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Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação
Programa Municipal de Bolsas de Iniciação Cientíﬁca, Iniciação Tecnológica e de Extensão
EDITAL N° 01/2018 - Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, de 03/05/2018
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E DE EXTENSÃO E SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA E DE EXTENSÃO
O Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação, no uso de suas atribuições legais, nos termos estabelecidos no item 9 do Edital nº 01/2018, torna pública a divulgação dos resultados preliminares das propostas de projetos submetidas ao referido edital, com as propostas preliminarmente aprovadas e classiﬁcadas, conforme critérios estabelecidos em edital.

Posição

Título do Projeto

Universiade

Orientador

Demanda

Órgão

Área de ConheciAprovação
mento

Classiﬁcação

Quantidade de
Bolsa

Engenharias,
Agronomia, Arquitetura, Urbanismo, Química,
Biologia, Zootecnia e áreas aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

1

“Diagnóstico ambiental
de nascentes em distritos de Campos dos Goytacazes - RJ para ﬁns de
zoneamento ecológico
econômico.”

IFF

(14) Realizar diagnóstico do
potencial hídrico superﬁcial
Secretaria Municipal
Vicente de Paulo e do subsolo do município,
de Desenvolvimento
Santos de Oliveira visando a elaboração do ZoAmbiental
neamento Ecológico Econômico.

2

“Ensino de história, lei
10.639/03 e formação de
professor:
respectivas
para educação das relações étnicos-raciais.”

UFF

(50) Diagnóstico da aplicabiPedagogia, Hislidade da Lei de obrigatorieErika Bastos AranSuperintendência da tória,
Ciências
dade do ensino da história
tes
Igualdade Racial
Sociais, Música e
e cultura afro-brasileira (lei
áreas aﬁns.
10.639, art. 26/a).

Aprovado

Classiﬁcado

1

3

“Adaptabilidade e avaliação nutricional de cultivares e soja forrageiro
nas condições edafoclimáticas de Campos dos
Goytacazes.”

UFRRJ

(73) Introdução de novas culSuperintendência de
Elizabeth Fonsêca turas agrícolas adaptadas as
Agricultura e PecuProcessi
condições
edafoclimáticas
ária
de Campos dos Goytacazes.

Engenharias,
Agronomia, Química e áreas
aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

4

“Desenvolvimento
de
materiais sustentáveis
para construção de interesse social em Campos
dos Goytacazes.”

UENF

(3) Desenvolver tecnologias
aplicáveis a construções sus- Empresa
MuniciGuilherme Chagas
tentáveis em projetos sociais, pal de Habitação Cordeiro
utilizando materiais sustentá- EMHAB
veis e de baixo custo.

Engenharias,
Agronomia,
Física,
Química,
Arquitetura, Urbanismo e áreas
aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

Sistema de Informação, Ciência
da Computação,
Engenharias, Matemática, LogísSuperintendência
tica, Tecnologia
do Centro de Inforem Sistema de
mações e Dados de
Te l e c o m u n i c a Campos - CIDAC
ções, Tecnologia
em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas e áreas
aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

Ciências
Económicas, Matemática, Ciências
Sociais, Ciência
(79) Construção de um sisteSuperintendência de da Computação,
ma de monitoramento de inCiência, Tecnologia e Ciências Contádicadores socioeconômicos
beis, Engenharia
Inovação
para o município.
da Computação,
Sistema de Informação e áreas
aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

Aprovado

Classiﬁcado

1

(81) Elaboração de proposta
Superintendência de
Ronaldo de Souza de Projeto Arquitetônico para
Ciência, Tecnologia e áreas aﬁns.
Araújo
a implantação do Centro MuInovação
nicipal de Inovação.

Aprovado

Classiﬁcado

1

5

“APP para abertura de
chamado em órgãos públicos.”

6

“Identiﬁcação de conteúdos prioritários para
adoção de política de
melhoria da proﬁciência
em Português na Prova
Brasil em Campos dos
Goytacazes.”

