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APRESENTAÇAO 

Prezados(as), 

É com grande satisfação que apresentamos este Portfólio referente aos Grupos 
de Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, campus de Palmeira das 
Missões. O objetivo deste material é documentalizar e divulgar os trabalhos 
científicos realizados pelo campus, contemplando as diversas Linhas de 
Pesquisas e áreas de conhecimento (Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da 
Saúde, Ciências Agrárias e Ciências Biológicas). 

O material foi, portanto, elaborado com base nas informações colhidas do 
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Os 
dados são disponibilizados ao público em geral de forma ampla e específica de 
acordo com cada Grupo de Pesquisa. 

A partir dessas informações disponíveis, juntamente com o apoio e colaboração 
dos docentes do campus, montou-se este Portfólio que apresenta objetivamente 
as propostas dos Grupos de Pesquisa e Extensão da UFSM-PM. Esta é uma 
maneira de valorizar o trabalho realizado pela comunidade acadêmica e 
fortalecer o comprometimento da Universidade como um polo disseminador de 
conhecimento e educação para a formação de profissionais e cidadãos. 

O portfólio é, assim, disponibilizado por meio de um sumário para facilitar o 
registro de informações e o acesso a elas de forma organizada e dividida de 
acordo com as diversas áreas de estudo. 
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Grupo de Estudos e Pesquisas em Gestão (GEPEGE) 

Líder(es) do Grupo: Ana Elizabeth Moiseichyk e Luciane Dittgen Miritz 

Ano: 2010 

Linhas de Pesquisa: Gestão Estratégica, Inovação e Sustentabilidade; Gestão 

Social e Gestão da Diversidade. 

Proposta: O GEPEGE - Grupo de Estudos e Pesquisas em Gestão, constitui-se 

num grupo de estudos e pesquisas multidisciplinares e aplicados a estudos de 

casos reais, tendo como requisitos básicos a investigação e o questionamento 

sobre a forma de gestão das organizações públicas, privadas e do terceiro setor, 

bem como de outros interessados que desejarem cooperar com o grupo. Trata-se 

de um grupo para articulações de projetos e ações institucionais de pesquisa, 

refletindo e debatendo sobre questões relacionadas aos modelos de Gestão e, 

assim, socializar os conhecimentos, na busca de uma maior compreensão 

científica das novas práticas e ferramentas administrativas contribuindo para a 

formação de pesquisadores institucionais. 

Contato: anamoiseichyk@hotmai l .com 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5 712 769652675525 
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Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Desenvolvimento 

Territorial (NIPEDET) 

Líder(es) do Grupo: Antonio Joreci Flores e Olívio Alberto Teixeira 

Ano: 2016 

Linhas de pesquisa: Desenvolvimento Territorial e Inclusão Produtiva; Gestão 

Social no Desenvolvimento Territorial; Políticas Públicas, Desenvolvimento 

Territorial e Gênero. 

Proposta: Estudar as possibilidades de aproximação das políticas públicas com as 

demandas das atividades produtivas dos municípios dos Territórios Rurais e da 

Cidadania do Noroeste Colonial/RS e Produção/RS. 

Contato: a 1 flores@terra.com. br 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8352319907 411229 
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Grupo de Estudos e Pesquisas em Cestão de Excelência no Setor Público 

Líder(es) do Grupo: Gilberto Martins Santos 

Ano: 2016 

Linhas de Pesquisa: Análise e Intervenção nas Estruturações dos Sistemas da 

Saúde no Âmbito Público; Gerenciamento de Processos Organizacionais em 

Instituições Públicas. 

Proposta: Objetiva a pesquisa em Gestão Pública, de forma a ampliar e fomentar 

inovações em processos, tendo como premissa critérios de excelência, a fim de 

que, os serviços públicos possam ser entregues, dentro de critérios de eficiência e 

eficácia, atendendo assim a qualidade esperada pelos cidadãos. Nesse sentido, 

estes pressupostos estão alinhados aos objetivos do Mestrado Profissional em 

Gestão de Organizações Públicas, da Universidade Federal de Santa Maria, do 

qual a maioria dos professores pesquisadores fazem parte. 

