexmedetomidina sob os parâmetros fisiológicos
qualidade da anestesia e recuperação anestésica de Sauim-de-Coleira (Saguinus bicolor).
Políticas de proteção integral à saúde e à vida: cuidado infantojuvenil na perspectiva multicultural
Espaços, elementos e temas relacionados aos saberes tradicionais das comunidades ribeirinhas da
Amazônia: perspectivas para o ensino de Ciências.
Desenvolvimento de painel de biomarcadores imunológicos como instrumento preditivo de prognóstico e
resposta clínica à quimioterapia de remissão em pacientes pediátricos com leucemia linfoblástica aguda de
células B.
Fundo Público e Assistência Social: Um estudo sobre o desfinanciamento do SUAS e os impactos na oferta
dos serviços benefícios e programas nos estados da região Norte.
Trajetória de vida de mulheres ribeirinhas-assentadas: um recorte de gênero
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Tese
Estimar a odometria para robôs subaquáticos autônomos a partir de varreduras acústicas.
Proposta de criação do fundo estadual de recursos hídricos do Pará e manual de procedimentos operacionais
Design participativo e atores sociais: o empoderamento comunitário de uma reserva extrativista do
Amazonas.
"Um estudo do ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa no Estado do Amazonas sob a perspectiva Geoecolinguística"
Simultaneidade de fatores de riscos comportamentais associados à hipertensão arterial em idosos.
Associação entre cognição funcionalidade e propósito de vida em idosos rurais no contexto Amazônico.
Compostos bioativos e capacidade antioxidante em clones de Coffea Canephora no Amazonas
Comportamento silvicultural e efeitos da fertilização sobre o crescimento e desempenho ecofisiológico de
mudas para arborização urbana.
Norma técnica e controle de qualidade na comercialização global de produtos naturais Amazônicos
Fotocatodos heteroestruturados de CU2O/KBNNO para produção de hidrogênio.
Efeito da suplementação de ácido fólico no desempenho reprodutivo de jundiá (Rhamdia quelen)
Estudo da estabilidade estrutural de sistemas p-fuzzy através de funções de Lyapunov.
Desejo e transferência na era digital: do surgimento do método à clínica psicanalítica on-line.
Uso de abordagem não paramétrica robusta na avaliação da eficiência de empresas brasileiras de
abastecimento de água.
Novos desenvolvimentos da teoria min-max do funcional área.
Desenvolvimento de um sistema para diagnóstico de falhas em caixas de engrenagens planetárias operando
em regime não-estacionário e sob múltiplas falhas.
Expressão de genes lipídicos em ovinos alimentados com diferentes coprodutos de oleaginosas da
Amazônia
Os desafios da gestão dos resíduos sólidos no estado do Amazonas.
Estrutura e contexto da pós-graduação stricto sensu no Amazonas: uma via para o desenvolvimento
regional.
Cocriação de valor em repositórios de dados científicos: um estudo das interações entre gestores e
pesquisadores no PPBio data repository.
O trabalho dos agentes comunitários de saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19.
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A influência da memória e a concepção das identidades territoriais ao sujeito venezuelano diaspórico em
Porto Velho.
Memória e Poder na formação, representação e curadoria das coleções etnográficas indígenas do museu
Amazônico/UFAM.
Infraestrutura verde urbana: análise da distribuição espacial de áreas verdes em ambiente urbano na cidade
de Manaus.
Uso de tecnologia assistiva como aporte à intervenção pedagógica no ensino de física para alunos surdos.
Tendências de extremos climáticos e suas relações com a temperatura dos oceanos tropicais na bacia
Amazônica.
Mineração de dados educacionais e visualização de regras de associação sequenciais em ambientes virtuais
de aprendizagem
Síntese e avaliação biológica de bavachalcona (BVC) e análogos como potenciais agentes contra a
tuberculose.