IFF

(21) Desenvolver aplicativo
móvel georreferenciado para
Henrique
Rego
acionamento e abertura de
Monteiro da Hora
chamados de serviços públicos pela comunidade.

UCAM

Eduardo Shimoda

7

“Programa Municipal de
Microcrédito: um mapeamento e diagnóstico dos
empreendedores beneﬁciados com o programa
no município de Campos
dos Goytacazes, RJ.”

UCAM

(26)
Realizar
mapeamento
e
diagnóstico
Alzeleni Pio da Sil- dos
empreendedores
va Tavares Correa beneﬁciados com o Programa Municipal de Microcrédito.

8

“Proposta de Projeto de
Arquitetura para o Centro Municipal de Inovação”

ISECENSA

9

“Ações estratégicas para
redução da Síﬁlis Gestacional e Congênita:
universalização do protocolo utilizado na assistência obstétrica.”

FMC

(48)
Realizar
os
proRegina Célia Sou- tocolos
de
atendimenMedicina, EnferSecretaria Municipal
za Campos Fer- to
clínico,
integrando
magem e áreas
de Saúde
nandes
procedimentos, consultas e
aﬁns.
internações.

Aprovado

Classiﬁcado

1

10

“Avaliação e monitoramento dos serviços e
acolhimento: a escuta de
crianças e adolescentes
acolhidos.”

UFF

(56) Linha de Avaliação e
Fundação Municipal
Juliana Thimóteo Monitoramento dos políticas
da Infância e da JuNazareno Mendes públicas para a criança, adoventude - FMIJ
lescente e juventude.

Ciências Sociais,
Pedagogia, Direito, Serviço Social
e áreas aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

UFF

(60) Infância e Adolescência: Identidade, cultura e representações sociais. Essa
linha de pesquisa propõe
analisar a representação
social na construção da
identidade das crianças e
Fundação Municipal
José Colaço Dias dos adolescentes, dando
da Infância e da Jumargem para o estudo de
Neto
ventude - FMIJ
questões de gênero, abrindo possibilidade ainda para
se pensar no modo como o
usuário de drogas é concebido no imaginário social, bem
como o indivíduo em conﬂito
com a le

Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais,
Direito e áreas
aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

11

“Gênero e Sexualidade
na juventude: um estudo
de caso sobre a construção social das diferenças em uma escola
pública e Campos dos
Goytacazes.”

Superintendência
do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes
FUNDECAM

Engenharias,
Administração,
Economia, Geograﬁa, Ciências
Sociais e áreas
aﬁns.

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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12

“Processos na formação musical: Percepção,
cultura e criação na comunidade Madureira do
Turf.”

UENF

(52) Extensão em educação
Pedagogia, HisGiovane do Nasci- musical como viés condutor Superintendência da tória,
Ciências
mento
do ensino da História e Cul- Igualdade Racial
Sociais, Música e
tura afro-brasileira.
áreas aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

13

“Projeto de Extensão:
Atendimento Odontológico ao paciente oncológico.”

UNIFLU

(48) Realizar os protocolos
Medicina, EnferLeila Corrêa Bar- de atendimento clínico, inte- Secretaria Municipal
magem e áreas
reto Siqueira
grando procedimentos, con- de Saúde
aﬁns
sultas e internações.

Aprovado

Classiﬁcado

1

14

“Diagnóstico da cadeia
produtiva e ensaio de
competição entre variedades de mandioca
de interesse econômico
para Campos dos Goytacazes.”

UENF

Silvio de
Freitas

(73) Introdução de novas culSuperintendência de
Jesus turas agrícolas adaptadas as
Agricultura e Pecucondições
edafoclimáticas
ária
de Campos dos Goytacazes.

Engenharias,
Agronomia, Química e áreas
aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

15

“Parque Tecnológico do
Norte Fluminense: o desenvolvimento tecnológico a região acontece
aqui.”

