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Linha de Pesquisa: Indivíduo e Trabalho: Processos Microorganizacionais 

Projetos de pesquisa em andamento

Múltiplos comprometimentos no trabalho: avanços conceituais, metodológicos e 
empíricos

Este projeto tem como objetivo contribuir para a rede nomológica sobre comprometimento
no  trabalho.  Os  estudos  se  dedicam  ao  aprofundamento  teórico  do  conceito  de
comprometimento no trabalho e de termos correlatos, procurando diferenciá-los teórica e
empiricamente. Os estudos também visam utilizar estratégias metodológicas qualitativas e
quantitativas  para  compreender  e  explicar  de  que  modo  os  vínculos  do  trabalho
(comprometimento e conceitos correlatos) são construídos ao longo do tempo e os seus
efeitos em variáveis sensíveis ao contexto organizacional e do trabalho como desempenho,
satisfação no trabalho, saúde e qualidade de vida no trabalho. Busca-se também avaliar de
que  modo  os  novos  arranjos  do  trabalho  e  a  precarização  das  relações  de  trabalho
impactam nos vínculos com a organização e o próprio trabalho.

Integrantes: Adriano de Lemos Alves Peixoto - Integrante / Sônia Maria Guedes Gondim -
Integrante / Antônio Virgílio Bittencourt Bastos - Coordenador / Janice Janissek - Integrante /
Daiane Bentivi – Integrante.

PROPENSÃO  AO VÍNCULO COM A ORGANIZAÇÃO:  desenvolvimento do conceito,
proposta de instrumento e análise do seu impacto sobre os vínculos construídos ao
longo do tempo

O presente projeto de pesquisa integra o conjunto de estudos proposto para o quinquênio
2015-2020 no âmbito da renovação da bolsa de pesquisador aprovada anteriormente pelo
CNPq. Ele dá continuidade ao conjunto de estudos conduzidos nos últimos anos, no âmbito
de  vários  projetos  de  pesquisa,  e  que  tem  como  objetivo  central  refinar  e  ampliar  as
evidências  de  validade  do  modelo  concebido  para  análise  do  comprometimento
organizacional em substituição ao modelo tridimensional de Meyer e Allen (1991). Assim, a
noção  de  três  bases  ou  processos  psicossociais  que  geram  tipos  distintos  de
comprometimento organizacional,  todos eles  impactando a  permanência  do indivíduo na
organização,  foi  substituída  pela  proposta  de  que  os  processos  geram  três  vínculos
distintos:  comprometimento,  entrincheiramento  e  consentimento,  que  são  diferenciados
quanto a antecedentes e consequentes. A pesquisa aqui proposta amplia o referido modelo
incorporando  um  novo  construto  ?  propensão  ao  vínculo  ?  que  busca  identificar  uma
possível disposição pessoal de o trabalhador vir a desenvolver um vínculo específico com a
organização.  Trata-se de um conceito extremamente novo na literatura existindo apenas
alguns poucos trabalhos que analisam a propensão ao comprometimento, desconsiderando
os outros vínculos potenciais com a organização que podem ser desenvolvidos. O projeto
busca desenvolver  o  conceito  e  validar  uma estratégia  para  mensuração  da propensão
como  ponto  de  partida  para  um  estudo  longitudinal  no  qual  será  testado  um  modelo
explicativo com um conjunto de variáveis de personalidade e sua interação com variáveis
que  descrevem  a  experiência  no  trabalho  na  relação  entre  a  propensão  e  o  vínculo
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efetivamente  desenvolvido.  Além  de  desenvolver  uma  medida  para  o  novo  construto  a
pesquisa possui um delineamento longitudinal tomando uma instituição da área de saúde
(um complexo hospitalar)  que passa por um intenso processo de reestruturação,  com a
recomposição de seu corpo de funcionários. Os novos funcionários serão os participantes
da  pesquisa,  estimando-se  trabalhar  com  aproximadamente  500  trabalhadores.  Em  um
primeiro momento do ingresso do funcionário, serão aplicados questionários contendo as
diversas  medidas  de  características  pessoais  e  a  medida  de  propensão  ao  vínculo
organizacional.  Após  seis  meses  e  um ano  será  aplicado  um novo  questionário,  agora
avaliando o próprio vínculo e as práticas de gestão implementadas. Os resultados serão
analisados  utilizando  análises  estatísticas  uni  e  multivariadas,  incluindo  análises  de
regressão múltipla e modelarem de equações estruturais.

