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FACBS - FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
Grupo de Pesquisa
Ciências Veterinárias
Líder(es) do grupo: Neide Mariko Tanaka e Shigehiro Funayama
Área predominante: Ciências Agrárias; Medicina Veterinária
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Unidade: FACBS
O grupo pretende atuar diretamente no estudo dos mecanismos que levam a manifestação das doenças das
espécies animais. Pretende-se elucidar as patologias com o emprego do diagnóstico e terapêutica e as resoluções
de prognósticos como subsídios para o bem-estar e da saúde animal e do homem. Além de proporcionar
oportunidade de aprendizado e vivência científica, bem como de inserção no ensino e extensão participação da
comunidade acadêmica, interagindo-a com a saúde animal. A finalidade é oferecer tecnologias e conceitos que
possam traduzir-se em benefícios a coletividade, como implantação de medidas preventivas; avaliar a eficácia da
terapia empregada na determinação de prognósticos precisos. A intedisciplinaridade com os laboratórios que
contribuem no diagnóstico das moléstias e áreas afins e estabelecer interação e bem-estar animal-homem. O grupo
pretende atuar diretamente com a agroindústria na busca de parcerias, estabelecendo uma relação bilateral entre
instituição de ensino e pesquisa e indústria, preponderante para que alcance os objetivos propostos. Pretende-se
que esse processo seja dinâmico com a participação da comunidade acadêmica, interagindo-a com a indústria, e
os sistemas de produção vigentes, o que lhe proporcionará oportunidade de aprendizado e vivência científica,
bem como de inserção no mercado de trabalho. A finalidade é produzir e oferecer tecnologias e conceitos que
possam traduzir-se em benefícios para os produtores, indústrias e consumidores. A inclusão da UTP no cenário
nacional da produção científica pode trazer como benefício diretos, entre outros, a disponibilização de recursos
oficiais, recursos da iniciativa privada, maior procura por vagas.
Pesquisadores
Ana Laura Angeli | Ana Luisa Palhano Silva | Elza Maria Galvão Ciffoni Arns | Jose Maurício França | Maria
Aparecida de Alcântara | Neide Mariko Tanaka - líder | Sebastiao Aparecido Borges | Shigehiro Funayama - líder |
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Silvana Krychak Furtado | Uriel Vinícius Cotarelli de Andrade | Welington Hartmann
Técnicos
Emerson Leandro Faria - Ensino Médio - Auxiliar de Enfermagem
Silmara Cadene - Graduação - Assistente de Pesquisa
Linhas de pesquisa
· Biotecnologia Animal
· Ciências Veterinárias
- Morfologia e Biotecnologia Animal
Grupo de Pesquisa
Ecologia e Diversidade de Fauna e Flora
Líder(es) do grupo: Juliana Quadros , Shigehiro Funayama
Área predominante: Ciências Biológicas; Ecologia
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Unidade: Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde
O grupo “Ecologia e Diversidade de Fauna e Flora” estuda o componente biótico do ambiente, suas relações com
o meio físico e com a ocupação humana histórica e atual. Tem como principais temas transversais a tecnologia
aplicada e a educação ambiental. Os projetos de pesquisa do grupo produzem conhecimento sobre diversidade de
fauna ou flora em diversos graus de abrangência, os mais variados aspectos da ecologia e biologia de populações
ou de comunidades de espécies animais e vegetais, temas aplicados ao desenvolvimento sustentável, ao manejo
ambiental e a estudos de impacto ambiental. O grupo tem participado de registros de patentes, atividades de
consultoria técnica e científica e pareceres técnicos a instituições financiadoras e revistas científicas.
Pesquisadores
Ana Laura Angeli | Ana Luisa Palhano Silva | Aurea Portes Ferriani | Eduardo Novaes Ramires | Elza Maria Galvão
Ciffoni Arns | Helena Goncalves Kawall | Jose Maurício França | Juliana Quadros - líder | Luiz Fernando Ribeiro |
Maria Aparecida de Alcântara | Neide Mariko Tanaka | Rita de Cassia Dallago Machado | Sebastião Aparecido Borges |
Shigehiro Funayama - líder | Silvana Krychak Furtado | Uriel Vinícius Cotarelli de Andrade | Welington Hartmann
Linhas de pesquisa
· Ecologia e Diversidade de Fauna e Flora
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Grupo de Pesquisa
Biotecnologia e Saúde
Líder(es) do grupo: Sandro Germano e Roseli Aparecida de Mello		
Área predominante: Ciências Biológicas; Bioquímica
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Unidade: FACBS
O Grupo vem trabalhando na àreas de Processos Biotecnologicos aplicados a Saude Humana, Meio Ambiente
e Agroindustria. Os trabalhos desenvolvidos pela equipe têm por finalidade a busca de soluções para problemas
regionais e/ou de alternativas economicamente viáveis para a síntese de produtos de interesse na sáude e
indústria. Dentro desse contexto, estabelecer parcerias com empresas publicas e privadas, com o objetivo final
de transferir a tecnologia gerada para o setor produtivo e estender os conhecimentos à comunidade. Até o
momento, mais de 20 alunos de graduação atuaram como estagiários ou bolsistas de Iniciação Científica em
projetos do Grupo, A produção científica da equipe totaliza mais de 100 trabalhos, entre, livros, artigos em
periódicos e comunicações apresentados em eventos científicos nacionais e internacionais.
Pesquisadores
Alessandro Afornali | Ana Luisa Palhano Silva | André Bellin Mariano | Arion Zandoná Filho | Camila Nunes de
Morais Ribeiro | Claudia Consuelo do Carmo Ota | Cláudia Helena Degáspari | Gerusa Gabriele Seniski | Gisele
Eliane Perissutti | Helena Goncalves Kawall | Liliane Pires Gonçalves | Luciana Cristina Nowacki | Maria Luiza
Machado Fernandes | Neoli Lucyszyn | Paula Cristina Rodrigues | Priscila Dabaghi Barbosa | Roseli Aparecida
de Mello - líder | Sandra Martin Elisangela Ferruci Carolino | Sandro Germano - líder | Sebastiao Aparecido
Borges | Shigehiro Funayama | Silvana Krychak Furtado | Wesley Mauricio de Souza
Estudantes
Rafaela Ceron Técnicos
Simone de Almeida Cosmo - Especialização – Biólogo
Carlos Barbosa - Especialização – Biólogo
Linhas de pesquisa
· Processos Biotecnológicos
Tuiuti: Ciência e Cultura, n. 40, p. 17-51, Curitiba, 2009.
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Grupo de Pesquisa
Núcleo de Pesquisas Fonoaudiológicas em Linguagem
Líder(es) do grupo: Ana Paula Berberian Vieira da Silva
Área predominante: Ciências da Saúde; Fonoaudiologia
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde
Unidade: Mestrado e Doutorado em Distúrbios da Comunicação
Tendo em vista que esse Grupo vêm desenvolvendo pesquisas com domínio de investigação em torno dos
processos de apropriação da linguagem oral e escrita e da interface entre essas modalidades de linguagem, as
principais repercussões das mesmas referem-se à elaboração de práticas clínicas fonoaudiológicas voltadas
à caracterização, avaliação e terapia dos distúrbios da linguagem oral e escrita.Além da sistematização de
conhecimentos teórico-práticos, voltados ao contexto clínico fonoaudiológico, as pesquisas do grupo
abordam,também, aspectos relativos à intervenção fonoaudiológica institucional nos contextos da Educação e
Saúde, enfatizando abordagens grupais que objetivem a promoção da linguagem.
Pesquisadores
Ana Cristina Guarinello | Ana Paula Berberian Vieira da Silva - líder | Ana Paula de Oliveira Santana | Giselle
Aparecida de Athayde Massi | Jair Mendes | Marques Estudantes | Maria Leticia Cautela de Almeida Machado |
Simone Schemberg
Estudante(s)
Denise Regina Stacheski | Gisele Senhorini | Kyrlian Bartira Bortolozzi | Simone Infingardi Krüger
Linhas de pesquisa
· Fonoaudiologia e os Processos de Linguagem
Grupo de Pesquisa
Núcleo de Pesquisas Fonoaudiológicas em Audição e Equilíbrio
Líder(es) do grupo: Bianca Simone Zeigelboim
Área predominante: Ciências da Saúde; Fonoaudiologia
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: FACBS
Tuiuti: Ciência e Cultura, n. 40, p. 17-51, Curitiba, 2009.