UENF

(80) Desenvolvimento de
Superintendência de
Manuel
Antonio Portal (site) para o Parque
Ciência, Tecnologia e
Molina Palma
Tecnológico do Norte FlumiInovação
nense

Sistemas de Informações, Ciência da Computação e áreas aﬁns

Aprovado

Classiﬁcado

1

16

“Diagnóstico socioambiental da área de preservação ambiental da
lagoa de cima.”

(5) Realização de diagnóstico socioambiental de Áreas
Secretaria Municipal
Frank Pavan de de Preservação Ambiental
ISECENSA
de Desenvolvimento
Souza
(Lagoa de Cima, Lagamar,
Ambiental
Waldenir Gonçalves) e Parques Municipais (Taquarucú).

Engenharias,
Agronomia, Arquitetura, Urbanismo, Química,
Biologia, Zootecnia e áreas aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

17

“Desenvolvimento
de
uma assistência inovadora no controle do tratamento de turberculose
e da hanseníase através
da tecnologia e informação por “Shot Message
Service” (SMS) em Campos dos Goytacazes.”

(48) Realizar os protocolos
Medicina, EnferAmélia
Miranda de atendimento clínico, inte- Secretaria Municipal
magem e áreas
Gomes Rodrigues grando procedimentos, con- de Saúde
aﬁns.
sultas e internações.

Aprovado

Classiﬁcado

1

18

“O uso de espécies de
restinga nos espaços
públicos o centro histórico de Campos dos Goytacazes como fator de
mitigação de calor.”

(10) Realizar diagnóstico dos
microclimas urbanos e ilhas Secretaria Municipal
Carlos
Eduardo
de calor, visando planeja- de Desenvolvimento
ISECENSA
Martins Barros
mento de ações urbanísticas Ambiental
de controle e mitigação.

Engenharias,
Agronomia, Arquitetura, Urbanismo, Química,
Biologia, Zootecnia e áreas aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

19

“Adolescentes em conﬂito com a lei: a (tensão)
com o laço social.”

UNESA

(57) Esse estudo tem o objetivo de traçar o diagnóstico
socioeconômico das crianças e adolescentes do município, compreendendo que o
contexto de vulnerabilidades, Fundação Municipal
Valesca do Rosádesigualdade e exclusão so- da Infância e da Jurio Campista
cial ultrapassam o precário ventude - FMIJ
ou nulo acesso à renda, possibilitando a construção de
políticas públicas que caminhem ao encontro das reais
necessidades dos mesmos.

Ciências Sociais,
Pedagogia, Direito, Serviço Social
e áreas aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

20

“Pesquisa quantitativa
e qualitativa sobre os
modais de transporte no
município.”

UFF

(29) Realizar pesquisa quanInstituto Municipal de
Rodrigo Resende titativa e qualitativa sobre os
Trânsito e Transporte
Ramos
modais de transporte no mu- IMTT
nicípio.

Engenharias, Logística, Arquitetura e Urbanismo e
áreas aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

21

“Desenvolvimento
do
turismo sustentável em
Farol de São Thomé Campos.”

(34) Elaboração de potencial turístico do Farol de São
Secretaria Municipal
Souza Tomé, com acompanhamenTurismo e áreas
de Desenvolvimento
to para implantação de ações
aﬁns.
Econômico
de desenvolvimento sustentável.

Aprovado

Classiﬁcado

1

22

“Proposta de implentação de coleta seletiva
no Mercado Municipal
da cidade e Campos dos
Goytacazes.”