Integrantes:  Antônio  Virgílio  Bittencourt  Bastos  -  Coordenador  /  Laércio  André  Gassen
Balsan - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio
financeiro / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Bolsa.

OS VÍNCULOS DO TRABALHADOR COM A ORGANIZAÇÃO: programa integrado de
pesquisas para o período 2015-2020

O  presente  programa  de  pesquisa  para  o  quinquênio  2015-2020  dá  continuidade  ao
conjunto de estudos conduzidos nos últimos anos, no âmbito de vários projetos de pesquisa,
e que tem como objetivo central  refinar e ampliar  as evidências de validade do modelo
concebido  para  análise  do  comprometimento  organizacional  em  substituição  ao  modelo
tridimensional  de  Meyer  e  Allen  (1991).  Assim,  a  noção  de  três  bases  ou  processos
psicossociais  que  geram  tipos  distintos  de  comprometimento  organizacional,  todos  eles
impactando a permanência do indivíduo na organização, foi substituída pela proposta de
que  os  processos  geram  três  vínculos  distintos:  comprometimento,  entrincheiramento  e
consentimento, que são diferenciados quanto a antecedentes e consequentes. O programa
de pesquisa estrutura-se em duas vertentes que, por sua vez, desdobram-se em projetos de
pesquisa  específicos.  A  primeira  vertente  trabalha  um  novo  construto  ?  propensão  ao
vínculo  ?  que busca  identificar  uma possível  disposição  pessoal  de  o  trabalhador  vir  a
desenvolver um vínculo específico com a organização. Integrada por apenas um projeto,
busca desenvolver  o  conceito  e  validar  uma estratégia  para  mensuração  da propensão
como  ponto  de  partida  para  um  estudo  longitudinal  no  qual  será  testado  um  modelo
explicativo com um conjunto de variáveis de personalidade e sua interação com variáveis
que  descrevem  a  experiência  no  trabalho  na  relação  entre  a  propensão  e  o  vínculo
efetivamente desenvolvido. A segunda vertente desdobra-se em 3 projetos específicos que
compartilham  o  fato  de  tomarem  os  vínculos  com  a  organização  e  um novo  construto
denominado “comportamentos de voz e silêncio” nas organizações. O projeto inicial volta-se
para  adaptar  um  instrumento  de  medida  do  novo  construto  para  a  realidade  cultural
brasileira  e  busca  de  evidências  de sua validade  e  fidedignidade.  Adota-se um modelo
multidimensional  para  conceitualizar  tanto  “voz”  quanto  “silêncio”  partindo-se  de  duas
escalas já disponíveis e usadas em pesquisas internacionais. O segundo projeto articula os
três vínculos com a organização,  os comportamentos de voz e silêncio e a inserção do
trabalhador  em  redes  sociais  informais  nas  suas  equipes  de  trabalho.  Será  utilizado  o
referencial  da  ARS  (Análise  de  Redes  Sociais)  de  modo  a  identificar  características
estruturais  dos  grupos  como  antecedentes  dos  fenômenos  psicossociais  investigados.
Trata-se de dar continuidade a uma vertente de estudos que começamos no projeto anterior,
que busca romper o modelo dominante de estudo sobre os vínculos com a organização,
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localizado apenas no nível individual, desconsiderando as estruturas em que se inserem os
trabalhadores, com papéis e posições específicos. O terceiro projeto da segunda vertente
volta-se para analisar as relações entre os comportamentos de voz, o comprometimento
organizacional e o bem-estar pessoal do trabalhador. Tanto o segundo quanto o terceiro
projeto da segunda vertente contarão com estudos quantitativos e qualitativos. Estudos de
casos de equipes e de trabalhadores  serão desenvolvidos  ao lado de estudos de corte
transversal, envolvendo trabalhadores de diferentes categorias ocupacionais e segmentos
econômicos. Ao todo, ao longo dos cinco anos, pretende-se desenvolver quatro projetos de
pesquisa,  no  âmbito  do  grupo  de  pesquisa  coordenado  pelo  proponente.  Tais  projetos
envolvem estudos extensivos, quantitativos que implicarão no uso de técnicas estatísticas
multivariadas avançadas para a análise de dados, a exemplo de modelagem de equações
estruturais. Envolve também estudos qualitativos, intensivos e voltados para a compreensão
de significados singulares e compartilhados entre os atores organizacionais sobre os seus
vínculos com a organização.