Contato: professorgilberto@ufsm.br 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3319235633 764142 
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Grupo de Pesquisa em Administração - Finanças 

Líder(es) do Grupo: José de Pietro Neto e Andrei Giovani Maia 

Ano: 2011 

Linhas de Pesquisa: Administração, Contabilidade, Economia e Turismo -

Finanças. 

Proposta: Objetiva trabalhar de forma a avaliar questões de cunho 

administrativo, financeiro, econômico e contabilístico, focando em setores de 

aplicação, como o Banco Central, fundos de investimentos e atividades do setor 

financeiro. 

Contato: jpietron@gmail.com 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8110152059523541 
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Grupo de Pesquisas sobre Estado Empreendedor e Políticas Públicas de 
CT&I 

Líder(es) do Grupo: Luis Carlos Zucatto e Tanice Andreatta 

Ano: 2019 

Linhas de Pesquisa: Arranjos Organizacionais e Competitividade nos 

Agronegócios; Gestão das Instituições Públicas, Governança e Sociedade; 

Pessoas e Sociedade. 

Proposta: Desenvolver e contribuir para o aprimoramento de mecanismos de 

elaboração, monitoramento e, especialmente, de avaliação de Políticas Públicas 

para a Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Contato: luiszucatto@gmail.com 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9331338642274153 
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Núcleo de Estudos sobre Comportamento Organizacional, Cestão de 

Pessoas e Trabalho (NECOCEPT) 

Líder(es) do Grupo: Sílvia Patricia Cavalheiro de Andrade e Claudio Eduardo 

Ramos Camfield 

Ano: 2013 

Linhas de Pesquisa: Comportamento Organizacional, Gestão de Pessoas e 

Trabalho. 

Proposta: O Núcleo de Estudos sobre Comportamento Organizacional, Gestão 

de Pessoas e Trabalho objetiva investigar as interfaces entre Comportamento 

Organizacional, Gestão de pessoas e Trabalho no contexto contemporâneo. As 

pesquisas, o ensino e a extensão, serão atividades desenvolvidas de forma 

articulada com o objetivo de caracterizar esta interface. Para além do trabalho 

interno, o NECOGEPT procurará se articular com parceiros de outros núcleos e 

laboratórios que também trabalhem com tais temas. 

Contato: silviapcand rade@yahoo.com. br 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8499775523173833 
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Grupo de Estudos em Administração Pública, Econômica e Financeira 

Líder(es) do Grupo: Nelson Guilherme Machado Pinto e Daniel Arruda Coronel 

Ano: 2016 

Linhas de Pesquisa: Administração e Gestão Pública; Administração Econômica; 

Administração Financeira. 

Proposta: Os trabalhos do grupo visam impactar aspectos da Administração em 

termos regionais, nacionais e internacionais, referentes a três grandes subáreas da 

Administração, isto é, a Pública, Econômica e Financeira. 

Contato: nelguimachado@hotmail.com 

Página: http://dgp.cn pq .br/dgp/espel hogru po/140692 53 559 38631 
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Grupo de Extensão e Pesquisa em Estratégia Organizacional (GEPEO) 

Líder(es) do Grupo: Tiago Zardin Patias e Greici Sarturi 

Ano: 2018 

Linhas de Pesquisa: Competitividade e Desempenho; Governança e Gestão de 

Stakeholders; Inovação e Estratégia. 

Proposta: As relações entre as organizações e a sociedade têm se modificado, 

exigindo novas estratégias organizacionais. As estratégias organizacionais dizem 

respeito às decisões que são e devem ser tomadas para o alcance dos objetivos, 

articulados com as políticas e planos, que produzem contribuições econômicas e 

não econômicas a todos os atores que direta ou indiretamente são afetados pela 

prática organizacional. Compreender estas novas estratégias organizacionais e 

auxiliar as organizações na ação, é o objetivo principal deste grupo de extensão e 

pesquisa. O grupo desenvolve ações de pesquisa e extensão em parceria com as 

prefeituras municipais, em especial de Palmeira das Missões e Novo Barreiro, 

além do Conselho Regional de Desenvolvimento da Região do Rio da Várzea -

Corede Rio da Várzea. 