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Unidade: Programa de Mestrado e Doutorado em Distúrbios da Comunicação
Esse Grupo vem desenvolvendo pesquisas em torno dos procedimentos de prevenção, identificação, diagnóstico,
terapêutica das perdas auditivas congênitas ou adquiridas, e de avaliação e reabilitação dos distúrbios vestibulares.
Além da sistematização de conhecimentos teórico-práticos, voltados às práticas clínicas fonoaudiológicas, as
pesquisas do grupo abordam também, os aspectos relativos à saúde auditiva da população em geral, explorando
as interfaces entre esse campo e o ambiente, as atividades profissionais e de lazer. As principais repercussões
deste núcleo referem-se à elaboração e aperfeiçoamento de protocolos clínicos de avaliação e tratamento dos
distúrbios da audição e do equilíbrio corporal, bem como às iniciativas na promoção da saúde ambiental e
ocupacional, enfocando a medição e controle de ruído, a análise das políticas governamentais frente aos problemas
criados pela poluição sonora e a prevenção dos efeitos nocivos de agentes ambientais sobre a saúde auditiva.
Ampliando o alcance das ações de pesquisa desenvolvidas por esse grupo, no ano de 2003, foram firmados
dois convênios interinstitucionais importantes: com a FUNDACENTRO, entidade vinculada ao Ministério do
Trabalho e Emprego - um centro brasileiro de pesquisas em segurança, saúde e meio ambiente no trabalho;
e com a Université de Montréal - École d?orthophonie et d?audiologie ? Canada. Em 2004, formalizamos
parceria com o Laboratório de Genética da Universidade Federal do Paraná para a investigação das etiologias
genéticas das deficiências auditivas relacionadas principalmente, às conexinas. A partir dessa relação, surgiu a
implementação de um programa de orientação às famílias dos deficientes auditivos. Formalizamos também, no
ano de 2004, parceria com o Instituto de Neurologia de Curitiba para o desenvolvimento de diversas pesquisas
envolvendo o sistema do equilíbrio, principalmente na população idosa.
Pesquisadores
Adriana Bender Moreira de Lacerda | Claudia Giglio de Oliveira Goncalves | Angela Ribas | Jair Mendes
Marques | Ari Leon Jurkiewicz | Lilian Cássia Bórnia Jacob-Corteletti | Bianca Simone Zeigelboim - líder |
Thais Catalani Morata
Estudantes
Adriana Betes Heupa | Karlin Fabianne Klagenberg | Aline Carlezzo Moreira | Leslie Palma Gorski | Angela
Maria Fontana Zocoli | Luciara Giacobe Steinmetz | Diego Augusto de Brito Malucelli | Marine Raquel Diniz
da Rosa | Diolén Conceição Barros Lobato | Milena Raquel Iantas | Fabiane Paulin | Monica Barby Muñoz
| Fernanda Scheffer Frosi | Morganna Maria de Aguiar Pontes | Fernanda Zucki | Patricia Schiniski | Flavia
Cardoso Oliva | Paulo Breno Noronha Liberalesso | Gisele de Lacerda Costa | Sandra Dias de Souza | Jackeline
Martins | Suzanne Bettega Almeida
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Linhas de pesquisa
· Diagnostico e tratamento em audiologia
· Saude auditiva - enfoque preventivo
Empresas assoiadas ao grupo
· Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - Fundacentro
· Neurograff - Eletromedicina LTDA - Neurograff
· Petrobras - Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras
· Universidade Fedral do Paraná - UFPR
Grupo de Pesquisa
Núcleo de Pesquisas Fonoaudiológicas em Voz, Motricidade Oral e Disfagia
Líder(es) do grupo: Kelly Cristina Alves Silverio
Área predominante: Ciências da Saúde; Fonoaudiologia
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde
Unidade: Programa de Mestrado e Doutorado em Distúrbios da Comunicação
Estudos dos aspectos relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento em voz, motricidade orofacial e disfagia.
A inter-relação entre essas áreas deve-se ao fato de que muitas estruturas que participam da produção da voz
também participam das funções de respiração, sucção, mastigação e deglutição. Quanto à área da voz, nosso
objetivo de pesquisa é a compreensão dos mecanismos morfofisiológicos da produção da voz normal, profissional
e patológica, estudo da qualidade de vida relacionada à voz e suas alterações, bem como o estudo de intervenções
fonoaudiológicas e demais recursos terapêuticos. A motricidade orofacial abrange aspectos relacionados à
morfofisiologia das estruturas do aparelho estomatognático em repouso e durante as funções reflexo-vegetativas
de sucção, mastigação e deglutição; estão também incluídos neste grupo os casos de disfagia, ou seja, aqueles que
apresentam alteração da deglutição associada ao risco e/ou presença de aspiração pulmonar do alimento e ao
prejuízo da nutrição e/ou hidratação do indivíduo, podendo comprometer sua qualidade de vida.
Pesquisadores
Aline Epiphanio Wolf | Kelly Cristina Alves Silverio - líder | Ana Maria Furkim | Rosane Sampaio Santos |
Ari Leon Jurkiewicz
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Estudantes
Aline Palmonari | Linda Mary Nasser Ramos | Carla Lucélia Bessani Paixão | Luciana Lopes Costa | Celso Luiz
Gonçalves dos Santos Junior | Maria Cristina de Alencar Nunes | Cinthia Mara Johanns | Marina Rodrigues
Bueno Macri | Eliane Cristina Pereira | Rejane Maestri Nobre Albini | Franciele Savaris Sória | Silvana Triló
Duarte | Laiza Carine Maia Menoncin
Linhas de pesquisa
· Prevenção, Diagnóstico e Tratamento em Voz e Motricidade Oral
Grupo de Pesquisa
Grupo de Estudo e Pesquisa em Cuidar e Educar em Enfermagem
Líder(es) do grupo: Maria Cristina Paganini
Área predominante: Ciências da Saúde; Enfermagem
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde
Unidade: Curso de Enfermagem
A produção gerada pelo grupo tem o propósito de subsidiar a comunidade acadêmica e, em especial, as escolas
de enfermagem particulares, com propostas e estratégias inovadoras no processo de ensinar/ apreender.
Na área do cuidar se propõe a refletir sobre a prática assistencial, a partir de fênomenos vivenciados no
cotidiano, em todos os níveis de atenção à saúde e compartilhar os resultados com a comunidade científica
e os serviços locais, regionais e nacionais.
Pesquisadores
Ana Cláudia Araujo dos Santos Giffhorn | Sandra Maria da Silva Leite | Claudia Bowkalowski | Sandra Regina
Jacopetti | Kátia Renata Antunes Kochla | Simone Rauchbach Mariotti | Liane Führ Pivatto | Tânia Maria
Lourenço | Lilia Bueno de Magalhães | Telma Pelaes de Carvalho | Luciana Puchalski Kalinke | Valdete Alves
da Silva de Quadros | Luciane Favero | Vânia Muniz Néquer Soares | Maria Cristina Paganini - líder | Walderes
Aparecida Filus | Ozana de Campos
Estudantes
Celina Angélica Mattos Machado | Lais de Melo Rodrigues
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Técnicos
Fernando Trevisan - Especialização - Enfermeiro
Justina C. Maiczak - Especialização – Enfermeiro
Silvana Pagani - Especialização - Enfermeiro
Linhas de pesquisa
· Ensino e Assistência de Enfermagem
Grupo de Pesquisa
Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Fisioterapia
Líder(es) do grupo: Renata Rothenbühler
Área predominante: Ciências da Saúde; Fisioterapia e Terapia Ocupacional
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde
Unidade: Curso de Fisioterapia
As atividades do grupo visam alavancar o desenvolvimento da ciência fisioterapêutica em todos seus
âmbitos, através da interação com o ensino e as necessidades requisitadas pelo mercado de trabalho.
Pesquisadores
Ana Carolina Brandt de Macedo | Eunice Tokars | Luis Carlos da Câmara Vicelli | Luís Fernando Requião |
Regina Maria Ribeiro Camargo | Renata Rothenbühler | Sandra Dias de Souza | Woldir Wosiacki Filho
Estudante(s)
Sueli Terezinha Latenek
Linhas de pesquisa
· Ergonomia e Saúde no Trabalho
· Recursos em avaliação e tratamento Fisioterapêuticos
Grupo de Pesquisa
Disfunções Têmporo-Mandibulares e Dores Oro-Faciais
Líder(es) do grupo: Eduardo Carrilho
Área predominante: Ciências da Saúde; Odontologia
Tuiuti: Ciência e Cultura, n. 40, p. 17-51, Curitiba, 2009.