Integrantes:  Antônio Virgílio  Bittencourt  Bastos -  Coordenador  /  Daniela  Bahia  Moscon -
Integrante / Laércio André Gassen Balsan - Integrante / Vânia Medianeira Flores Costa –
Integrante.

Inserção em redes sociais informais, vínculos com a organização e comportamentos 
de voz e silêncio

O presente projeto de pesquisa dá continuidade ao conjunto de estudos conduzidos nos
últimos anos, no âmbito de vários projetos de pesquisa, e que tem como objetivo central
refinar  e  ampliar  as  evidências  de  validade  do  modelo  concebido  para  análise  do
comprometimento organizacional em substituição ao modelo tridimensional de Meyer e Allen
(1991). Assim, a noção de três bases ou processos psicossociais que geram tipos distintos
de comprometimento organizacional, todos eles impactando a permanência do indivíduo na
organização,  foi  substituída  pela  proposta  de  que  os  processos  geram  três  vínculos
distintos:  comprometimento,  entrincheiramento  e  consentimento,  que  são  diferenciados
quanto  a  antecedentes  e  consequentes.  Neste  período,  foi  realizada  a  redefinição  do
construto  comprometimento  organizacional  com  a  proposta  de  uma  nova  escala  com
melhores indicadores psicométricos. Este projeto se desenvolverá com o objetivo principal
de ampliar as relações do comprometimento organizacional, inserindo na agenda nacional
os  comportamentos  de  ?voz?  e  ?silencio?  nas  organizações.  A  pesquisa  envolve  dois
estudos. O primeiro estudo de natureza quantitativa é um desenho de corte transversal,
envolvendo a coleta de dados com trabalhadores de diferentes organizações e ocupações.
Será utilizada uma escala multidimensional que está sendo validada no grupo de pesquisa
para mensurar tanto ?voz? quanto ?silêncio? partindo-se de duas escalas já disponíveis e
usadas  em  pesquisas  internacionais.  Considerando  o  comprometimento  organizacional
como um vínculo cujos estudos vêm sendo desenvolvidos pelo grupo de pesquisas, e com a
escala  multidimensional  de  ?voz?  e  ?silencio?  validada,  o  projeto  articula  o
comprometimento com a organização, os comportamentos de voz e silêncio e a inserção do
trabalhador  em  redes  sociais  informais  nas  organizações  de  trabalho.  Será  utilizado  o
referencial  da  ARS  (Análise  de  Redes  Sociais)  de  modo  a  identificar  características
estruturais  dos  grupos  como  antecedentes  dos  fenômenos  psicossociais  investigados.
Trata-se de dar continuidade a uma vertente de estudos que começamos no projeto anterior,
que busca romper o modelo dominante de estudo sobre os vínculos com a organização,
localizado apenas no nível individual, desconsiderando as estruturas em que se inserem os
trabalhadores, com papéis e posições específicos. Serão utilizadas de técnicas estatísticas
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multivariadas avançadas para a análise de dados, a exemplo de modelagem de equações
estruturais. O segundo estudo, envolverá estudos de casos ? de equipes e de trabalhadores
?  que  serão  desenvolvidos  ao  lado  de  estudos  de  corte  transversal,  envolvendo
trabalhadores de diferentes categorias ocupacionais e segmentos econômicos. Tal estudo
volta-se para a compreensão de significados singulares e compartilhados entre os atores
organizacionais sobre os seus vínculos com a organização e seus comportamentos de voz e
silêncio no contexto de trabalho. Serão selecionados para tal estudo sujeitos participantes
do primeiro estudo que tenham características relevantes no que se refere à sua inserção
nas redes sociais informais (casos de baixa e elevada centralidade, em redes de baixa e
elevada  coesão).  Os  dados  permitirão  ampliar  a  distintividade  entre  os  vínculos  de
comprometimento, entrincheiramento e consentimento, casos padrões distintos de relações
sejam encontrados entre eles e as variáveis de redes e de voz e silêncio.