Políticas educacionais e a gestão integrada da escola (Gide): contribuições para gestão escolar e qualidade
da educação na rede municipal de Manaus/AM
A poética dos rios em Juan L. Ortiz, Luiz Bacellar e Max Martins.
Desempenho de fadiga por cisalhamento de interface de revestimentos asfálticos reforçados com
geossintéticos.
(In)segurança alimentar e (In)segurança hídrica domiciliar e seus fatores associados em um município do
médio Amazonas, Brasil, no contexto da pandemia da COVID-19.
A relação entre suicídio, depressão, ansiedade, estresse de estudantes universitários indígenas.
Caracterização Estrutural de uma alfa-N-arabinofuranosidade recombinante expressa em Escherichia Coli e
Pichia Pastoris.
Diálogos entre saberes tradicionais Amazônicos e a etnobotânica: perspectivas para a educação científica
nas escolas do Lago de Uruapiara no Sul do Amazonas.
As tramas do sul-global: relações presentes e ausentes de indígenas brasileiros na (re)configuração do
sistema da moda.
Osteopromoção com uso de membranas de látex incorporadas com beta-tricálcio fosfato nas escalas
micrométrica e nanométrica em defeitos críticos em calvária de coelhos.
Dinâmica espaço-temporal do índice solar ultravioleta e a propensão para o câncer de pele na microrregião
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do Madeira, Amazonas, Brasil.
Análise de metais pesados em solo de cemitério da região Sul do Amazonas: um estudo de caso na cidade
de Apuí-AM
Escolas democráticas do sul ao norte: práticas pedagógicas, formação de professores e interculturalidade.
Riscos psicossociais e saúde mental no trabalho de servidores públicos da educação profissional e
tecnológica.
Metodologia para avaliação do grau de sustentabilidade em reserva extrativista usando lógica fuzzy.
A qualidade da educação no ensino fundamental presencial com mediação tecnológica no Estado do
Amazonas: um olhar para o futuro.
Estudo da etapa de branqueamento aplicada a manteiga de bacuri (Platonia insignis mart): equilíbrio,
cinética e termodinâmica.
Fatores associados a qualidade relacionada a saúde bucal em idosos: um estudo longitudinal
Síntese e Caracterização de Pontos de Carbono derivados de biomassa lignocelulósica amazônica e lignina
Kraft industrializada e sua incorporação em filme de nanocelulose.
Políticas linguísticas e formação de professores indígenas no Estado do Amazonas.
Crianças que cruzam fronteiras - um estudo dos jovens nikkeis que atravessaram fronteiras nos países, Japão
e Brasil.
O direito ao acesso à universalização do saneamento básico na cidade de Manaus.
Desenvolvimento e caracterização de compósitos geopoliméricos extrudados a base de metacaulinita, cinza
de fundo e reforçado com fibras de bambu.
A constiuição do sujeito em relação com os fenômenos autistas.
Saneamento básico: modelo de gerenciamento.
Processos constitutivos da docência: saberes e práticas no ensino superior no Amazonas (AM).
Benchmarking da sutentabilidade no processo de planejamento dos Institutos Federais de Educação na
Amazônia Brasileira: perspectivas e limitações do UI GreenMetric.
Obtenção e caracterização de eletrocatalizadores nanoestruturados suportados em óxidos para conversão de
metano em moléculas orgânicas de alto valor e aplicação em célula combustível do tipo PEM e REP.
Síntese, caracterização e avaliação de derivados da bergenina.
Os jovens e a ciênicia: opiniões, interesses atitudes e conhecimentos tradicionais dos estudantes da zona
rural de Coari-AM.
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Organização social na Amazônia: práticas organizativas para o desenvolvimento local no assentamento de
Vila Amazônia, municipio de Parintins/AM.
Ensino híbrido pós-pandemia no interior da Amazônia: modelos presenciais para melhoria do processo
ensino-aprendizagem no contexto amazônico.
Transferência das ações de enfrentamento a Covid-19 por agentes comunitários de saúde no contexto
Amazônico.

*Propostas enquadradas com condicionante.
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