
PROJETOS APROVADOS EDITAL PBEX 2022 - CCTA 

 COORDENADOR PROJETO 

01 ADRIANA JARDIM DE 
ALMEIDA 

Esporotricose em Campos dos Goytacazes: diagnóstico, 
controle e prevenção. 

02 ALMYR JUNIOR CORDEIRO 
DE CARVALHO 

Cultivares de abacaxizeiros resistentes a fusariose: 
Estudo da cadeia produtiva e difusão de tecnologias. 

03 ANA BÁRBARA FREITAS 
RODRIGUES GODINHO 

Implementação de uma nova metodologia didática 
inclusiva para o estudo e conhecimento da anatomia 
animal 

04 ANA  MARIA MATOSO VIANA 
BAILEZ 

A importância das formigas no meio ambiente: educação 
ambiental e divulgação científica 

05 ANDRÉ LACERDA DE 
ABREU OLIVEIRA 

Treinamento e capacitação de graduandos, residentes e 
médicos veterinários em cirurgias utilizando técnicas 
minimamente invasivas (vídeo laparoscopia, notes, single 
port e microcirurgia) em animais de companhia do Norte 
Fluminense.  

06 ANTÔNIO GESUALDI 
JUNIOR 

Introdução de ferramentas de controle de 
produção em sistemas pecuários na região Norte 
Fluminense e recomendações de ajustes. Ano III 

07 ANTONIO PEIXOTO 
ALBERNAZ 

Medicina Veterinária, sua importância e interação com a 
sedimentação da “Saúde em família” 

08 ANTÔNIO TEIXEIRA DO 
AMARAL JUNIOR 

Popularizando o cultivo de milho-pipoca no 
Assentamento Zumbi dos Palmares, Campos dos 
Goytacazes (FASE 2): identificando novos agricultores 
parceiros e acompanhamento do uso das sementes 
distribuídas 

09 CLÁUDIA LOPES PRINS Espaço Olericultura  
10 CLAUDIA SALES MARINHO Consequências e necessidades do uso da enxertia: 

exposição da importância da técnica em pomares 
formados 

11 DANIELA BARROS DE 
OLIVEIRA 

Capacitação e treinamento de alunos do curso de 
licenciatura em ciências biológicas – EaD/UENF sobre a 
elaboração de iogurte e ênfase sob seus benefícios a 
saúde: Replicadores de ações pró-ativas em 
comunidades. Ano II 

12 DEBORAH GUERRA 
BARROSO 

Árvores da UENF II: da semente à muda 

13 EDER DUTRA DE RESENDE Introdução de novas tecnologias na cadeia produtiva do 
morango para preservação de qualidade e aumento do 
tempo de armazenamento e comercialização dos frutos 

14 EDMUNDO JORGE ABÍLIO Educação para posse responsável de animais de 
companhia e controle de zoonoses. Controle 
populacional destes através de campanhas de castração. 
E capacitação técnica de alunos da graduação 

15 EULÓGIO CARLOS QUEIRÓZ 
DE CARVALHO 

Versão Digital com Aperfeiçoamento, Expansão e 
Consolidação do Núcleo Avançado (Museu) de Ensino, 
Pesquisa e Extensão na Área de Morfologia Normal e 
Patológica da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro 

16 FÁBIO CUNHA COELHO Agroecologia nas escolas: sensibilizando estudantes de 
São João da Barra - RJ sobre a produção e consumo de 



alimentos saudáveis  

17 FÁBIO DA COSTA HENRY Avaliação das carnes comercializadas no Município de 
Campos dos Goytacazes - RJ 

18 FERNANDA ANTUNES Treinamento e capacitação de graduandos, residentes e 
médicos veterinários para anestesia e controle da dor em 
cirurgias, incluindo castrações, utilizando videocirurgia, 
notes e microcirurgia em animais de companhia do Norte 
Fluminense. 

19 FRANCIMAR FERNANDES 
GOMES 

Capacitação em boas práticas para a produção, 
comercialização e consumo do leite com segurança 
alimentar no município de Campos dos Goytacazes, RJ. 

20 GERALDO DE AMARAL 
GRAVINA 

Rede de Agroecologia: Formação, Introdução de 
microprocessos de beneficiamentos para 
comercialização e consumidor parceiro em Campos dos 
Goytacazes (ANO 5).  

21 GERSON ADRIANO SILVA Bio-horta: extensão, ensino e pesquisa para gestão de 
hortas urbanas visando a produção de alimentos seguros 
e sustentabilidade, promovendo atuação profissional e 
apoio técnico ao pequeno agricultor. Ano IV 

22 HELAINE CRISTINE CANELA 
RAMOS 

O ensino da genética: viagem ao mundo invisível  

23 HELENA KIYOMI HOKAMURA Educação ambiental e ecoturismo: consolidação e uso da 
trilha da praia no parque estadual lagoa do Açu (PELAG) 

24 ISABEL CANDIA NUNES Acompanhamento da saúde reprodutiva de cadelas e 
gatas que recebem contraceptivo injetável por livre 
arbítrio de tutores, das acometidas por tumor de mama e 
por tumor venéreo transmissível canino, e 
conscientização de tutores sobre guarda responsável.  

25 JANIE MENDES JASMIN Diagnóstico participativo da vegetação em áreas verdes 
públicas da área urbana central de Campos dos 
Goytacazes, RJ como subsídio a políticas públicas. 