Integrantes: Antonio Virgilio Bittencourt Bastos - Coordenador / Rayana Santedicola andrade
- Integrante / Laila Leite Carneiro - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio
financeiro.

Diseño y validación de un instrumento de medición de la Empleabilidad profesional.

Partiendo  de  una  perspectiva  multidimensional  de  la  empleabilidad  como  fenómeno  de
interés que aborda las interfaces de las personas en los mercados de trabajo, se propone
diseñar y validar un instrumento de percepción de la empleabilidad, dirigido a egresados de
las  Instituciones  de  Educación  Superior  y  empleadores.  Se  sugiere  considerar  para  su
construcción  dimensiones  contextuales,  que  aluden  a  condiciones  de  orden
socioeconómico,  cultural,  político, educativo y organizacional.  De igual forma se propone
considerar  la  dimensión  individual  que  incluye  recursos  personales,  relacionales  y
psicológicos, con los cuales los egresados entran en relación con diferentes actores sociales
que  conforman  los  mercados  de  trabajo.  A  través  de  los  resultados  derivados  de  su
aplicación, será posible identificar fortalezas y dificultades de los egresados que inciden en
su inserción y movilidad en los mercados de trabajo. Con base en ellas se podrán identificar
áreas de intervención de orden curricular, pedagógico o evaluativo, así como estrategias de
gestión  y  acompañamiento  a  egresados que  favorezcan su inclusión  social  mediante  el
trabajo. En consecuencia, este proyecto será de utilidad para las Instituciones de Educación
Superior, como receptoras del encargo social de formar personas capaces de responder a
las  necesidades  del  entorno  y  demandas  de  los  mercados  de  trabajo.  De  igual  forma,
favorecerá el  desarrollo  del  conocimiento  alrededor  de la  empleabilidad como fenómeno
dependiente tanto del contexto como del individuo..

Integrantes: Erico Renteria Perez - Coordenador / Sigmar Malvezzi - Integrante / Jimena
Botero Sarassa – Integrante.

Determinantes da inovação organizacional

O projeto tem como objetivo mapear o grau de existência de características que facilitam a
inovação organizacional em um conjunto de empresas brasileiras, segundo a percepção de
seus gestores. Utilizando uma metodologia quantitativa, uma escala contendo um conjunto
de determinantes já validados na literatura será aplicada online e presencialmente a uma
amostra  de  gestores.  Os  determinantes  são  dos  níveis  ambientais,  organizacionais  e
grupais e permitirão avaliar até que ponto os gestores percebem que as organizações onde
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atuam  apresentam  as  condições  básicas  para  promover  inovações  tecnológicas  e  não
tecnológicas..

Integrantes: Janice Aparecida Janissek - Coordenador / Vânia Medianeira Flores Costa -
Integrante / Antonio Caubi Ribeiro Tupinambá - Integrante / ANA PAULA MORENO PINHO -
Integrante / Daniela Campos Bahia Moscon - Integrante.

Práticas inovadoras de gestão: um modelo explicativo articulando cultura, estilo de
liderança, cognição gerencial e visão de gestão de pessoas

O projeto visa construir um modelo explicativo da adoção de práticas inovadoras de gestão
associando  variáveis  de  nível  societal,  organizacional  e  individual  e  combinando  dados
primários  e  secundários.  Os  dados  secundários  serão  provenientes  da  pesquisa  sobre
cultura, liderança e organizações do projeto Globe. Os dados primário serão coletados em
organizações brasileiras por meio de escalas validadas e adaptadas ao contexto nacional..

Integrantes: Janice Aparecida Janissek - Coordenador / Vânia Medianeira Flores Costa -
Integrante  /  Daniela  Bahia  Moscon  -  Integrante  /  Antonio  Caubi  Ribeiro  Tupinambá  -
Integrante / ANA PAULA MORENO PINHO - Integrante.