UCAM

Engenharias,
Companhia de DeAgronomia, Ar(19) Desenvolver soluções senvolvimento
do
Cristiane de Jesus
quitetura, Urbade coleta seletiva para o Mer- Município de CamCampos Aguiar
nismo, Química,
cado Municipal.
pos dos Goytacazes
Biologia, Zootec- CODEMCA
nia e áreas aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

REDENTOR

(42) Indicadores de Desempenho da Fundação Municipal de Saúde. Indicadores de
desempenho quantitativos e
qualitativos das áreas chave
de Fundação: Laboratório
(% de encaminhamentos por
Engenharia
de
tipo, % de encaminhamenThais Tavares BerSecretaria Municipal
Produção e áreas
tos por setor), Ambulatório
nardo
de Saúde
aﬁns.
(índice de retorno e primeira
vez, % de falta), Urgência e
Emergência (% de evasão,
% de internação de alta complexidade, % de ocupação,
rotatividade dos leitos, % de
agravo pertinente a AB), Almoxarifado, Farmácia.

Aprovado

Classiﬁcado

1

UNIFLU

(64) Estudar a história e
a memória do esporte em
Campos dos Goytacazes; Secretaria de Edu- Educação Física,
Jacqueline da Sillevantamento da história do- cação, Cultura e Es- História, Jornalisva Deolindo
cumental e oral, imagens, porte
mo e áreas aﬁns.
personagens e clubes esportivos.

Aprovado

Classiﬁcado

1

(6) Elaboração de Planos de
Manejo de Áreas de PreserSecretaria Municipal
Eduardo Manuel vação Ambiental (Lagamar
de Desenvolvimento
Rosa Bulhões
e Waldenir Gonçalves) e
Ambiental
Parques Municipais (Taquarucú).

Aprovado

Classiﬁcado

1

23

“S.O.S. - Serviços Ofertados na Saúde em
Campos dos Goytacazes: construindo inicadores e desempenho
quanti-qaulitativo para
avaliação da urgência e
emergência no município.”

24

“Futebol, Comunicação
e Economia: Inventário
dos “times” de futebol
das usinas e açucar de
Campos dos Goytacazes.”

25

“Plano de manejo da
APA Lagomar. Fase
diagnóstico.”

FMC

UFF

UFF

Cristiano
Marins

Engenharias,
Agronomia, Arquitetura, Urbanismo, Química,
Biologia, Zootecnia e áreas aﬁns.

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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(44) Criação de um Plano de
Negócios da Fundação MuniSecretaria Municipal Administração e
cipal de Saúde, com a deﬁde Saúde
áreas aﬁns.
nição das diretrizes: missão,
visão, objetivos, metas.

8

Aprovado

Classiﬁcado

1

27

“Uso e Psicofármacos
no ambiente acadêmico
no município de Campos
dos Goytacazes.”

FMC

(58) Saúde Mental: Medicalização, Diagnóstico e Qualidade de Vida. Esse estudo
propõe analisar a saúde
mental das crianças e adoFundação Municipal
Maurício Lobo Es- lescentes e o uso de psicoda Infância e da Jucocard
-fármacos como alívio para o
ventude - FMIJ
sofrimento psíquico, os diagnósticos atribuídos aos mesmos e a promoção da qualidade de vida frente à patologização dos indivíduos.

28

“Diagnóstico do comportamento de passageiros
do sistema de transporte
público coletivo na cidade de Campos dos Goytacazes.”

UCAM

(27) Realizar pesquisa oriInstituto Municipal de
Leonardo da Silva gem/destino dos passageiros
Trânsito e Transporte
Ribeiro
dos transportes coletivos do
- IMTT
município.

Engenharias, Logística, Arquitetura e Urbanismo e
áreas aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

29

“Pesquisa de origem e
destino para os passageiros de transportes
coletivo em Campos dos
Goytacazes.”

UFF

Cristiano
Marins

(27) Realizar pesquisa oriInstituto Municipal de
Souza gem/destino dos passageiros
Trânsito e Transporte
dos transportes coletivos do
- IMTT
município.

Engenharias, Logística, Arquitetura e Urbanismo e
áreas aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

30

“15 anos da lei 10.639:
avanços e desaﬁos na
educação municipal de
Campos e na superintendência da Igualdade
Racial.”