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Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
órgão: Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde
Unidade: Curso de Odontologia
O Curso de Odontologia da Universidade Tuiuti do Paraná tem se destacado pelo atendimento ambulatorial,
desenvolvimento de projetos de extensão e pesquisa na área das alterações relacionadas a Articulação Têmporo
Mandibular e Dores Orofaciais através de seus professores envolvidos com a referida área. Desde 1996, sentiu-se
a necessidade da formação de Centro de ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao tema para a centralização
dos projetos . Em 2000, foi criado o Centro de Diagnóstico e Tratamento da Articulação Têmporo Mandibular
e Alterações Dento Faciais Funcionais (CDATM), que possibilitou a que este grupo tivesse acesso a uma ampla
base de dados, criada pelo atendimento aos pacientes, bem como o evolvimento interdisciplinar com outras
áreas da Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde.
Pesquisadores
Daniella Cristina Gaio |Eduardo Carrilho - líder | Eliete Rodrigues Bradasch | José Stechman Neto | Luis
Ricardo Prevedello Pereira | Mariele Pototski
Estudantes
Alexsandro Paludo | Simone Sayuri Takeshita | Bianca Lopes Cavalcante | Vanessa Vicentini Holtz | Isabela
Almeida Shimizu | Vilson Reinert da Silva | Mariana Perotta
Linhas de pesquisa
· Disfunções Têmporo-Mandibulares e Dores Oro-Faciais
· Farmacologia, alteração hormonal e Disfunção de ATM
· Fonoaudiologia em pacientes com DTM
Grupo de Pesquisa
Núcleo de Pesquisa em Psicologia (NUPPSI)
Líder(es) do grupo: Maria Cristina Antunes
Área predominante: Ciências Humanas; Psicologia
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
órgão: Reitoria
Unidade: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Tuiuti: Ciência e Cultura, n. 40, p. 17-51, Curitiba, 2009.
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No ano de 2001, o curso de Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná criou o Núcleo de Pesquisa em
Psicologia (NUPPSI). Foram concebidas duas linhas de pesquisa: 1 - Tratamento e prevenção psicológica. 2 Processos perceptuais, cognitivos e do desenvolvimento. Os objetivos do NUPPSI são: . estimular a realização
de pesquisas de docentes e discentes . incrementar a produção científica . incentivar a participação de docentes e
discentes em conferências nacionais e internacionais . realizar anualmente o Seminário de Pesquisa do Curso de
Psicologia da UTP Nos últimos cinco anos tem sido reeditado o Seminário de Pesquisa do Curso de Psicologia,
com a apresentação de trabalhos de pesquisadores, professores, profissionais da área e discentes. Em 2003
foram apresentados 236 trabalhos e em 2004, 392, avaliados pela Comissão Científica. Em 2005, os trabalhos
foram integrados ao Seminário de pesquisa da Universidade e os resumos foram publicados na homepage da
instituição. Um dos principais resultados que obtivemos foi a criação da Revista PsicoUTPonline, que tem
profissionais de projeção nacional e internacional em seu corpo editorial. A revista tem sua publicação online,
semestralmente. Após a fundação do NUPPSI, os pesquisadores do curso aumentaram significativamente sua
produção científica. Os trabalhos têm sido apresentados em conferências nacionais e internacionais e publicados
em revistas indexadas.
Pesquisadores
Maria Cristina Antunes - líder | Ana Claudia Nunes de Souza Wanderbroocke | Denise Cerqueira Leite Heller | Irene
Carmen Piconi Prestes | Maria da Graça Saldanha Padilha | Marilene Zazula Beatriz | Plínio Marco De Toni
Linhas de Pesquisa
- Processos Perceptuais, Cognitivos e do Desenvolvimento
- Tratamento e Prevenção Psicológica
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FACET - FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E DE TECNOLOGIAS
Grupo de Pesquisa
Computação Aplicada
Líder(es) do grupo: Deborah Ribeiro Carvalho e Fausto Neri da Silva Vanin
Área predominante: Ciências Exatas e da Terra; Ciência da Computação
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: FACET
Unidade: Ciência da Computação
Home page: www.utp.br/computacao
Trata-se de uma linha de pesquisa coltada a busca de soluções computacionais para problemas do dia-a-dia
voltados a comunicação e potencialização do uso de bases de dados. Os grupos e pesquisas vinculados a esta
linha têm por objetivo estudar, propor, implementar, testar e disponibilizar novas alternativas de soluções que
facilitem o aprendizado, apoio a decisao, etc.
Pesquisadores
Deborah Ribeiro Carvalho - líder | Mauro Sergio Vosgrau do Valle | Fausto Neri da Silva Vanin - líder | Paulo
Cesar Tavares de Souza | Leonardo Marques Teixeira | Roberto Néia Amaral | Marcelo Soares Farias
Estudantes
Caio César Ferreira
Linhas de pesquisa
· Computacao Aplicada de recursos humanos do grupo
Grupo de Pesquisa
Fontes Alternativas de Energia
Líder(es) do grupo: Mauricio Pereira Cantão
Área predominante: Engenharias; Engenharia Elétrica
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Unidade: Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia
Tuiuti: Ciência e Cultura, n. 40, p. 17-51, Curitiba, 2009.
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Por meio dos projetos de pesquisa, o grupo poderá obter e alocar recursos humanos e materiais de instituições
de fomento para aplicação na Universidade Tiuiti do Paraná e na comunidade. Por recursos materiais entende-se
a aquisição de equipamentos, material de consumo, obras e instalações, necessários à execução das atividades
previstas. Os recursos humanos se traduzirão em bolsas para alunos de iniciação científica e para profissionais
colaboradores. Os recursos também serão utilizados para estabelecer cooperação com instituições de pesquisa
do Paraná, do Brasil e quando possível, do exterior. Com isto, pretende-se aumentar a inserção da Universidade
no contexto acadêmico e de pesquisa. O grupo estabelecerá interação com a comunidade de duas maneiras
distintas. Na primeira, os resultados obtidos serão disponibilizados à comunidade, para uso direto ou por meio
de empresas interessadas nas tecnologias desenvolvidas. Na segunda forma, o grupo irá transferir conhecimento
à população na forma de eventos de divulgação, atividades para alunos das escolas fundamentias, treinamentos
de curta duração e cursos de extensão, para transferência de conhecimento e formação de pessoas para atuação
nas áreas relacionadas.
Pesquisadores
Adriano Lucio Dorigo | José Soares Coutinho Filho | Cicero Barbosa dos Santos | Mauricio Pereira Cantão
- líder | Cleverson Luiz da Silva Pinto | Renato de Arruda Penteado Neto | Emerson Luís Alberti
Linhas de pesquisa
· Fontes Híbridas de Energia para Uso em Edificações
· Fontes Renováveis de Energia
· Uso Energético do Hidrogênio
Grupo de Pesquisa
Tecnologia Aplicada ao Ensino e Aprendizagem
Líder(es) do grupo: Jorge Bernard e Jose Martim Nicoladelli
Área predominante: Ciências Exatas e da Terra; Matemática
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologias
Unidade: Curso de Licenciatura em Matemática
O Grupo de Pesquisa Ensino de Matemática da Universidade Tuiuti do Paraná vem se constituindo desde 2000,
quando da implantação do curso de pós-graduação lato sensu, que hoje leva o nome de Especialização em
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Ensino de Matemática. Atualmente, o grupo é formado por quatro pesquisadores, dois estudantes de iniciação
científica e conta com uma linha de pesquisa: Tecnologia Aplicada ao Ensino de Matemática. A Linha conta
atualmente com tres projetos de pesquisa. Seus principais objetivos são: 1) Colaborar na formação continuada
do professor de Matemática; 2) Desenvolver trabalhos relacionados à contextualização, interdisciplinaridade e
uso de tecnologia educacional, de acôrdo com os parâmetros curriculares nacionais; 3) Desenvolver trabalhos
relacionados à utilização da história, da modelagem matemática e da resolução de problemas como estratégias
importantes no processo de ensino e aprendizagem da Matemática; 4) Desenvolver ferramentas computacionais
para auxílio no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. 5) Desenvolver ferramentas computacionais
para auxílio no processo de resolução de problemas como estratégias importantes para a sociedade Nestes
poucos anos de atuação, o grupo orientou dezenas de monografias e artigos como trabalho de conclusão da
Especialização, apresentou vários trabalhos em congressos nacionais e internacionais e publicou alguns trabalhos
de pesquisa em veículos de divulgação, tanto nacionais quanto internacionais. A médio prazo, vislumbra-se a
possibilidade do grupo alcançar experiência suficiente para a implantação de um curso de pós-graduação strito
sensu na Universidade Tuiuti do Paraná.