O mundo do trabalho na atualidade:  Caracterizações e interfaces com a formação
profissional

Este projeto é  fruto de um esforço mais recente dos professores  vinculados à  linha de
pesquisa Indivíduo e trabalho do PPGPsi UFBA para abordar um fenômeno em processo de
transformação  com  inúmeros  efeitos  organizacionais,  sociais  e  pessoais.  O  projeto  foi
elaborado  de  maneira  que  pudesse  envolver  todos  os  docentes,  incluindo  o  professor
visitante Erico Rentería, articulando várias frentes de trabalho de pesquisa que pudessem
ampliar  a  compreensão  atual  do  mundo  do  trabalho  e  suas  possíveis  relações  com  a
formação em nível universitário. Um dos focos ocupacionais é o da formação do Psicólogo
que atuará neste novo e complexo cenário laboral.  O projeto encontra-se dividido em 4
subprojetos. Descrevei apenas o Subprojeto 1 em que sou coordenadora geral: Subprojeto
1: Novos arranjos do trabalho e precariedade; objetivo: caracterizar as transformações no
mundo do trabalho em diversas ocupações e campos profissionais,  buscando identificar
aspectos  associados  à  precarização  e  as  condições  de  trabalho.  Busca-se,  também,
desenvolver  um  quadro  de  referência  sobre  como  tratar,  nas  pesquisas  da  área  de
Psicologia  Organizacional  e do trabalho,  as diversas mudanças em curso no mundo do
trabalho, em grande parte impulsionadas por inovações tecnológicas, que estão na base de
novos arranjos de trabalho . Isso terá impactos positivos para o campo teórico e de atuação
prática da Psicologia Organizacional e do Trabalho e da Gestão de Pessoas e do Trabalho.
O  estudo  correlacional  está  fazendo  uso  de  survey  eletrônico  com  dois  públicos-alvo:
docentes e profissionais  que usam plataformas digitais  como forma de intermediação do
trabalho  (serviço  de  entrega,  transporte,  crowdwork  etc).  Haverá  complementação  com
alguns estudos de casos por categoria ocupacional..

Integrantes:  Sônia  Maria  Guedes  Gondim  -  Coordenador  /  Antônio  Virgilio  B  Bastos  -
Integrante / Janice Aparecida Janissek de Souza - Integrante / Adriano Lemos Alves Peixoto
- Integrante / Daniela Campos Bahia Moscon - Integrante / Daiane Bentivi - Integrante / Laila
Carneiro - Integrante / Rayana Andrade - Integrante.
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Criatividade,  Características do trabalho,  Competências  emocionais  e  Inovação no
contexto da formação empreendedora

Este  subprojeto  tem  como  objetivo  aprofundar  a  compreensão  dos  fatores  individuais,
grupais e contextuais que contribuem para a inovação organizacional. É um desdobramento
de um projeto maior de cooperação internacional  entre Brasil-Espanha iniciado em 2013
para investigar os antecedentes da inovação organizacional, especialmente a criatividade. O
inventário FINO usado no referido estudo foi uma iniciativa de pesquisadores da Universidad
del  País Vasco e da Universidad Autónoma de Madrid e contou com a colaboração da
pesquisadora  brasileira.  Além  de  ter  gerado  produções  conjuntas  já  publicadas  e  em
avaliação em periódicos internacionais e nacionais,  desdobrou-se em outros subprojetos.
Este subprojeto que ora está sendo apresentado para fins de solicitação de renovação de
bolsa produtividade do CNPq, apoia-se em projeto do mesmo tema já contemplado pelo
edital  Universal  de  2016  e  foca-se  mais  especificamente  na  realização  de  estudos
qualitativos de casos múltiplos e longitudinais em contextos de formação empreendedora. O
objetivo deste subprojeto é compreender as contribuições das características do trabalho,
dos processos  grupais,  das  competências  emocionais  e  da criatividade  na inovação  de
equipes  diretivas  de empresas juniores.  Sua contribuição  é  teórica  e prática.  Espera-se
reunir elementos para a proposição de modelos teóricos de relações entre variáveis a partir
do conhecimento de contextos específicos de formação empreendedora, e também para a
transferência de tecnologias de gestão. A expectativa é ainda a de gerar insumos para a
educação  empreendedora  em  universidades  e  outros  programas  de  treinamento,
desenvolvimento  e capacitação profissional  de equipes de trabalho de alto  desempenho
focadas em criatividade e inovação.

