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PROJETO
Esporotricose em Campos dos Goytacazes:
diagnóstico, controle e prevenção.
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ANA BÁRBARA FREITAS
RODRIGUES

Implementação de uma nova metodologia
didática inclusiva para o estudo e
conhecimento da anatomia animal.
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EDMUNDO JORGE ABÍLIO

12

EULÓGIO CARLOS QUEIROZ

Rompendo os muros da Universidade:
divulgação e popularização das pesquisas
científicas com formigas.
Educação para posse responsável de
animais de companhia, controle
populacional de animais de
comunidades carentes, controle de
zoonoses e capacitação técnica de
médicos veterinários.
Medicina Veterinária, sua importância e
interação com a sedimentação da “Saúde
em família”.
Perfil da cadeia produtiva do milho-pipoca
e potencial de variedades para tolerância à
seca: buscando estratégias em parceria
com os produtores e comerciantes
Difusão da unidade demonstrativa de
ovinocultura e equideocultura sustentável
da UENF.
Olericultura urbana: estudo de fatores
agronômicos em hortas comunitárias na
cidade de Campos dos Goytacazes
Desenvolvimento de Produtos Alimentícios
a Partir de Grãos de Milho
Inovações tecnológicas para a cadeia
produtiva do morango: desenvolvimento de
revestimento ativo para aumentar a vida útil
dos frutos.
Educação para posse responsável de
animais de companhia e controle de
zoonose. Controle populacional destes
através de campanha de castração e
capacitação técnica de alunos de
graduação
Consolidação do Núcleo Avançado de
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JOSÉ CARLOS MENDONÇA
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KARLA SILVA FERREIRA
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KAROLL ANDREA ALFONSO
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Ensino, Pesquisa e Extensão na Área de
Morfologia e Patologia da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro.
Agroecologia – Interação com a escola
pública e com a família do campo
Avaliação higiênico-sanitária dos
estabelecimentos que comercializam carne
in natura no Município de Campos dos
Goytacazes – RJ
Treinamento e capacitação de graduandos,
residentes e médicos veterinários para
anestesia e controle da dor em cirurgias
utilizando videocirurgia e notes.
Ações de inspeção sanitária em Boas
Práticas Agropecuárias para o treinamento
e capacitação técnica de pequenos
produtores de leite no município de Campos
dos Goytacazes, RJ.
Rede de agroecologia: formação,
introdução de microprocessos de
beneficiamentos para comercialização e
consumidor parceiro em Campos dos
Goytacazes.
Emprego do manejo integrado de pragas
em hortas urbanas comunitárias de
Campos dos Goytacazes
Controle populacional de gatos errantes do
Campus Leonel Brizola-UENF
Projeto de acompanhamento da saúde
reprodutiva de cadelas e gatas que
recebem contraceptivo injetável por livre
arbítrio de tutores e de conscientização
sobre castração precoce, prevenção de
tumor de mama e posse responsável.
Diagnóstico participativo da vegetação em
áreas verdes públicas da área urbana
central de Campos dos Goytacazes, RJ,
como subsídio a políticas públicas.
Gerenciador de irrigação utilizando energia
fotovoltáica e Plataforma Arduino
Educação alimentar e nutricional como
estratégia para adoção de hábitos
alimentares saudáveis e melhor qualidade
de vida
Capacitação e assistência técnica em
avicultura a pequenos produtores da
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LEONARDO SERAFIM DE
SILVEIRA

26

LUANA PEREIRA DE MORAIS

27

LUCIANA APARECIDA
RODRIGUES

28

LUCIANO PASQUALOTO
CANELLAS

29

LUIS FONSECA MATOS

30

MANUEL VASQUEZ VIDAL
JUNIOR

31
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OLNEY VIEIRA DA MOTTA
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PAULO MARCELO DE SOUZA
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RICARDO ENRIQUE
BRESSAN SMITH
RICHARD IAN SAMUELS
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RITA DA TRINDADE RIBEIRO