Pesquisadores
Daniele Cristina Thoaldo | Jose Martim Nicoladelli - líder | Jorge Bernard - líder | Paulo Cesar Tavares de
Souza
Estudantes
Cícero Celso Lauriano Leme | Janna Santana Batista
Linhas de pesquisa
· Tecnologia Aplicada ao Ensino da Matemática
Grupo de Pesquisa
Grupo de estudos Geográficos e Geopolítica Aplicada
Líder(es) do grupo: Uraci Castro Bomfim, Sandro José Briski
Área predominante: Ciências Humanas; Geografia
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Faculdade de Ciencias Exatas e Tecnologia
Unidade: Curso de Geografia
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O grupo de pesquisa Estudos Geográficos e Geopolítica Aplicada desenvolve na Universidade Tuiuti do
Paraná, no curso de geografia desde 1998, através do Núcleo de Pesquisa em Geografia Aplicada, pesquisas em
diversas áreas da geografia, principalmente na área de análise geopolítica regional, objetivando fornecer dados
globais de regiões e municípios que facilitem a elaboração de planejamentos para o desenvolvimento das áreas
estudadas, dentro da Linha de Pesquisa Análise Geopolítica Aplicada ao Planejamento Regional e Nacional,
que deu origem ao curso de pós-gradua em nível Lato Sensu - Especialização em Geopolítica e Relações
Internacionais, contando com cinco doutores e quatro mestres no seu quadro docente. Tem características
altamente interdisciplinar, pois envolve análise de conhecimentos em geografia física, humana, economica,
socila e política regionais, buscando a identificação de vulnerabilidades e oportunidades para contribuir com
a elaboração de ações políticas públicas e/ou privadas que proporcionem um desenvolvimento equilibrado e
justo nas regiões pesquisadas. Utiliza em seus trabalhos, técnicas de geoprocessamento para facilitar a análise
espacial. Palavras-chave: análise geopolítica, desenvolvimento.
Pesquisadores
Aline Nikosheli Nepomuceno | Helder de Godoy | Josmael Araujo Bonatto | Mônika Christina Portella Garcia |
Sandro José Briski - líder | Uraci Castro Bomfim - líder | Valdomiro Lourenço Nachornik | Venina Prates
Técnicos
Celma Tessari Goes - Aperfeiçoamento - Geógrafo
Juliana Kurta - Aperfeiçoamento - Geógrafo
Linhas de pesquisa
· Análise Geopolítica aplicada ao Planejamento Regional e Nacional
Grupo de Pesquisa
Otimização em Engenharia Automotiva
Líder(es) do grupo: Marco Adolph
Área predominante: Engenharias; Engenharia Mecânica
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão
Unidade: FACET
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Pesquisadores
Adriano Scheid | Marco Adolph – líder | José Augusto Borgert Júnior | Nelson Ortiz da Silveira
Linhas de Pesquisa
· Desenvolvimento de Materiais para Revestimentos Duros (hardfacing alloys)
· Otimização de Componentes e Sistemas Termoenergéticos e Mecânicos utilizando ferramenta
Computacional
· Sistemas de cogeração para conforto térmico e refrigeração em veículos
Grupo de Pesquisa
Meio Ambiente, Energia e Sustentabilidade
Líder(es) do grupo: Arion Zandoná Filho
Área predominante: Engenharias; Engenharia Civil
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
órgão: Faculdade de Ciências Exatas e de Tecnologias
Unidade: Engenharias
O grupo foi instituído para atender a demanda científica e realizar a interdisciplinaridade necessária ao tema
Meio Ambiente e Energias. O grupo inicia suas pesquisas visando competência plena.
Pesquisadores
Arion Zandoná Filho - líder | Adriano Lucio Dorigo | Aline Nikosheli Nepomuceno | Cicero Barbosa dos
Santos | Cleverson Luiz da Silva Pinto | Emerson Luís Alberti | Helder de Godoy | Janilce dos Santos
Negrão Messias | José Soares Coutinho Filho | Josmael Araujo Bonatto | Julio Cesar Vercesi Russi | Marisa
Isabel Weber | Mauricio Pereira Cantão | Renato de Arruda Penteado Neto | Sandro José Briski | Valdomiro
Lourenço Nachornik | Venina Prates
Linhas de Pesquisa
- Fontes Alternativas de Energia
- Fontes Renováveis de Energia
- Meio Ambiente e Desenvolvimento
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FACHLA - FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES
Grupo de Pesquisa
Cultura e Instituições
Líder(es) do grupo: Pedro Leão da Costa Neto
Área predominante: Ciências Humanas; Sociologia
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
órgão: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Unidade: Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes
As sociedades humanas são essencialmente culturais; e se a cultura é, portanto, aquilo que as caracteriza, um
entendimento da dinâmica cultural não pode prescindir de pensá-la imersa em um conjunto de relações. Ainda
que os fenômenos culturais muitas vezes pautem e expressem escolhas e condutas individuais, eles só podem
ser compreendidos em seu caráter histórico e social. Tomando como premissa o entendimento de que a cultura
é uma rede de significados constituida pelo homem no tempo e no espaço, por meio de regras, normas, práticas
e valores que organizam a vida social; o grupo de pesquisa Cultura e Instituições visa problematizar, de um lado,
o lugar das instituições na produção e na reprodução da cultura e, de outro, pensá-las como esforço privilegiado
no processo de consolidação e legitimação das criações culturais. As Instituições são pensadas a partir de uma
dupla característica, como estruturas estruturantes, ou seja, como instrumentos imprescindíveis na construção
de uma realidade capaz de assegurar a ordem e a coesão sociais; e como estruturas estruturadas, enquanto
desempenham um papeis como meio de comunicar, reproduzir e legitimar as condutas, valores e normas
que instituem o mundo, fornecendo os elementos simbólicos capazes de promover consensos que integram,
consolidam e legitimam a sociedade. Partindo das idéias acima desenvolvidas, as pesquisas desenvolvidas pelos
integrantes do grupo, procurarão por um lado, desenvolver uma série de análises, visando discutir as diferentes
contribuições teóricas entorno da problemática da Cultura e Instituições, como também desenvolver uma série
de investigações sobre a eficácia das instituições e seus desdobramentos na vida cotidiana, tanto de um ponto
de vista teórico, como prático. O Grupo pretende desta maneira contribuir, a um aprofundamento teórico
epistemológico, como ao estudo de Instituições determinadas.É igualmente tarefa do grupo contribuir para a
formação teórica e acadêmica dos participantes.