UFF

(50) Diagnóstico da aplicabiPedagogia, Hislidade da Lei de obrigatorieEdmilson Antônio
Superintendência da tória,
Ciências
dade do ensino da história
Mota
Igualdade Racial
Sociais, Música e
e cultura afro-brasileira (lei
áreas aﬁns.
10.639, art. 26/a).

Aprovado

Classiﬁcado

1

31

“Polinizadoras na cidade: conhecimento da
diversidade e comportamento para subsidiar
o planejamento de áreas verdes urbanas em
Campos dos Goytacazes.”

(9) Elaboração de diagnóstico de arborização urbana,
Secretaria Municipal
Maria Cristina Ga- visando à elaboração do
de Desenvolvimento
glione
Plano Diretor de Arborização
Ambiental
Urbana, englobando Áreas
Verdes e Parques Urbanos.

Engenharias,
Agronomia, Arquitetura, Urbanismo, Química,
Biologia, Zootecnia e áreas aﬁns.

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

32

“Identiﬁcação de conteúdos prioritários para
adoção de política de
melhoria da proﬁciência
em Matemática na Prova
Brasil em Campos dos
Goytacazes.”

UCAM

Eduardo Shimoda

Ciências
Económicas, Matemática, Ciências
Sociais, Ciência
(79) Construção de um sisteSuperintendência de da Computação,
ma de monitoramento de inCiência, Tecnologia e Ciências Contádicadores socioeconômicos
Inovação
beis, Engenharia
para o município.
da Computação,
Sistema de Informação e áreas
aﬁns.

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

33

“A cultura da soja como
estratégia para recuperação socioeconômica a
agricultura de Campos
dos Goytacazes.”

UFRRJ

Wíllian Pereira

(73) Introdução de novas culSuperintendência de
turas agrícolas adaptadas as
Agricultura e Pecucondições
edafoclimáticas
ária
de Campos dos Goytacazes.

Engenharias,
Agronomia, Química e áreas
aﬁns.

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

34

“Reaproveitamento do
óleo residual de soja proveniente dos restaurantes a cidade de Campos
dos Goytacazes para
produção de biodisel.”

Geórgia
ISECENSA
Mothé

(16) Elaborar diretrizes para
Secretaria Municipal
Amaral o desenvolvimento do Plano
de Desenvolvimento
Municipal de Resíduos SóliAmbiental
dos.

Engenharias,
Agronomia, Arquitetura, Urbanismo, Química,
Biologia, Zootecnia e áreas aﬁns.

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

35

“A espacialidade da rede
e transporte coletivo na
Região Norte Fluminense.”

Marcelo
da Silva

(27) Realizar pesquisa oriInstituto Municipal de
Werner gem/destino dos passageiros
Trânsito e Transporte
dos transportes coletivos do
- IMTT
município.

Engenharias, Logística, Arquitetura e Urbanismo e
áreas aﬁns.

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

36

“MAPEAMENTO
E
DIAGNÓSTICO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NOS MUNICÍPIOS
PETRO-RENTISTAS:
vulnerabilidade social,
violência e periferia urbana. “

UCAM

(59) Processo de Judicialização da Infância e Juventude
de Campos de Goytacazes.
A presente linha busca analiFundação Municipal
Valdir Júnio dos sar a inserção dos problemas
da Infância e da JuSantos
sociais da infância e juventuventude - FMIJ
de no campo jurídico e seus
desdobramentos na vida das
crianças, adolescentes e de
sua família.

Ciências Sociais,
Pedagogia,
Direito, Serviço Social, Psicologia e
áreas aﬁns.

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

37

“Análises técnica, econômica e de impacto
ambiental da produção
de biocombustíveis de
segunda geração no município de Campos dos
Goytacazes.”

UNESA

(68) Desenvolvimento de
processos de melhoria da Superintendência de
Oselys Rodriguez
qualidade
dos
produtos Agricultura e PecuJusto
oriundos da pequena agroin- ária
dústria.