Contato: tzpatias@gmai l .com; greicisartu ri@hotmai l .com 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0921901608103862 
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Grupo de Estudos e Pesquisas em Cestão de Organizações Familiares 
(CEPCOF) 

Líder(es) do Grupo: Claudio Eduardo Ramos Camfield

Ano: 2018 

Linhas de Pesquisa: Profissionalização e Sucessão em Organizações 

Familiares; Sistemas de Governança e Poder nas Organizações Familiares; 

Valores Pessoais, Aspectos Culturais e Comportamentais nas Organizações 

Familiares.

Proposta: O Grupo de Estudos e Pesquisas em Gestão de 

Organizações Familiares (GEPGOF) da UFSM tem por propósito 

desenvolver estudos e pesquisas em temas voltados a Gestão das 

Empresas Familiares, tais como, Sistemas de Governança e Poder, Aspectos 

Culturais e Comportamentais, assim como os fatores envolventes da 

Profissionalização e Sucessão neste tipo de organização.
Contato: claudiocamfield@hotmail.com 

Página: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2271252664803262 
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Grupo de Pesquisa em Sustentabilidade (GPS) 

Líder(es) do Grupo: Andrei Giovani Maia e José de Pietro Neto 
Ano: 2013 
Linhas de Pesquisa: Competição e Sustentabilidade; Desenvolvimento 
Sustentável do Turismo; Economia do Turismo e Sustentabilidade. 
Proposta: O grupo tem desenvolvido pesquisa que permitiu classificar o mercado 
turístico em estruturas de mercado a partir do número de empregados que atuam 
nesta atividade econômica. Além disso, o grupo vem desenvolvendo estudo 
comparativo entre as economias mais competitivas e as mais sustentáveis para 
analisar as consequências da competição na sustentabilidade dos países com 
economia de mercado. 
Contato: andreigiom@gmail.com 
Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6715697855918696 
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Núcleo de Pesquisa da Indústria e da Tecnologia (NPIT) 

Líder(es) do Grupo: Thales de Oliveira Costa Viegas e Claudio José Silva Leão

Ano: 2013

Linhas de Pesquisa: Desenvolvimento Econômico; Economia Industrial e da 

Tecnologia.

Proposta: O grupo tem atuado com pesquisadores de outras universidades 

brasileiras e estrangeiras (UFF, UFRJ, UERJ, UFFS e Universidade da 

República Uruguai). Nessa perspectiva, publicou um capítulo de livro 

intitulado "Adensamento tecnológico do sistema de saúde brasileiro: 

desafios para a política de compras governamentais" (2015) e a publicação 

no período Ciência e Saúde Coletiva do artigo intitulado "O processo de 

regionalização da saúde sob a ótica da teoria dos custos de 

transação." (2016). O grupo tem contribuído também na formação de 

estudantes de graduação com diversas orientações de acadêmicos dos 

cursos de Ciências Econômicas e Administração, fortalecendo assim ações 

que promovem a iniciação científica.

Contato: thales.viegas@ufsm.br

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1633892179000665 
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Núcleo de Pesquisas em Economia do Agronegócio (NPEA) 

Líder(es) do Grupo: Nilson Luiz Costa 

Ano: 2012 

Linha de pesquisa: Agropecuária, Desenvolvimento e Sustentabilidade; 

Competitividade Sistêmica, Mercados e Cadeias Agroindustriais; Métodos 

quantitativos, Mercados e Cadeias Agroindustriais. 

Proposta: Realizar estudos socioeconómicos a partir de técnicas quantitativas e 

de análise multivariada; Estudar as cadeias produtivas do estado do Rio Grande 

do Sul e identificar a interface das mesmas com o processo de desenvolvimento 

regional; Analisar o desempenho competitivo de segmentos industriais, as 

estruturas de mercado e o processo de formação dos preços de fatores e de 

produtos ao longo das cadeias produtivas do agronegócio. 