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Pesquisadores
Pedro Leão da Costa Neto - (líder) | Daniele Marques Vieira | Denise Cristina Wendt | Elisa Kiyoko Gunzi
| Elizabeth Hartog | Erivan Cassiano Karvat | Geraldo Magela | Pieroni | Ieda Viana | Iolanda Bueno de
Camargo Cortelazzo | Jocian Machado Bueno |
Joselia Schwanka Salome | Maria da Graca Rodrigues dos Santos | Neyre Correia da Silva | Sônia Izabel
Wawrzyniak | Valeria Floriano Machado de Souza | Vera Irene Jurkevics | Wilma de Lara Bueno
Linhas de Pesquisa
Cultura, Educação e Sociedade
Cultura Escolar
Intelectuais e Instituições
Religião e Religiosidade
Grupo de Pesquisa
Cultura e Narrativas
Líder(es) do grupo: Etelvina Maria de Castro Trindade; Maria Ignës Mancini de Boni
Área predominante: Ciências Humanas; História
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
órgão: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Unidade: Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes
O Grupo de Pesquisa Cultura e Narrativas tem como objeto de estudo um campo abrangente que envolve várias
áreas da Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, incluindo, em seus estudos, suas múltiplas possibilidades de
interpretação e análise. Tem como foco questionar as os procedimentos e suportes que orientam as pretensões
de cientificidade dos meios acadêmicos e sistematizados, sem descurar o exame das práticas narrativas presentes
nos inúmeros aspectos da vida em sociedade, o que desperta as mais varidas possibilidades de um exercício
reflexivo. Nos meios acadêmicos, o questionamento da autoridade dos saberes instituídos tem aberto um diálogo
profícuo sobre a próprias bases das diversas disdiplinas que constituem o seu quadro, o que possibilita ao Grupo
levantar questões e divulgar resultados que poderão ir ao âmago do próprio discurso intelectual que fundamenta
suas verdades. No universo mais abrangente da vida social, o exame do sentido dado ao real, que caracteriza
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os diversos discursos circulantes, possibilitará o questionamento de modalidades e possibilidades narrativas
que buscam igualmente consquistar foros de autoridade e, embora com suportes diferenciados dos utilizados
pelos meios acadêmicos, têm também a intenção se tornar inteligíveis e aceitos. Apoiado nesses pressupostos,
o Grupo tem a intenção de levar a público as interrogações e os resultados de um processo investigativo que
terá como escopo as instâncias mais variadas do intelctual e do social.
Pesquisadores
Etelvina Maria de Castro Trindade - líder | Maria Ignës Mancini de Boni - líder | Alexsandro Eugenio Pereira | Clóvis
Mendes Gruner | Eduardo de Oliveira Leite | Rafael Tassi Teixeira | Sidinalva Maria dos Santos Wawzyniak
Técnicos
Nelson Rocha Neto - Graduação - Auxiliar de Laboratório
Linhas de Pesquisa
Cultura e Identidade
Trajetórias de Vida
Grupo de Pesquisa
Estado e Políticas Educacionais
Líder(es) do grupo: Anita Helena Schlesener; Maria de Fátima Rodrigues Pereira
Área predominante: Ciências Humanas; Educação
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
Órgão: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Unidade: Mestrado em Educação
O Grupo de Pesquisa Estado e Políticas Educacionais visa reunir pesquisadores e alunos da Universidade
Tuiuti do Paraná e de outras instituições acadêmicas em torno do estudo e do debate de assuntos ligados a
organização do Estado e a proposição de políticas educacionais. Reúne projetos que são desenvolvidos junto
aos Programas de Pós-Graduação das instituições participantes, apresentando já um número considerável de
produção bibliográfica, resultado da interlocução entre seus membros e da participação em eventos nacionais
e internacionais. Pretende-se dar continuidade a esse trabalho, a fim de contribuir no debate e na busca de
soluções para os atuais problemas educacionais.
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Pesquisadores:
Anita Helena Schlesener – líder | Maria de Fátima Rodrigues Pereira – líder | Adriana de Fátima Franco |
Alessandra Dal Lin Dal Col | Marcos Vinicius Pansardi
Estudantes
Araci Jost | Catia Alire Rodrigues Arend da Silva | Emerson Adriano Sill | Lorena Barolo Fernandes | Marli
Turetti Rabelo Andrade | Nilcelia Aparecida Rodrigues | Pedro Ernani Kosiba | Roberta Ravaglio Gagno
Linha de Pesquisa
Políticas de Formação de Professores
Teorias do Estado e Políticas de Educação
Grupo de Pesquisa
História, Literatura e Leitura
Líder(es) do grupo: Erivan Cassiano Karvat e Clóvis Mendes Gruner
Área predominante: Ciências Humanas; História
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Faculdade de Ciências Humanas Letras e Artes
Unidade: Curso de História
O grupo que compõe esse diretório vem se dedicando a estudos que abrangem o universo que se situa entre a
produção literária? O texto propriamente dito? E o leitor dessa escrita. Esse é um campo de estudos que permite
ao historiador apreender o imaginário coletivo que, de alguma maneira, é expresso no texto, principalmente se
compreendermos a escrita como uma atividade política enquanto distribuidora de um sensível coletivo, como
uma forma de representação desse coletivo e legitimação do poder constituído. Por outro lado, essa escrita
somente se efetiva enquanto atividade política, na percepção acima, se essa distribuição se concretizar na leitura.
Dois pólos, portanto, cujo intervalo é povoado de atividades tais como a edição do texto, as possibilidades de
leitura, as bibliotecas em suas expressões, a censura enquanto interdição dessa distribuição, as instituições que
se constituirão no sentido da disciplinarização da escrita, enfim, múltiplas possibilidades para o exercício da
arte do historiador. De tudo isso resulta uma produção de saberes que poderão ser constituidores de formas de
identidades significativas para a história. Assim sendo, a produção acadêmica que resultará dos estudos acima
será discutida em seminários, congressos e encontros nacionais e internacionais, possibilitando um diálogo na
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comunidade acadêmica. Por outro lado também resultará em uma distribuição do imaginário coletivo que a
construiu, na forma artigos, capítulos de livros e livros, ampliando o espaço de sua discussão.
Pesquisadores
André Luiz Joanilho | Erivan Cassiano Karvat - líder | Cláudio Denipoti | Geraldo Magela Pieroni | Clóvis
Mendes Gruner - líder | Helena Isabel Mueller
Linhas de pesquisa
· História, saberes e identidades
Grupo de Pesquisa
Linguagens e Representações
Líder(es) do grupo: Sebastião Lourenço dos Santos; Cristiane Busato Smith
Área predominante: Lingüística, Letras e Artes; Letras
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
órgão: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
Unidade: Ciências Humanas, Letras e Artes
Os integrantes da Linha de Pesquisa Linguagens e Representações, do Setor de Ciências Humanas, Letras
e Artes da UTP, são todos professores pós-graduados, com experiência didática e com tempo dedicado à
pesquisa na Instituição. Todos têm publicado os resultados de suas pesquisas e participado de congressos e
similares, para divulgação de seus trabalhos. Os resultados de pesquisas publicados em capítulos de livros,
livros e artigos de periódicos contribuem para os cursos de licenciatura, para a formação continuada de
professores e profissionais.
Pesquisadores
Cristiane Busato Smith – líder| Sebastião Lourenço dos Santos – líder| Denise Akemi Hibarino | Evandro
de Freitas Gauna | Irene Cristina Boschiero | Ivone Ceccato | Maria Cristina Mendes | Maria Lúcia Vieira
| Marlei Gomes da Silva Malinoski | Renato Torres | Rubens Cesar Stier Portella | Tânia Lazier Gabardo
Linha de Pesquisa
- Linguagens e Representações
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Grupo de Pesquisa
Práticas Pedagógicas: Elementos Articuladores
Líder(es) do grupo: Maria Antônia de Souza e Joe de Assis Garcia
Área predominante: Ciências Humanas; Educação
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Faculdade de Ciências Humanas, Letras e Artes
Unidade: Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado em Educação
O grupo tem por objetivo problematizar e analisar a prática pedagógica, especialmente na educação escolar.
Dedica-se à construção de conhecimentos sobre a história das instituições escolares, a cultura escolar, a
indisciplina e a educação do campo. Organiza-se em três grupos temáticos determinados pela singularidade das
pesquisas que o compõe. Um grupo dedica-se aos estudos e investigações sobre Educação e História: cultura
escolar e prática pedagógica. Outro grupo dedica-se aos estudos sobre a prática pedagógica no contexto da
educação do campo. O terceiro grupo tem estudado indisciplina na educação contemporânea. No grupo são
expressivos os trabalhos relacionados à história das instituições e da cultura escolar, e questões relacionadas à
indisciplina escolar. Destaca-se na referida linha o trabalho inédito na esfera estadual que é a investigação sobre
a educação do campo, temática emergente na política educacional brasileira nos últimos 10 anos. A linha conta
com pesquisas inéditas na área, bem como com pesquisadores que têm assessorado a organização da política
pública da educação do campo no estado do Paraná.