Engenharias,
Agronomia, Química e áreas
aﬁns.

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

38

“Conjunto de cordas dedilhadas da Licenciatura
em Música.”

IFF

(52) Extensão em educação
Pedagogia, HisAdler dos Santos musical como viés condutor Superintendência da tória,
Ciências
Tatagiba
do ensino da História e Cul- Igualdade Racial
Sociais, Música e
tura afro-brasileira.
áreas aﬁns.

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

UENF

UFF

Medicina, Enfermagem, Psicologia, Farmácia,
Serviço Social e
áreas aﬁns.

Aprovado

Classiﬁcado

1

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
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39

“Análise do impacto da
Reforma Trabalhista sobre as relações de trabalho no setor e comércio
varejista em Campos
dos Goytacazes (RJ):
“moernização” das regras ou “superexploração a força de trabalho”?

UFF

(53) Desenvolvimento Econômico, Qualiﬁcação Proﬁssional e Inserção de Jovens
no mercado de trabalho.
Essa linha pretende analisar
os momentos de recesso e
avanços na economia e seus
reﬂexos no mercado de traLeonardo de Ma- balho, com ênfase na inser- Fundação Municipal Sociais, Gestão
galhães Leite
ção do público jovem e a ob- da Infância e da Ju- de RH e áreas
aﬁns.
tenção do primeiro emprego, ventude - FMIJ
buscando analisar também
as ofertas de qualiﬁcação
proﬁssional e sua compatibilidade com as exigências do
mercado, frente ao dinamismo da realidade e à competitividade.

40

“Política de transporte
coletivo no Rio de Janeiro e em Campos dos
Goytacazes: participação, arenas públicas e a
experiência sensível.”

UFF

(29) Realizar pesquisa quanHérman Armando titativa e qualitativa sobre os Instituto Municipal de
Mamani
modais de transporte no mu- Trânsito e Transporte
- IMTT
nicípio.

41

“Comparação entre Breath Stacking e Air Stacking sobre a mecânica
respiratória e padrão
ventilatório em pacientes
ventilados
mecanicamente.”

9

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

Engenharias, Logística, Arquitetura e Urbanismo e
áreas aﬁns.

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

(48) Realizar os protocolos
EnferMatos de atendimento clínico, inte- Secretaria Municipal Medicina,
ISECENSA Luciano
magem e áreas
Chicayban
grando procedimentos, con- de Saúde
aﬁ
ns.
sultas e internações.

Reprovado

Não Classiﬁcado

-

UFF

(58) Saúde Mental: Medicalização, Diagnóstico e Qualidade de Vida. Esse estudo
propõe analisar a saúde
mental das crianças e adoMunicipal
Erick
Francisco lescentes e o uso de psico- Fundação
Infância e da JuQuintas Conde
-fármacos como alívio para o da
ventude
FMIJ
sofrimento psíquico, os diagnósticos atribuídos aos mesmos e a promoção da qualidade de vida frente à patologização dos indivíduos.

Medicina, Enfermagem, Psicologia, Farmácia,
Serviço Social e
áreas aﬁns.

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

Administração
Pública, Serviço
Social,
Economia,
Ciências
Sociais e áreas
aﬁns.

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

(48) Realizar os protocolos
EnferLeandro de atendimento clínico, inte- Secretaria Municipal Medicina,
magem e áreas
grando procedimentos, con- de Saúde
aﬁ
ns.
sultas e internações.

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

e

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

42

“Um estudo sobre a variabiliade da frequência
cardíaca durante práticas de meditação infantil.”

43

“Insegurança alimentar
entre as famílias residentes em área e vulnerabilidade social de Campos
dos Goytacazes.”