Contato: nilson.costa@ufsm.br 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7917412312897528 

https://www.ufsm.br/grupos/npea/ 
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CIENCIAS DA SAUDE 
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Núcleo de Estudo e Pesquisa em Saúde Coletiva (NEPESC) 

Líder(es) do Grupo: Andressa da Silveira e Leonardo Bigolin Jantsch 

Ano: 2012

Linhas de Pesquisa: Atenção à Saúde dos Indivíduos, Família e Comunidade em 

Situações de Vulnerabilidade; Processos de Educação, Trabalho e Gestão em 

Saúde. 

Proposta: O NEPESC originou-se da necessidade de consolidação do ensino, 

pesquisa e extensão no campo da Saúde Coletiva, sendo composto por 

pesquisadores, docentes e discentes que buscam discutir a Saúde Coletiva 

enquanto campo cientifico e de práticas. Pretende-se fortalecer a construção do 

conhecimento científico a partir do cenário da Saúde Coletiva e de temáticas 

pertinentes.

Contato: nepesc@ufsm.br 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6604811287544550 
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Grupo de Estudos sobre o Cuidado nas Etapas do Desenvolvimento 
Humano (GECEDH) 

Líder(es) do Grupo: Marines Tambara Leite e Luiz Anildo Anacleto da Silva 

Ano: 2009 

Linhas de Pesquisa: Gênero, Vulnerabilidade e Cuidado nas Etapas do 

Desenvolvimento Humano; O Cuidado em Saúde e em Enfermagem nas 

Diferentes Etapas do Desenvolvimento Humano. 

Proposta: Contempla estudos referentes a modelos teóricos e práticos de 

cuidado em saúde e de enfermagem nas diferentes etapas do desenvolvimento 

humano, procurando compreender o processo saúde-doença em suas diversas 

dimensões na perspectiva individual e coletiva. 

Contato: tambaraleite@yahoo.com.br 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espel hogru po/6 734 702903 793646 
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Núcleo de Estudos em Gestão em Saúde e Enfermagem (NEGESE) 

Líder(es) do Grupo: Rafael Marcelo Soder e Luiz Anildo Anacleto da Silva 

Ano: 2014 

Linhas de Pesquisa: Educação, Cuidado, Inovação e Tecnologias em Saúde; 

Inovação em Gestão e Serviços de Saúde; Políticas, Planejamento, Tecnologias e 

Inovação na Gestão dos Serviços de Saúde. 

Proposta: O grupo tem como características principais aprofundar estudos e 

pesquisas que repercutam e causam impactos nos cenários nacional e 

internacional, entendendo e valorizando o espaço regional como fonte e/ou 

origem do percurso dos estudos e pesquisas desenvolvidas. O grupo está 

sustentado em três pilares envolvendo a educação, o cuidado e a gestão em 

saúde e enfermagem, sempre pensadas e entrelaçadas com a tríade ensino, 

pesquisa e extensão. 

Contato: rafaelsoder@hotmail.com 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espel hogru po/1385377 436 702 989 
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Laboratório de Estudos em Saúde, Enfermagem e Trabalho (LABEST) 

Líder(es) do Grupo: Alexa Pupiara Flores Coelho e Andressa de Andrade 

Ano: 2020 

Linhas de Pesquisa: Cuidado de Enfermagem às Pessoas e Populações; Saúde do 

Trabalhador nos Contextos Comunitário e da Assistência em Saúde. 

Proposta: O Laboratório de Estudos em Saúde, Enfermagem e Trabalho (LABEST) 

tem como objetivo conduzir estudos e intervenções direcionados ao cuidado de 

enfermagem às pessoas e populações e à saúde dos trabalhadores nos contextos 

comunitário e da assistência em saúde. Objetiva reunir pesquisadores, 

profissionais de saúde e estudantes de graduação e pós-graduação para a 

condução de pesquisas e intervenções relacionadas ao cuidado e ao trabalho em 

saúde e enfermagem, por meio de projetos com impacto científico e social 

capazes de produzir conhecimento científico e promover melhorias para a 

comunidade. 