Pesquisadores
Ademir Valdir dos Santos | Joe de Assis Garcia - líder | Adriano da Costa Valadão | Marciane Maria Mendes
| Ariclê Vechia | Maria Antônia de Souza - líder | Clovis da Silva Brito | Maria Cristina Borges da Silva |
Eliane Mimesse Prado | Maria Iolanda Fontana | Fernando Henrique Tisque dos Santos | Sandino Hoff |
Isabel Cristina Vollet Marson
Estudantes
Adriana Martins Ferreira | João Filipe de Souza Magnani | Adriano Antônio Faria | Josiane Bernart da Silva Ferla |
Ana Paula de Quadros Coquemala | Lucelia Gonçalves dos Santos | Carmem Machado | Marcos Aurélio Pereira |
Caroline de Araujo Santos Ferronato | Mariana Ribeiro Franzoloso | Daniel José Gonçalves Pinto | Mariangela Hoog
Cunha | Daniele Cristina Rosa | Marisilvia dos Santos | Dinamara Pereira Machado | Mariza Medeiros | Elisabet
Ristow Nascimento | Maura Ferreira Probst | Elisângela Moreira | Melissa Rodrigues da Silva | Everaldo Moreira
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de Andrade | Michelle Souza Julio Knaut | Fabiane Mathias Delattre Mendes | Miguel Fernando Rigoni | Fernanda
Quaresma de Araujo | Osvaldo Luís Meza Siqueira | Flori Antonio Tasca | Patricia Correia de Paula Marcoccia |
Gilvanes Costa Domingues | Ricardo Westphalen de Queiroz Jucá | Guilherme Stival Gaspari | Roseli Vaz Carvalho
| Ingrid Adam | Samara Elisana Nicareta | Irene Domareski | Sávio José Di Giorgi Ferreira de Souza | Ivan Gross
| Shani Falchetti | Jaqueline Kugler Tibucheski | Valdirene Manduca de Moraes | Jean Paulo Bernardo Xavier
Linhas de pesquisa
· Educação e História: cultura escolar e prática pedagógica
· Indisciplina na Educação Contemporânea
· Prática Educativa e Movimentos Sociais do Campo
· Práticas Pedagógicas: elementos articuladores
Grupo de Pesquisa
Políticas Públicas e Gestão da Educação
Líder(es) do grupo: Naura Syria Carapeto Ferreira e Anita Helena Schlesener
Área predominante: Ciências Humanas; Educação
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Faculdade de Ciências Humanas Letras e Artes
Unidade: Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado em Educação
As investigações que foram constituíndo este grupo de pesquisa alicerçaram-se nas categorias “estado”; “política”;
“gestão”, “formação”, que, como fio condutor tem possibilitado avançar nos conhecimentos acerca do Estado
Brasileiro, da realidade educacional, das políticas públicas, da gestão da educação e das políticas de formação.
Este constructo vem originando uma produção que tem sido socializada através de livros, capítulos de livros,
artigos e textos geradores de outras ‘”investigações de base” que possam “nutrir” os campos do conhecimento e
do exercício da gestão da educação e da formação de profissionais da educação. Esta produção tem, também, se
constituído em subsídios para as políticas públicas na medida em que revelam necessidades e formas de tratar a
realidade educacional que necessitam ser revistas e reformuladas. A produção deste grupo tem sido apresentada
em congressos nacionais e internacionais com o objetivo de desenvolvimento de novos conceitos, troca de
experiências e de evolução no sentido do conhecimento mais elaborado que vem se construindo. Nesse sentido,
este grupo de pesquisa tem desenvolvido investigações nacionais em parceria com a ANPAE - Associação
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Nacional de Política e Administração da Educação em pesquisas financiadas pelo INEP e Fundação Ford,
como, a exemplo, a pesquisa nacional “O estado da arte da produção científica em Política e Administração da
Educação”, “Experiências Inovadoras e/ou Exitosas em Gestão da Educação” que gerou artigos e capítulos
de livros e livros publicados por diversas editoras de circulação nacional e internacional como, Vozes, Cortez,
DP&A, Papirus, Liber livro Editora e outras. Este grupo de pesquisa objetiva a investigação e aprofundamento
do conhecimento sobre políticas públicas, políticas de formação e gestão da educação, tais como: Os Cursos
de Pedagogia após a LDB-1996: Políticas e Perspectivas e Formação ético-política do profissional da educação
e do gestor da educação.
Pesquisadores
Anita Helena Schlesener - líder | Naura Syria Carapeto Ferreira - líder | Marcos Vinicius Pansardi | Sidney
Reinaldo da Silva
Estudantes
Ana Paula Barrios de Carvalho | Maria Cristina Elias Esper Stival | Andréa Garcia Furtado | Marise Mendes Silverio |
Carmen Luiza da Silva | Maristela Dall’ Asta Fração | Dulce de Oliveira Valerio | Roberta Ravaglio Gagno | Genoveva
Ribas Claro | Rosana Zanoni Mascarenhas Ribeiro | Janete Ilibrante | Susana Pitol Guasti | Luigi Chiaro | Teodósia
Mika | Luiz Carlos Eckstein
Linhas de pesquisa
· Políticas Públicas e Gestão da Educação
Grupo de Pesquisa
Memória e Identidades
Líder(es) do grupo: Sidinalva Maria dos Santos Wawzyniak
Área predominante: Ciências Humanas; História
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Faculdade de Ciências Humanas Letras e Artes
Unidade: História
O grupo, criado em 2002, intitulado Memória e Identidades, foi reformulado em função da criação da Linha
de Pesquisa, Cidade, Patrimônio e Memória, propondo-se a realizar estudos sobre cidade e memória tomando
como parâmetro a construção de um olhar sobre a cidade, vista como um documento a ser lido, privilegiando
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os vestígios permanentes de suas transformações através do tempo. Todas as formas de registros sensíveis
e materiais que permanecem e compõem o patrimônio cultural dos povos podem, assim, ser estudados, na
medida que o espaço urbano é, por excelência, o depositário desses vestígios. Os resultados alcançados por
esses trabalhos tem sido e continuarão a ser divulgados em nivel local, nacional e internacional, pela participação
em eventos, na articulação com outros grupos cujos estudos contemplem temáticas afins, e em publicações
como periódicos científicos, livros, relatórios e outros textos de caráter mais informal. Por outro lado, o grupo
proporciona oportunidades de integração entre docentes e discentes, tanto no nível de iniciação científica,
quanto nos trabalhos monográficos de conclusão de curso.
Pesquisadores
Etelvina Maria de Castro Trindade | Maria Francisca Vilas Boas Leffer | Maria Cristina Borges da Silva | Rafael
Tassi Teixeira | Maria da Graca Rodrigues dos Santos | Sidinalva Maria dos Santos Wawzyniak - líder
Técnicos
Vanessa Zoca - Especialização - Oficial de Apoio à Pesquisa Científica
Linhas de pesquisa
· Cidade, Patrimônio e Memória
Grupo de Pesquisa
Processos Interativos, Aprendizagem e Cultura
Líder(es) do grupo: Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzoi
Área predominante: Ciências Humanas; Educação
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
órgão: Reitoria
Unidade: Direção de Faculdade
O Grupo de Pesquisa composto de pesquisadores de diversas áreas do conhecimento desenvolve investigação
em processos interativos tanto comunicacionais quanto educacionais. Promove o debate e a produção de
conhecimento que se aplica nas disciplinas dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, em projetos de intervenção
tanto na área acadêmica - na Educação Básica e Superior - como na comunidade, em ações de Extensão.
