CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS - UNIRITTER
EDITAL DE PESQUISA DOCENTE - ANO BASE 2020
A Reitoria do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), no âmbito de suas
atribuições, divulga o resultado do processo de avaliação dos Projetos de Pesquisa
Docente – Ano Base 2020:

A construção da modernidade em Porto Alegre através do Acervo Azevedo Moura & Gertum
Análise do panorama atual do controle químico da mosca-dos-chifres e carrapato-do-boi no
Rio Grande do Sul, Brasil
Concursos de projeto de estudantes de Arquitetura: A contribuição da FAU Uniritter
Democracia, gênero e Direitos Humanos: ideologia de gênero e políticas para as mulheres
Desigualdade e Sociabilidade: um olhar sobre a efetividade dos Direitos Humanos
Direito à Saúde no Mercosul: um olhar para a atenção básica em saúde e a saúde da
população dos migrantes
Do conceito de bem comum à realização dos Direitos Humanos: A distribuição de bens em
sociedade entre igualdade, entropia social e egotopia
Gênero, direitos reprodutivos e sistema de justiça criminal
Liberdade de expressão e solidariedade: Potenciais conflitos e possíveis soluções
Memória (Tipo)Gráfica da cidade de Porto Alegre
Novos paradigmas para o urbanismo no século XXI
O acervo João Alberto Fonseca da Silva e a sua linguagem fotográfica como registro da
memória e do vivido da cidade de Porto Alegre
Os direitos processuais humanos na perspectiva das Cortes Internacionais de Direitos
Humanos e sua aplicabilidade no Brasil
Patrimônio descoberto: A Cidade de Canoas
Práticas leitoras e estudos literários: estudo de caso sobre leitura, espaço dos possíveis e a
reconfiguração de um habitus construído como precário
Prevalência de lesões e dor musculoesquelética em jogadores brasileiros de esportes
eletrônicos
Processo penal humanizado: A perspectiva dos acordos e o primeiro ano da lei 13.964/2019
Violência e Direitos Humanos que envolvem Crianças e Adolescentes
Vivências da cidade contemporânea: aspectos estruturais da apropriação dos espaços
em Arquitetura e Urbanismo

1

Pedidos

relativos

a

recurso

deverão

ser

enviados

para

os

e-mails

reitoria@uniritter.edu.br e pesquisa@uniritter.edu.br, no período de 23 a 27 de abril de
2020, conforme a retificação do cronograma do EDITAL DE PESQUISA DOCENTE - ANO
BASE 2020 aqui realizada. Ademais, os projetos de pesquisa propostos por docentes não
vinculados aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu deverão ter início a partir de
02 de maio de 2020, respeitando-se as demais datas e prazos estabelecidos no Edital.

Porto Alegre, 23 de abril de 2020.

Professor Doutor Germano Schwartz
Reitor da UniRitter
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