Contato: labest.ufsm.pm@gmail.com 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espel hogru po/85073 51200702 503 

UFSM 
Palm ira 

das Missões 
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Núcleo de Estudos e Pesquisa em Alimentação e Nutrição (NEPAN) 

Líder(es) do Grupo: Giovana Cristina Ceni e Vanessa Ramos Kirsten 

Ano: 2012 

Linhas de Pesquisa: Avaliação Nutricional e Promoção da Saúde de Populações; 

Ciências dos Alimentos; Gestão de Serviços de Alimentação e Nutrição; 

Segurança Alimentar e Nutricional (SAN). 

Proposta: Alimentação e nutrição têm sido consideradas requisitos primordiais 

para manutenção, recuperação e promoção da saúde humana. Em contrapartida, 

tem-se observado inadequações alimentares que levam a desordens nutricionais. 

A pesquisa científica em alimentação e nutrição pode promover a melhora da 

saúde humana. O grupo de pesquisa NEPAN contempla três linhas de pesquisa 

que enfocam a nutrição em todos os seus aspectos. As formas de investigação do 

grupo reforçam a multidisciplinaridade e culminam com as prioridades de 

pesquisa em nutrição e saúde. Em paralelo, o grupo busca a divulgação dos 

resultados dos estudos, fomentando a pesquisa científica. 

Contato: jocen i@hotmai l .com 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8934022666432395 
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Grupo de Estudos do Comportamento Alimentar Humano (GRECAH) 

Líder(es) do Grupo: Greisse Viero da Silva Leal 

Ano: 2017 

Linhas de Pesquisa: Análise do Comportamento Alimentar; Educação Alimentar 

e Nutricional; Obesidade, Padrões Alimentares e seus Determinantes; 

Transtornos Alimentares; Vigilância Alimentar e Nutricional. 

Proposta: Espera-se a integração e qualificação do grupo no que tange a 

publicações científicas nas áreas do comportamento alimentar humano e 

vigilância alimentar e nutricional. 

Contato: greisse@hotmail.com 

Página: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2382391437789657 

GRUPO DE ESTUDOS 

DO COMPORTAMENTO 

ALIMENTAR HUMANO 
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Grupo de Investigação em Avaliação Nutricional e Aterosclerose (GIANA) 

Líder(es) do Grupo: Patrícia Chagas 

Ano: 2017 

Linhas de Pesquisa: Alimentos, Nutrição e Aterosclerose; Avaliação da 

Composição Corporal. 

Proposta: O grupo tem por objetivo estudar e investigar diferentes técnicas e 

métodos diagnósticos na avaliação nutricional de populações e os fatores de risco 

que predispõe à aterosclerose. 

Contato: patriciachagas.ufsm@hotmail.com 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0204112591157699 

-�
� AYWAr,J,o HtmlltlOtlAL 
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Núcleo de Referência em Estudos do Envelhecimento Humano (NUREN) 

Líder(es) do Grupo: Patrícia Chagas e Loiva Beatriz Dallepiane 

Ano: 2012 

Linhas de Pesquisa: Epidemiologia do Envelhecimento; Promoção da Saúde e 

Envelhecimento. 

Proposta: Espera-se a qualificação do grupo referente à produção científica e na 

promoção de eventos na área do envelhecimento humano. 

Contato: patriciachagas.ufsm@hotmail.com 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/82528472 772153 72 

NUT(EN 
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Cestão na Integração na Produção Vegetal com Produção de Ruminantes 
(INOVAZOOT) 

Líder(es) do Grupo: João Pedro Velho e lone Maria Pereira Haygert-Velho 

Ano: 2009 

Linhas de Pesquisa: Bovinocultura de Corte; Bovinocultura de Leite; 

Metanálise/Revisões Sistemáticas; Produção de Oleaginosas para Alimentação 

Humana e Animal; Produção e Manejo de Pastagens; Produção, Manejo e 

Conservação de Volumosos; Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária. 