REDENTOR

(23) Realizar diagnóstico
socioterritorial do município,
visando a identiﬁcação das
famílias e indivíduos Secretaria Municipal
Keila Bacelar Du- regiões,
mais vulneráveis ou em risco de Desenvolvimento
arte de Moraes
social, as potencialidades do Humano e Social
campo pesquisado e a rede
socioassistencial em funcionamento.

44

“Desenvolvimento
de
protocolos de atendimento clínico para a
Secretaria Municipal e
Saúde.”

UNESA

Larissa
da Cruz

(43) Indicador de Desempenho qualitativo. Indicadores
de desempenho qualitativos
de pesquisa pós atendimencom pacientes, pesquisa
Thais Tavares Ber- to
Municipal Comunicação
de atendimento para veriﬁcar Secretaria
nardo
áreas aﬁns.
o índice de satisfação como: de Saúde
instalações físicas e proﬁssionais. Obs.: Veriﬁcar a
identidade visual dos setores
e das áreas de atendimento.

45

“S.O.S. - Serviços Ofertados na Saúde pela
Atenção Básica em
Campos dos Goytacazes.”

REDENTOR

46

“O rio Paraíba do Sul e
as comunidades ribeirinhas: narrativas sociais
e erosão costeira no
Norte Fluminense.”

UFF

Susana Cesco

(12) Realizar diagnóstico
econômico ecológico do mu- Secretaria Municipal
nicípio, visando a elaboração de Desenvolvimento
do Zoneamento Ecológico Ambiental
Econômico.

Engenharias,
Agronomia, Arquitetura, Urbanismo, Química,
Biologia, Zootecnia e áreas aﬁns.

Aprovado

Não Classiﬁcado

-

UFF

(58) Saúde Mental: Medicalização, Diagnóstico e Qualidade de Vida. Esse estudo
propõe analisar a saúde
mental das crianças e adoMunicipal
Ana Lúcia Novais lescentes e o uso de psico- Fundação
Infância e da JuCarvalho
-fármacos como alívio para o da
sofrimento psíquico, os diag- ventude - FMIJ
nósticos atribuídos aos mesmos e a promoção da qualidade de vida frente à patologização dos indivíduos.

Medicina, Enfermagem, Psicologia, Farmácia,
Serviço Social e
áreas aﬁns.

Reprovado

Não Classiﬁcado

-

(61) Investigar os aspectos
relacionados à atividade físiFísiesporte, imagem corporal Secretaria de Edu- Educação
Márcia Giardinieri ca,
Fisioterapia,
e qualidade de vida de pes- cação, Cultura e Es- ca,
de Azevedo
Medicina e áreas
soas com deﬁciência física, porte
aﬁns.
motora, intelectual e sensorial (visual e auditiva).

Reprovado

Não Classiﬁcado

-

(75) Avaliação de modelo
de
Ellen Conceição de sistema de captação de Superintendência
e PecuTeixeira de Matos energia fotovoltaica para uti- Agricultura
ária
lização na agricultura.

Engenharias,
Agronomia, Química e áreas
aﬁns.

Reprovado

Não Classiﬁcado

-

(64) Estudar a história e
a memória do esporte em
dos Goytacazes; Secretaria de Edu- Educação Física,
Leonardo Soares Campos
levantamento da história do- cação, Cultura e Es- História, Jornalisdos Santos
cumental e oral, imagens, porte
mo e áreas aﬁns.
personagens e clubes esportivos.

Reprovado

Não Classiﬁcado

-

47

“Saúde Mental em estudantes universitários.”

48

“Aplicação de uma metodologia de treinamento físico poliesportivo
para promover o melhor
desempenho esportivo,
acadêmico e qualidade de vida dos atletas
e esportistas a UENF e
região.”

UENF

49

“Avaliação de modelo de
sistema de captação de
energia fotovoltaica para
utilização na agricultura.”

UNESA

50

“Os jogadores e futebol
campista: a história de
uma classe.”

UFF

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 de junho de 2018.
Romeu e Silva Neto
Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação
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