Região Norte Fluminense
Pr26eservando a biodiversidade de
Cam27pos dos Goytacazes: do
conhecimento científico à educação
ambiental
Caracterização das condições higiênicosanitárias e ambientais na produção de
alimentos em escolas públicas da cidade de
Campos dos Goytacazes - RJ, Brasil
Ampliação dos campos de estágios para
alunos do curso de agronomia da UENF:
abertura de convênio e divulgação das
áreas de atuação dos engenheiros e
agrônomos
Capacitação e disseminação de práticas
agroecológicas para agricultura familiar do
território Norte Fluminense
Controle reprodutivo e assistência
obstétrica de equinos da raça pônei
brasileiro em quatro haras da região norte
fluminense
Criando conhecimentos para multiplicar
peixes ornamentais: construção coletiva de
soluções tecnológicas para aumento de
produtividade na piscicultura ornamental
familiar
Rastreamento e capacitação para produção
sustentável de produtos de frutas locais em
comunidades rurais.
Vulnerabilidade Socioambiental e Sanitária:
Zoonoses e suas implicações na qualidade
de vida de Assentados Rurais no Norte e
Noroeste Fluminense.
Projeto carroceiro: Bem estar de equídeos e
preocupação social
Potencialização da Comercialização
Agrícola para o desenvolvimento
sustentável dos assentamentos de reforma
agrária da Região Norte e Noroeste
Fluminense
Criação e adoção de livro eletrônico no
ensino das ciências de plantas
Monitoramento, controle biológico e ações
educacionais visando à redução da
população do mosquito Aedes vetor de
dengue, zika, chikungunya e febre amarela
em Campos dos Goytacazes – RJ
Caracterização quantitativa dos produtores

de suínos no Norte e Noroeste Fluminense
e viabilização de alternativas sustentáveis
para agricultura familiar
Potencial de uso de genótipos de capim
elefante em diferentes idades de corte para
a alimentação animal na Região Norte
Fluminense
Gestão compartilhada de germoplasma:
uma proposta pioneira entre UENF e os
agricultores familiares do estado do Rio de
Janeiro
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ROGÉGIO FIGUEIREDO
DAHER
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ROSANA RODRIGUES

40

ROSEMARY BASTOS

Trabalhando os conceitos de bem-estar
animal, guarda responsável e zoonoses na
educação infantil e no ensino fundamental
para a educação em saúde pública.
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SILVÉRIO DE PAIVA FREITAS
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VICTOR HABEZ PEREZ

44

VIRGINIA SILVA CARVALHO

Plantas medicinais: Educação, saúde,
incentivo socioeconômico e ambiental para
comunidade do Município de São João da
Barra.
Diagnóstico da cadeia produtiva e ensaio
de competição entre variedades de
mandioca de interesse econômico para o
Norte e Noroeste Fluminense.
Estudo das propriedades físico-químicas de
oleaginosas visando a produção de
biodiesel.
Entendendo as plantas da família
Orchidaceae: conhecer para preservar e
produzir com sustentabilidade – Ano IX.
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PROGRAMA: INCENTIVO À EDUCAÇÃO DO CAMPO E À
AGROECOLOGIA, NA REGIÃO DO DISTRITO DE MORANGABA.
COORDENADOR: FÁBIO CUNHA COELHO
Coordenador
Projeto
FÁBIO CUNHA COELHO
Incentivo à produção de alimentos
orgânicos no Imbé, distrito de Morangaba
LUCIANE SOARES DA SILVA
Educação do Campo Agroecológica em
Regime de Alternância

PROGRAMA: ASPECTOS PEDAGÓGICOS PARA PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
COORDENADOR: LEONARDO SERAFIM DA SILVEIRA
Coordenador
Projeto
LEONARDO SERAFIM DA
Educação ambiental para biodiversidade
SILVEIRA
animal do Norte Fluminense
ANA BÁRBARA FREITAS
Educando para preservar
RODRIGUES
OLNEY VIEIRA DA MOTTA
Contaminação microbiana cruzada para
humanos após contato com animais
selvagens na Região Norte/Noroeste
Fluminense

PROGRAMA: PRE VESTIBULAR SOCIAL TEOREMA
COORDENADOR: JANIE MENDES JASMIM

Coordenador
06

CLÁUDIA LOPES PRINS

07

JANIE MENDES JASMIM.
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ALMY JUNIOR CORDEIRO DE
CARVALHO

Projeto
Democratização do acesso ao ensino
superior e aperfeiçoamento no âmbito da
formação de professores: a contribuição do
pré vestibular social teorema, como política
pública de ampliação da igualdade de
oportunidades.
Uso do ambiente virtual de aprendizagem
no pré-vestibular social teorema na
modalidade a distância
Administração do ambiente virtual de
aprendizagem no pré-vestibular social
teorema.