Proposta: Avaliar, adaptar e gerar tecnologias que permitam incrementar o 

desempenho animal considerando suas interrelações com o nível tecnológico 

utilizado na produção de cereais e oleaginosas nas empresas rurais localizadas no 

Planalto e Missões do Rio Grande do Sul. Estudar a (re)ciclagem de nutrientes na 

integração lavoura-pecuária. Estudar os sistemas de produção de bovinos e 

ovinos. Estudar a produção de volumosos conservados. Durante a realização dos 

projetos de pesquisa haverá formação de graduandos e pós-graduandos. Os 

resultados científicos serão publicados no meio científico e sobretudo para os 

produtores rurais. 

Contato: velhojp@ufsm.br 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1055957932931858 
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Grupo de Estudos e Pesquisas em Nutrição de Animais Não Ruminantes 
(GENNAR) 

Líder(es) do Grupo: Rodrigo Borille, Luiz Eduardo Avelar Pucci e Rafael Lazzari 

Ano: 2018 

Linhas de Pesquisa: Nutrição e Produção de Frangos de Corte; Nutrição e 

Produção de Peixes; Nutrição e Produção de Suínos. 

Proposta: Grupo voltado para estudos e pesquisas na área de nutrição de animais 

não ruminantes, pertencente ao Departamento de Zootecnia e Ciências 

Biológicas da UFSM - Palmeira das Missões. O objetivo do grupo é estudar e 

desenvolver pesquisas de relevância na área de nutrição de animais não 

ruminantes, contribuindo para a formação profissional dos alunos participantes. 

Contato: rodrigo.borille@ufsm.br 

Páginas: http://dgp.cn pq .br/dgp/espelhogru po/85 7062 3900441577 
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Grupo de Estudos e Pesquisas em Suinocultura (GPS) 

Líder(es) do Grupo: Juliana Sarubbi 

Ano: 2010 

Linhas de Pesquisa: Construções Rurais e Ambiência: Uso de Energia Elétrica na 

Suinocultura; Enriquecimento Ambiental e sua Influência no Bem-Estar de 

Suínos; Estudo das Aplicações da Termografia Infravermelha no Bem-Estar de 

Suínos; Sustentabilidade para a Suinocultura; Tecnologias e Manejas para a 

Melhoria da Ambiência e do Bem-Estar Animal em Instalações para Suínos. 

Proposta: O grupo objetiva trabalhar questões voltadas ao manejo de suínos, 

enriquecimento ambiental, entre outros pontos relativos, de forma a realizar a 

junção destes itens com o densenvolvimento tecnológico de melhoria animal 

atrelado a sua viabilidade econômica. 

Contato: jusarubbi.ufsm@hotmail.com 

Página: http://dgp.cn pq .br/dgp/espel hogru po/569485 
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Laboratório de Ambiência e Bem-Estar Animal (LAABEA) 

Líder(es) do Grupo: Juliana Sarubbi 

Ano: 2014 

Linhas de Pesquisa: lnterrelações entre Nutrição e Bem-Estar Animal; 

Metodologias de Avaliação do Bem-Estar Animal; Tecnologias para Promoção e 

Avaliação do Bem-Estar Animal; Termografia Infravermelha como Ferramenta 

para a Avaliação do Bem-Estar Animal; Comportamento e Bem-Estar de Equinos; 

Influência das Práticas lntegrativas no Desempenho e Bem-Estar de Animais de 

Interesse Zootécnico; Sustentabilidade na Produção de Equinos e Suínos. 

Proposta: Trabalhar questões voltadas ao bem-estar animal de forma contínua, 

englobando as linhas de pesquisas propostas pelo tema. 

Contato: jusarubbi.ufsm@hotmail.com 

Página: http://dgp.cn pq .br/dgp/espel hogru po/569624 
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Núcleo de Pesquisa e Extensão em Agronegócios (NPEACRO) 

Líder(es) do Grupo: Luciana Fagundes Christofari e Adriano Lago 

Ano: 2013 

Linhas de Pesquisa: Gestão de Sistemas Agroindustriais; Organizações 

Agroindustriais; Políticas Públicas e Privadas nos Agronegócios. 

Proposta: Trabalhar questões voltadas à gestão do agronegócio, englobando as 

linhas de pesquisas propostas pelo tema. 