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Pesquisadores
Iolanda Bueno de Camargo Cortelazzo - líder | Ana Irene Alves de Oliveira | Carlos Alves Rocha | Cleide
Meirelles Esteves Piragis | Flávio Adalberto Poloni Rizzato | Ingrid Adam | Isabel Cristina Vollet Marson |
Ivanda Maria Martins Silva | Jamine Emmanuelle Henning Moreira | Jocian Machado Bueno | Juliana Cristina
Faggion Bergmann | Marcelo de Paula Mascarenhas Ribeiro | Márcia Silva Di Palma | Marcus Vinicius Santos
Kucharski | Maristela Sobral Cortinhas | Matheus Vieira Silva | Rosana Zanoni Mascarenhas Ribeiro | Rosilda
Maria Borges Ferreira
Linhas de Pesquisa
- Processos Inclusivos, Tecnologias Assistivas e Cultura
- Processos Interdisciplinares, Tecnologias e Redes Sociais
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FACSA - FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Grupo de Pesquisa
Cibercultura
Líder(es) do grupo: Adriana da Rosa Amaral
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão
Unidade: Mestrado em Comunicação e Linguagens
Home page: http://ciberpalavra.blogspot.com
O grupo de pesquisa Cibercultura - Práticas de Comunicação, Sociabilidade e Consumo vem desenvolvendo
pesquisas e ações desde 2006. Em sua primeira fase de atuação, o grupo elaborou um mapeamento da pesquisa em
Cibercultura, com ênfase nas redes sociais, imaginário e subjetividades. Ao localizar os pesquisadores, temáticas
e métodos pertinentes à área, o grupo iniciou sua trajetória, um perfil objetivo a partir de distintas premissas
teóricas e metodológicas. A partir de meados de 2007 a ênfase das pesquisas do grupo começa a se delinear, com
o objetivo de investigar as práticas de comunicação, sociabilidade, circulação e consumo no contexto da cultura
contemporânea, em suas reconfigurações, usos e apropriações. Os trabalhos desenvolvidos articulam fluxos
comunicacionais nos ambientes online e suas relações com offline, a partir de distintos nichos mercadológicos
e estratégias de visibilidade (a publicidade, a moda, o entretenimento, etc) com ênfase nos processos de
convergência e digitalização dos grupos e atores sociais e no estudo das metodologias de pesquisa adequadas
aos sistemas emergentes, bem como a reflexão acerca das apropriações, linguagens, narrativas, usos e efeitos de
sentido dos mesmos. Em 2008, o grupo organiza e ministra o curso de Extensão em Comunicação, Consumo
e Entretenimento Digital na UTP, e participa dos debates no Simpósio da ABCiber - Associação Brasileira
dos Pesquisadores em Cibercultura, entre outros eventos. O grupo também tem propiciado o intercâmbio
com vários pesquisadores entre os programas de pós-graduação do país que investigam a cibercultura, seja em
bancas de defesas seus membros, publicações conjuntas, etc. Além disso, o GP presta consultorias de pesquisa
ao mercado, bem como seus membros tem participado de diversos eventos e festivais de cultura digital, como
Campus Party, Forum das Mídias Sociais, etc. Em 2009, o grupo fechou um acordo de atividades conjuntas
com o GP Mídias Digitais (Unisinos).
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Pesquisadores
Adriana da Rosa Amaral - líder
Estudantes
Alessandra Torres Bittencourt | Lucina Reitenbach Viana | Andréia Mendes Jacopetti | Lúcio Siqueira Amaral
Filho | Andressa Mara Pacheco de Oliveira Moschetta | Marcelo Higinio de Souza | Cibele Bastos da Costa |
Neliffer Horny Salvatierra | Gisele Miyoko Onuki | Patrícia Regina Wypych | Hélcio José Prado Fabri | Renata
Freire Rocha Duarte | Jack de Castro Holmer | Thyenne Veiga Vilela | Letícia Salem Herrmann Lima
Linhas de pesquisa
· Estratégias Midiáticas e Práticas Comunicacionais
Grupo de Pesquisa
Cinetevê - Ficção Contemporânea
Líder(es) do grupo: Renato Luiz Pucci Junior e Eduardo Tulio Baggio
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Mestrado em Comunicação e Linguagens
Unidade: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas
O grupo reúne pesquisadores da linha de pesquisa Análises de Linguagens Midiáticas, do Mestrado em
Comunicação e Linguagens (orientador e orientandos), e alunos de Iniciação Científica e professores dos cursos
de graduação em Comunicação Social da Universidade Tuiuti do Paraná. A proposta surgiu da percepção de que,
no campo dos estudos do audiovisual, uma questão premente na atualidade consiste na definição das relações de
parentesco midiático entre a ficção cinematográfica e a televisual, em vista das constantes hibridações entre os
dois meios. A problemática adquire especial relevância no Brasil, onde persistem conflitos entre a tradição teórica
e crítica com raízes modernistas e a produção geralmente conservadora de uma rede de televisão de alcance
internacional. Integrantes do grupo Cinetevê participam regularmente de encontros de pesquisadores da Socine
e da Compós, levando notícias das pesquisas que têm desenvolvido. Em 2008, foi criado na Socine o seminário
temático “Cinema e Televisão: Múltiplas Interlocuções Possíveis”, que tem entre os seus coordenadores o líder
do grupo Cinetevê, Prof. Renato Pucci. Entendemos que a própria criação desse seminário, que será realizado
também no próximo encontro da Socine, em 2009, é em parte resultado das atividades do grupo Cinetevê,
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devido à constante apresentação de suas pesquisas no âmbito acadêmico, seja em encontros nacionais ou em
publicações em periódicos científicos, ressaltando-se portanto a relevância de seu objeto. Atualmente o grupo
empreende uma pesquisa de grande alcance, inédita em termos nacionais, envolvendo cerca de 200 longasmetragens nacionais realizados entre 1994 e 2007, no intuito de detectar variações no tratamento narrativo dos
filmes em relação à TV. Após a fase da redação de textos decorrentes dessa pesquisa, eles serão coligidos de
forma a compor um livro eletrônico que deverá ter repercussão na área.
Pesquisadores
Ana Flávia Merino Lesnovski | Eumar Francisco da Silva | Eduardo Tulio Baggio - líder | Renato Luiz Pucci
Junior - líder
Estudantes
Carla Lilian Gulka | Michelle Cristina Takashima de Paula Castro Walter | Guilherme Volkmann Haas | Tiago
Madalozzo | Leonardo Canalli Tramontin
Linhas de pesquisa
· Análise de Linguagens Midiáticas
Grupo de Pesquisa
Imagem, Sentidos e Regimes de Interação
Líder(es) do grupo: Kati Eliana Caetano
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná – UTP
Com o intuito de que as atividades desenvolvidas tenham um alcance maior do que aquele configurado
pela instituição em que está sediado ? a Universidade Tuiuti do Paraná -, o grupo tem definido um perfil
interinstitucional, pela participação de pesquisadores oriundos de outras IES, como Universidade Positivo,
PUCPR, UFPR, Faculdades Curitiba, junto as quais visa a estimular a prática científica conjunta em suas diversas
modalidades, contribuindo para o avanço do conhecimento no tocante à temática do grupo em particular e ao
fenômeno da comunicação em geral.
Pesquisadores
Kati Eliana Caetano – líder| Ana Emília Jung | Ana Paula da Rosa | Anuschka Reichmann Lemos | Juliana Pereira
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de Sousa | Leomar Jesus Ferreira de Brito | Maria Zaclis Veiga Ferreira | Scheila Fatima Giacomazzi Camargo
Estudantes
Alberto Melo Viana | Aline Aparecida Vonsovicz | Fernanda Pacheco de Moraes | Guevara Malvestiti |
Giovani Francisco dos Santos | Hilton Antonio Marques Castelo | Lais Romero Pancote | Márcio David
Macedo da Silva
Linha de Pesquisa
Passagens e convergências da fotografia
Percursos do olhar: entre imagem, imaginário e cultura
Grupo de Pesquisa
JOR XXI
Líder(es) do grupo: Claudia Irene de Quadros e Álvaro Nunes Larangeira
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Conselho de Pesquisa e Extensão
Unidade: MDCL
O grupo de pesquisa JOR XXI tem o objetivo de estudar as transformações do jornalismo do Século XXI, com
ênfase em três vertentes: o que é notícia?, práticas produtivas e convergência dos meios de comunicação (jornais,
revistas, rádio, televisão, internet e outros sistemas emergentes) O grupo JOR XXI reúne pesquisadores que
atuam no Programa do Mestrado em Comunicação Linguagens e na graduação em Jornalismo da Universidade
Tuiuti do Paraná. Por estar vinculado ao único mestrado em Comunicação em Curitiba, o JORXXI também
procura agregar investigadores de outras instituições do Estado que mantém a graduação em jornalismo.
O grupo desenvolve diversas atividades, como seminários, palestras e artigos para publicações nacionais e
internacionais, consultorias e extensões, com o intuito de avançar nos estudos da área e promover o intercâmbio
entre os pesquisadores (doutores, mestres, mestrandos e estudantes de graduação). Em 2008, a Capes aprovou
o projeto O Ensino do Jornalismo Digital na Era da Convergência Tecnológica por meio do Procad. Alunos
vinculados ao JOR XXI farão mestrados sanduíches nas universidades (UFSC, USP e UFBA) que desenvolvem
o projeto. Claudia Quadros, uma das líderes do grupo, está na coordenação local do referido projeto. Álvaro
Larangeira, outro líder do grupo, recebeu a bolsa produtividade do CNPq e fará no primeiro semestre de 2009
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o pós-doutorado na Universidade de Coimbra. Neste primeiro semestre de 2009, o grupo vai contar com a
participação de Kati Caetano, uma das fundadoras do Programa de Mestrado em Comunicação e Linguagens.