Integrantes: Sônia Maria Guedes Gondim - Coordenador /  Elizabete Loiola - Integrante /
Luciana MOurão - Integrante / Ana Carolina Aguiar Rodrigues - Integrante / Flor Sanchez -
Integrante / Ariane Corradi - Integrante / Daiane Bentivi - Integrante / Elza Maria Techio -
Integrante.

Criatividade  e  inovação  em  organizações  brasileiras  e  espanholas:  explorando
antecedentes e consequentes para subsidiar políticas de gestão

Este projeto tem como objetivo aprofundar a compreensão dos fatores individuais, grupais e
contextuais que podem contribuir para a criatividade e a inovação organizacional, visando
oferecer  insumos  para  o  desenvolvimento  de  políticas  de  gestão  do  trabalho  e  de
capacitação de equipes de alto desempenho ou equipes de inovação. O presente projeto
está inserido em um projeto maior de cooperação internacional entre Brasil-Espanha que
visa a ampliação de um estudo conjunto iniciado em 2013. Inicialmente for realizado um
estudo  tipo  survey  do  FINO,  um  inventário  que  explora  diversos  fatores  individuais  e
contextuais  apontados  em  estudos  de  meta-análise  como  tendo  papel  relevante  na
explicação da criatividade e inovação organizacional.  O survey era apresentado em três
idiomas (português, castellano e euskera), sendo dirigido e respondido por trabalhadores de
organizações públicas e privadas de variados ramos de atividades.  O inventário foi uma
iniciativa de pesquisadores da Universidad del País Vasco e da Universidad Autónoma de
Madrid e contou com a colaboração de pesquisadora da Universidade Federal da Bahia que
se encontrava em estágio pós-doutoral na Espanha em 2013. Para desenvolver o referido
estudo ampliaram-se as parcerias com pesquisadores e organizações de outros países da
América do Sul (Chile, Argentina). Foram produzidos artigos com os resultados do estudo no
Brasil  e no exterior.  O FINO encontra-se validado no contexto brasileiro.  &#10;  Um dos
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subprojetos do projeto mais amplo tem como principal objetivo desenvolver estudos de caso
múltiplos para melhor compreensão das relações entre criatividade e inovação no contexto
da formação empreendedora, especialmente no caso de empresas juniores.  Pretende-se
incluir outras variáveis no estudo dos casos, como atributos do trabalho, características da
tarefa  e  competências  socioemocionais.  Espera-se  oferecer  insumos  para  o
desenvolvimento de políticas de gestão do trabalho e de desenvolvimento de equipes de
alto-desempenho que promovam a criatividade e inovação organizacional..Os estudos de
caso estão sendo planejados para serem desenvolvidos em diversos contextos de formação
empreendedora,  contando  com  pesquisadores  parceiros  na  UFMG,  na  Universidade
Salgado de Oliveira  no Rio,  e  em Belém do Pará.  A expectativa  também é a de gerar
insumos para a elaboração de programas de treinamento, desenvolvimento e capacitação
profissional de equipes de trabalho de alto desempenho focadas em criatividade e inovação
e que preservem o bem-estar no trabalho. Espera-se como resultado desses estudos, a
ampliação  de  transferência  de  tecnologias  de  gestão,  assim  como  a  produção  de
orientações adequadas a tais tecnologias e às realidades locais.

Integrantes: Sônia Maria Guedes Gondim - Coordenador /  Elizabete Loiola - Integrante /
Gardênia  da  Silva  Abbad  -  Integrante  /  Luciana  MOurão  -  Integrante  /  Elza  Techio  -
Integrante  /  Silvia  da  Costa  -  Integrante  /  Dario  Paéz  -  Integrante  /  Flor  Sanchez  -
Integrante / Ariane Corradi - Integrante / Daiane Bentivi - Integrante.
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio
financeiro.
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