Contato: luciana _ christofari@ufsm.br 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2 721630283928762 
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Grupo de Estudos em Cadeias Produtivas de Ruminantes (GECAPEC) 

Líder(es) do Grupo: Ricardo Zambarda Vaz 

Ano: 2014 

Linhas de Pesquisa: Alimentação e Nutrição de Ruminantes; Ambiência e 

Produção de Animais Ruminantes; Gestão e Controladoria Rural; Manejo e 

Produção de Forragem; Produção e Avaliação Econômica da Indústria Frigorífica; 

Produção e Qualidade de Carne. 

Proposta: O grupo visa proporcionar maior conhecimento das cadeias de 

ruminantes e, através de parcerias entre instituições de ensino, pesquisa e 

extensão e a iniciativa privada, desenvolver projetos dos pesquisadores 

participantes visando o avanço científico das cadeias de produção de ruminantes. 

Além disso, pretende aprimorar o conhecimento de alunos de graduação e de 

pós-graduação, bem como, analisar os sistemas produtivos de ruminantes sob um 

enfoque sistêmico, permitindo alcançar a eficiência máxima dos mesmos. Como 

atividade de extensão, o grupo promove integração entre os componentes do 

grupo com o meio acadêmico e científico através de reuniões de caráter 

didático-cientificas, seminários, simpósios, visitas técnicas, cursos e outros 

eventos que possam auxiliar na divulgação e discussão dos conhecimentos 

relacionados à área em questão e às atividades de pesquisa do grupo. Para tanto, 

o grupo busca integrar conhecimentos das diversas áreas que estruturam os

processos das cadeias produtivas de ruminantes.

Contato: rzvaz@terra.com. br

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9846445822644594

GECAPEC 
Grupo de Estudos em Cadeias 

Produtivas de Ruminantes 
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Núcleo Integrado de Pesquisa Avícola (NIPA) 

Líder(es) do Grupo: langlio Mareio Travassos Duarte Jacome 

Ano: 2009 

Linhas de Pesquisa: Ambiência na Avicultura de Postura; Iluminação Artificial 

para Avicultura; Nutrição Alternativa para Animais Monogástricos; Nutrição para 

Aves. 

Proposta: O Nipa tem por finalidade desenvolver pesquisas voltadas às áreas de 

avicultura de corte, avicultura de postura, coturnicultura, avicultura alternativa, 

além de integrar-se ao Núcleo de Pesquisas em Cunicultura. 

Contato: ianglio@uol.com.br 

Página: dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6644407785890305 
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Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Apicultura (GEPEA) 

Líder(es) do Grupo: Luiz Eduardo Avelar Pucci 

Ano: 2012 

Linha de pesquisa: Alimentos e Alimentação de Abelhas; Cooperativismo e 

Associativismo na Apicultura; Flora Apícola; Manejo para Produção Apícola; 

Manejo Produtivo de Abelhas sem Ferrão; Melhoramento Genético na 

Apicultura; Polinização com Abelhas Melíferas; Qualidade dos Produtos 

Apícolas; Tecnologias Alternativas para Apicultura. 

Proposta: O Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Apicultura (GEPEA) 

iniciou suas atividades executando projetos de extensão junto às comunidades de 

apicultores da Região do Médio Alto Uruguai, no Norte do Rio Grande do Sul. 

Com isso, o GEPEA auxiliou no desenvolvimento da apicultura nessas 

comunidades, melhorando a geração de renda e a produção de mel com 

qualidade. 

Contato: lepucci7 4@yahoo.com.br 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espel hogru po/736845 52 300354 7 4 
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Alimentação de Peixes Cultivados 

Líder(es) do Grupo: Rafael Lazzari 

Ano: 2010 

Linhas de Pesquisa: Nutrição de Espécies Nativas da Região Sul em Diferentes 

Sistemas de Cultivo; Nutrição e Manejo Alimentar de Espécies Exóticas. 

Proposta: O grupo está conduzindo pesquisas voltadas à alimentação e manejo 

de espécies nativas e exóticas de peixes cultivados. Os trabalhos de pesquisa em 

andamento são realizados nos laboratórios de Piscicultura (Departamento de 

Zootecnia da UFSM-PM) e laboratórios associados. Os temas mais relevantes 

abordados são relacionados à avaliação de alimentos, determinação de 

exigências nutricionais das espécies mais cultivadas na região sul do Brasil. 

