
PESQUISAS EM ANDAMENTO: 

 

Título da Pesquisa Coordenador 
da Pesquisa 

Início  da 
Pesquisa 

 conclusão 
da Pesquisa 

Aprendizagem da língua escrita: interfaces com as TICs Lucilene Lisboa 
de Liz 

Agosto 2011 Dezembro 2015 

Concepções de educação a distância e de aprendizagem 
colaborativa dos profissionais-referência dos campos de 
estágio do Curso de Pedagogia a Distância do 
CEAD/UDESC: uma investigação sobre as possíveis 
influências na formação dos acadêmicos do curso 

Lidnei Ventura Agosto 2013 Julho 2015 

Violência sexual e bullying na escola: um estudo 
transcultural das violências entre pares/casais 
adolescentes inseridos no contexto escolar brasileiro, 
Português e Espanhol  
(contexto brasileiro) 

Vera Márcia 
Marques Santos 

Maio 2013 Dezembro 2016 

Eficiência do silício no controle da Entomosporiose e da 
podridão Mofo Azul em pereira europeia no sul do Brasil 
e formação em pesquisa Científica na educação a 
Distância 

Amauri Bogo Agosto 2014 Agosto 2016 

Níveis populacionais de fungos fitopatogênicos em 
solos adubados com dejeto supino compostados e a 
relação com a concentração de nutrientes do solo e 
fatores produtivos da fruticultura de clima temperado de 
Santa Catarina 

Amauri Bogo Agosto 2012 Agosto 2016 

Caracterização da desfolha precoce causada pela 
entomosporiose e seus efeitos na fenologia e produção 
de pereiras europeias no sul do Brasil. 
 

Amauri Bogo Agosto 2012 Julho 2016  

Educação ambiental na formação docente: contribuições 
para as práticas educativas 
 

Isabel Cristina 
da Cunha 

Outubro 
2013 

Dezembro 2015 

Definição de indicadores de avaliação de 
sustentabilidade em universidades latinoamericanas – 
universidade do estado de Santa Catarina 

Isabel Cristina 
da Cunha 

Agosto 2015 Julho  2017 

Acessibilidade na Educação a Distância: o recurso de 
descrição de imagem nos cadernos pedagógicos 
utilizados no CEAD/UDESC 
 

Geisa Letícia 
Kempfer Bock 

Outubro 
2012 

Novembro 
2014 
Prorrogado 
para 
Dezembro/2015 

Vestígios de metodologias da EAD na formação de 
educadores expressas em relatórios de práticas 
pedagógicas de egressos do curso de Pedagogia 

Tânia Regina da 
Rocha Unglaub 

Setembro 
2014 

Dezembro 2016 

Ser professor(a) na EAD: um estudo sobre o trabalho 
docente nos cursos de Pedagogia/UAB na Região Sul 

Roselaine Ripa Fevereiro  
2015 

Dezembro  
2017 

O Educomunicador como Agente Comunitário de 
Comunicação na promoção da integração local da 
escola por meio do audiovisual 

Rafael Gui 
Martini 

Agosto 2015 Julho 2016 

Concepções de educação a distância e de aprendizagem 
dos profissionais-referência dos campos de estágio do 
Curso de Pedagogia a Distância do CEAD/UDESC: uma 
investigação sobre as possíveis influências na formação 
dos acadêmicos do curso 
 

Lidnei Ventura  Agosto 2014 Dezembro 2015 

 

 