Com pós-doutorado na França, ela tem realizado pesquisas e publicado artigos sobre a imagem jornalística e
documental em periódicos nacionais e internacionais. Os trabalhos do grupo de pesquisa são apresentados em
diversos congressos dentro e fora do país.
Pesquisadores
Álvaro Nunes Larangeira - líder | Kati Eliana Caetano | Claudia Irene de Quadros - líder | Maria Lúcia Becker
Estudantes
Ana Cristina Araujo Bostelmam | Fernanda Carraro Dal-Vitt | Carla Candida Rizzotto | Luiz Witiuk | Cora
Catalina Gaete Quinteros | Marielle Sandalovski Santos
Linhas de pesquisa
· Estratégias midiáticas e práticas comunicacionais
Grupo de Pesquisa
Comunicação, Imagem e Contemporaneidade
Líder(es) do grupo: Denize Correa Araujo
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Faculdade de Ciencias Sociais Aplicadas
Unidade: Mestrado Em Comunicação e Linguagens
Home page: http://www.utp.br/mcl
Registrado no CNPq em 2001, o GP Comunicação, Imagem e Contemporaneidade tem por objetivo estudar as
teorias da imagem e sua integração em práticas analíticas de objetos em mídias diversas que privilegiem imagens
contemporâneas. Serão enfatizados, entre outros, processos digitais e conceitos de hibridação, simulação e
manipulação de imagens. Considerando as interfaces entre as diversas mídias, nosso corpus de pesquisa tenciona
provocar reflexão não só sobre técnicas de sedução e subjetividade resultantes das novas tecnologias ou por
elas produzidas, mas também sobre imagens da atualidade veiculadas em programas televisivos, em outdoors,
em filmes e em mídias alternativas que empreguem recursos estéticos em seu fazer comunicativo. Nossa meta
em 2008 é produzir uma publicação conjunta com outros GPs da Compós que estudem a imagem, reunindo
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artigos de diferentes IES, tentando convergências que podem proporcionar mais temas, incentivando pesquisas
na área. Como metodologia, faremos um encontro mensal com leituras prévias, para discussão dos conceitos
teóricos aplicados ao estudo de imagens selecionadas. Um filme por mês será analisado. Buscaremos sugerir
temas a serem selecionados para as publicações do segundo semestre.
Pesquisadores
Cristiane do Rocio Wosniak | Décio Pignatari | Denise Azevedo Duarte Guimarães | Denize Correa Araujo
- líder | Fernando Torres Andacht | Huilton Luiz Silva Lisboa - Tom Lisboa | Luciana Martha Silveira | Luiz
Antonio Zahdi Salgado | Rubens Cesar Stier Portella | Sandra Fischer
Estudantes
Alessandra Torres Bittencourt | Fabiana Rodrigues | Jhelson Nunes Holthausen | Fabio Henrique Feltrin |
Giovana Santana Carlos | Maria Cristina Mendes | Maria Elisa Sokoloski | Michelle Cristina Takashima de
Paula Castro Walter
Linhas de pesquisa
. Estudo de cinema
Grupo de Pesquisa
Sustentabilidade Ambiental, Social e Econômica nas Organizações
Líder(es) do grupo: Mario Sergio Cunha Alencastro
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Faculdade de Ciências Socias Aplicadas
Unidade: Curso de Bacharelado em Administração
O presente grupo de pesquisa é formado por pesquisadores oriundos de diversas áreas do conhecimento,
representando o enfoque multidisciplinar almejado nas pesquisas a serem desenvolvidas. Pretende ser um
laboratório para que se desenvolvam atividades de pesquisa, ensino e extensão, no sentido de produzir
conhecimentos e promover atividades no campo da sustentabilidade organizacional. As ações de pesquisa e outras
atividades a serem desenvolvidas pelo grupo estão focadas na compreensão e aplicações da sustentabilidade e
seus desdobramentos nas questões econômicas, sociais e ambientais das organizações.
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Pesquisadores
Cleide Meirelles Esteves Piragis | Cora Catalina Gaete Quinteros | Janiffer Tammy Gusso Zarpelon | Mario
Sergio Cunha Alencastro - líder | Viviane da Costa Freitag | Wilson Mendes do Valle
Linhas de pesquisa
· Gestão Socioambiental Estratégica
Grupo de Pesquisa
Empreendedorismo, Gestão e Desenvolvimento de Micro, Pequena e Média Empresas
Líder(es) do grupo: Norberto Fernando Kuchenbecker
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Administração
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas
Unidade: Curso de Administração
As ações de pesquisa e outras atividades a serem desenvolvidas pelo grupo estão focadas nas seguintes temáticas:
planejamento estratégico; a organização interna; redes de empresas; conteúdo e processos estratégicos;
formulação, implementação e avaliação de estratégias; estratégia, ambiente e competitividade; relações e impacto
da estratégia sobre processos e dimensões da organização, a estrutura de governança em pequenas e médias
empresas e seu impacto no crescimento e desenvolvimento das organizações. Também abrange os diversos
temas relacionados ao empreendedorismo, ao comportamento empreendedor de pessoas, grupos e organizações.
Engloba o papel que o empreendedor desempenha nas organizações privadas e públicas, assim como do terceiro
setor e na sociedade como um todo.
Pesquisadores
Clelia Aparecida de Melo Pesqueira | Marisa Bernadino Albuquerque | Elizabeth Macuco Zanetti Rodrigues |
Norberto Fernando Kuchenbecker - líder | Glaison Jose Citadin | Osnir José Jugler | Marco Aurélio de França
| Patrícia Bellotti Carvalho | Marilene Zazula Beatriz
Linhas de pesquisa
· Governança Corporativa de Micro, Pequena e Média Empresas
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FACJUR - FACULDADE DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
Grupo de Pesquisa
Constituição, Tributos, Processo e Cidadania
Líder(es) do grupo: Francisco Pinto Rabello Filho
Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Direito
Instituição: Universidade Tuiuti do Paraná - UTP
Órgão: PROPPE - Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão Unidade: Faculdade de Ciências Jurídicas
As pesquisas desenvolvidas não somente buscarão despertar nos alunos esse espírito, como buscarão enfatizar a
função social do Direito e de seu operador, em ordem a atender às necessidades da vida hodierna. Preocupado
com os aspectos centrais teóricos das pesquisas empreendidas, do mesmo passo buscará o Grupo, sempre, a
realização prática, no mundo fenomênico, dos estudos realizados, buscando atender aos reclamos da sociedade.
Assim é que os resultados poderão ser convertidos em publicações (relatórios, artigos, livros etc.), o que
permitirá a difusão do pensamento científico mais atualizado com relação aos temas investigados. A melhoria
progressiva da qualidade do corpo discente entregue ao mercado, o constante aprimoramento e atualização do
corpo docente, assim com a produção científica enfeixam o leque de objetivos perseguidos pela Faculdade de
Ciências Jurídicas da Universidade Tuiuti do Paraná, com o que o presente Grupo de Pesquisa almeja contribuir
Recursos humanos.
Pesquisadores
Alvaro Augusto Cassetari | André Luiz Bäuml Tesser | André Peixoto de Souza | Danielli Weber Santos |
Francisco Pinto Rabello Filho - líder | Luiz Rodrigues Wambier | Nilza Machado de Oliveira Souza | Paulo
Roberto de Souza | Pericles Coelho | Sérgio Augusto Fagundes
Estudantes
Aline Eloisa de Almeida | Fernando Valente Costacurta | Juliana de Lima Villa | Manuella Bastos Cercal |
Maria Antônia de Souza | Maria Augusta Zardo Pinto Rabello | Natássia Emely Pereira Procópio | Vania
Regina Zardo Pinto Rabello | Wanessa dos Reis Schuenck | Wilson da Luz Raposo
Técnicos
Dirlene Viensci - Graduação - Oficial de Apoio à Pesquisa Científica
Linhas de pesquisa
· Tutela dos direitos fundamentais em matéria tributária
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