Contato: rlazzari@ufsm.br 

Páginas: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7906160505481811 

www.ufsm.br/piscicultura 
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Cadeia Produtiva da Linhaça 

Líder(es) do Grupo: João Pedro Velho e Diego Nicolau Follmann 

Ano: 2020 

Linhas de Pesquisa: Alimentação Humana e Animal; Biometria e 

Experimentação Agrícola com a Cultura da Linhaça; Manejo e Tratos Culturais da 

Linhaça. 

Proposta: O grupo foi criado depois de vários anos que pesquisadores de várias 

Instituições de Ensino e Pesquisa demonstraram interesse por compreender a 

dinâmica dos impactos da cultura da Linhaça no Brasil, mas verificaram que há 

poucas informações. Em 2020, vários pesquisadores entenderam que seria o 

momento de organizar experimentos em rede para iniciar os estudos de forma 

mais ampla. Serão realizados experimentos envolvendo as cultivares Dourada e 

Marrom, nos quais serão realizados trabalhos de biometria, melhoramento 

genético, composição bromatológica e análise econômica. Também serão 

realizados estudos para compreender as necessidades dos consumidores e toda 

dinâmica da Cadeia Produtiva da Linhaça no Brasil. Os projetos de ensino, 

pesquisa e extensão desenvolvidos pelo grupo envolverão alunos de cursos 

Técnicos em Agropecuária, alunos de graduação de Agronomia e Zootecnia, e 

alunos de Mestrado e Doutorado de vários Programas de Pós-Graduação das 

Ciências Agrárias e Interdisciplinar. 

Contato: velhojp@ufsm.br 

Página: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4779685633110664 
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Grupo de Estudos em Produção de Equinos (GEPEQ) 

Líder(es) do Grupo: Jaqueline Schneider Lemes 

Ano: 2016 

Linhas de Pesquisa: Nutrição de Equinos; Produção de Equinos; 

Comportamento de Equinos. 

Proposta: O objetivo do grupo é realizar estudos e pesquisas de temas na área de 

produção de equinos. O Gepeq utiliza o Laboratório de Equideocultura, 

localizado no campus UFSM de Palmeira das Missões para criação dos equinos 

para experimentação. Também realiza Dias de Campo e Ciclos de Palestras para 

os criadores e estudantes da área. 

Contato: schneiderlemes@yahoo.com.br 

Página: http://dgp.cn pq .br/dgp/espel hogru po/223 303 
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A � 

CIENCIAS BIOLOGICAS 
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Grupo de Pesquisa em Genética Evolutiva e Ecológica (GENEVO) 

Líder(es) do Grupo: Daniel Ângelo Sganzerla Graichen 

Ano: 2014 

Linhas de Pesquisa: Biologia Evolutiva de Parasitas Neotropicais; Diagnóstico 

Molecular e Imunológico de Patógenos; Diversidade e Evolução de Liquens; 

Ecotoxicologia; Ensino de Genética e Evolução; Variabilidade Genética e 

Ecológica de Comunidades. 

Proposta: Formação de pesquisadores com ênfase em aspectos evolutivos e 

ecológicos de populações naturais. Estudo da estrutura genética de populações 

animais. Estudo evolutivo das relações simbiótica, tanto entre animais 

(parasitismo) quanto entre outros grupos, especialmente os fungos liquenizados. 

Contato: das.graichen@ufsm.br 

Páginas: http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/715 7 456448326015 

https://www.ufsm.br/laboratorios/genevo 
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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

O Diretório dos Grupos de Pesquisa do Brasil (http://lattes.cnpq.br/web/dgp) 
representa e mantém um inventário sobre os grupos de pesquisa científica e 
tecnológica em atividade no Brasil. 

Os Grupos de Pesquisa, desta forma, representam os estudos das Universidades, 
com um diretório cujas informações podem ser, constantemente, atualizadas 
pelos respectivos grupos envolvidos. 
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