Divulgação dos trabalhos na modalidade
pôster on-line (banner)
Data da divulgação: 19/10/2020
1. Análise produtiva de dez genótipos de morangueiro 120 dias após plantio em SMO-SC
2. Os desafios para desenvolver práticas pedagógicas interdisciplinares no curso superior de tecnologia
em alimentos
3. Avaliação da fertilização e correção superficial do solo na cultura do trigo em Ivaiporã, Paraná
4. Apoio técnico e científico aos produtores do Extremo Oeste Catarinense no desenvolvimento do SPDH
em hortaliças
5. Avaliação de parâmetros tecnológicos e sensoriais na substituição de gordura por farinha de casca de
maracujá em patê de frango
6. Ação do 24-Epibrassinolídeo na manutenção da qualidade da acerola vermelha

Data da divulgação: 20/10/2020
1. Ação da Catasterona na funcionalidade do xilema e ocorrência de distúrbios fisiológicos em maçãs.
2. Bioestimulantes para indução de brotação e seu efeito na produção de macieira "Maxi-Gala".
3. Produção orgânica de Maracujá, uma experiência em agricultura urbana.
4. Prejuízos causados ás funções da palha no controle de plantas daninhas pelo pastejo simulado.
5. Atividade antidiabética de extratos de frutos de guabiroba (Campomanesia xanthocarpa Berg).
6. Alimentação escolar e fortalecimento da agricultura familiar no Município de São Miguel do Oeste-SC.

Data da divulgação: 21/10/2020
1. Uso de extratos vegetais no controle in vitro da podridão parda do pessegueiro.
2. Bioestimulantes para quebra de dormência e o impacto na produção da macieira fuji suprema.
3. Mapeamento de biótipos de buva resistentes ao herbicida glifosato no oeste de Santa Catarina.
4. Tratamento térmico na propagação vegetativa de citros: uma revisão de literatura.
5. Diversificação de épocas de plantio de morangueiro como estratégia para distribuição da produção
precoce.
6. Análise dos teores de umidade e cinzas em cascas de banana-caturra e banana-prata.
7. Platão e o mundo globalizado: a alegoria da caverna na realidade contemporânea.
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Data da divulgação: 22/10/2020
1. Ação do 24-Epibrassinolídeo na manutenção da qualidade da Jabuticaba.
2. Avaliação dos atributos de maturação em diferentes porta-enxertos da série CG para a ‘Fuji Suprema’
na região de São Joaquim.
3. Avaliação de fungicida e bioestimulante para o controle de Venturia Inaequalis em condições de campo.
4. A expressão das políticas públicas municipais para a Agropecuária no Extremo Oeste Catarinense.
5. Análise do crescimento microbiano em análise interacional entre goiabada e água.
6. Identificação de microbiota selvagem de kefir de água.
7. Elaboração de doce de leite com adição de quinoa e/ou frutas desidratadas.

Data da divulgação: 23/10/2020
1. Meliponicultura: principais espécies e práticas de manejo em dois municípios do extremo oeste
catarinense.
2. Principais portas de entrada na macieira para infecção de neonectria ditissima no ano de 2020.
3. Efeito da utilização de stimulate® na taxa de germinação de sementes de soja.
4. Utilização de bioestimulante associado à fungicida curativo para o manejo da sarna-da-macieira.
5. Avaliação da utilização de tela para colheita sobre a qualidade pós-colheita de goiaba-serrana.
6. Avaliação microbiológica de kefir de água fermentado com extrato de resíduo de abacaxi.
7. Inventário da cesta de bens e serviços territoriais em Anchieta-SC.
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