26 KARLA SILVA FERREIRA Ambulatório de nutrição e psicologia da UENF. 
27 KAROLL ANDREA ALFONSO 

TORRES CORDIDO 
Capacitação técnica para o desenvolvimento das cadeias 
produtivas avícolas no Norte Fluminense 

28 LEONARDO SERAFIM DE 
SILVEIRA 

Recurso Didático para o Ensino da Educação Ambiental 
no Norte Fluminense 

29 LUANA PEREIRA DE 
MORAIS 

“O que a UENF fez de bom em minha vida !!!”: 
uma visão geral sobre o que nossa instituição 
pública vem oferecendo ao longo dos anos para 
a população 

30 LUCIANA APARECIDA 
RODRIGUES 

A-CEA: Ambiental-Compostagem e espécies 
arbóreas 

31 LUIS FONSECA MATOS Difusão e treinamento em manejo reprodutivo de ovinos 
para técnicos e criadores da Região Norte e Noroeste 
Fluminense. 

32 MANUEL VASQUEZ VIDAL 
JUNIOR 

Consolidação da Tecnologia “Patrocínio” de Produção de 
Peixes Ornamentais por Aquicultura Familiar 

33 MARCIO MANHÃES FOLLY Monitoramento do estado sanitário de bovinos e caprinos 
e a qualidade do leite proveniente de vacas e cabras de 
produtores familiares e assentados das mesoregiões 
centro, noroeste e norte do estado do Rio de Janeiro. 

34 OLNEY VIEIRA DA MOTTA Saúde Única: Zoonoses e suas implicações na qualidade 
de vida de Assentados Rurais no Norte e Noroeste 
Fluminense. 



35 OMAR BAILEZ Catálogo digital de insetos praga e insetos benéficos da 
região Norte e Noroeste Fluminense 

36 PAULA ALESSANDRA DI 
FILLIPO 

LAR DA FLOR: Uma segunda chance 

37 PAULO MARCELO DE 
SOUZA 

Projeto básico para acompanhamento dos impactos da 
comercialização e da extensão rural sobre agricultores 
familiares produtores de hortaliças da região serrana no 
5º distrito em Nova Friburgo - Rio de Janeiro. 

38 RICHARD IAN SAMUELS Monitoramento e controle biológico de mosquitos Aedes 
aegypti e Aedes albopictus em residências de voluntários 
de Campos dos Goytacazes - RJ 

39 ROGÉGIO FIGUEIREDO 
DAHER 

Potencial de uso de genótipos de capim elefante para a 
alimentação animal na Região Norte Fluminense 

40 ROSANA RODRIGUES Muito além do feijão preto: ações conjuntas para 
salvaguardar e promover a agrobiodiversidade 
fluminense. 

41 ROSEMARY BASTOS 
Bem estar animal: UENF na escola, compartilhando 
conhecimento visando à saúde pública. 

42 SÍLVIO DE JESUS FREITAS 
Diagnóstico da cadeia produtiva e ensaio de competição 
entre variedades de mandioca de interesse econômico 
para o Norte e Noroeste Fluminense 

43 TADEU SILVA DE OLIVEIRA Programa de capacitação em bovinocultura leiteira para 
produtores familiares da Região Norte Fluminense. Ano II 

44 VIRGINIA SILVA CARVALHO Entendendo as plantas da família Orchidaceae: conhecer 
para preservar e produzir com sustentabilidade – Ano 
XIV. 

 

 

PROGRAMAS 

 

 

 

PROGRAMA: “Extensão em Agroecologia como ferramenta de emancipação 
socioeducativa dos jovens e demais mulheres e homens do campo e da 
cidade.” COORDENADOR: FABIO CUNHA COELHO 

Coordenador Projeto 

FÁBIO CUNHA COELHO Troca de saberes em agroecologia como 
ferramenta de emancipação 
socioeducativa de mulheres e homens 
do campo e da cidade. 

PAULO MARCELO DE SOUZA Replicações de Tecnologias Sociais 
Sustentáveis Reconhecidas no Mundo 
Científico para Ampliar o Potencial da 
Agroecologia e Agricultura Familiar 
(ECOTECS) em cidades da Região 
Norte e Noroeste Fluminense- Ano 3. 

KAROLL Divulgação da agricultura de base 
ecológica – apoio à EdUENF na criação 
de corpo editorial em agroecologia 

 

 

 

 



 

PROGRAMA: “POPULARIZAÇÃO CIENTÍFICA COMO FERRAMENTA DA 
CONSERVAÇÃO AMBIENTAL” 

COORDENADOR: HELENA KIOMY HOKAMURA 

Coordenador Projeto 

ANA BÁRBARA FREITAS RODRIGUES 
GODINHO 

Educando para preservar 

HELENA KIOMY HOKAMURA 
 

Controle populacional de cães e gatos 
errantes no entorno do parque 
Estadual da lagoa do açú – PELAG 

OLNEY VIEIRA DA MOTTA 
 

Conscientização da comunidade escolar 
e local sobre os riscos de contaminação 
microbiana cruzada após contato com 
animais silvestres na região 
Norte/Noroeste Fluminense 

 

 

PROGRAMA: PRE VESTIBULAR SOCIAL TEOREMA 
COORDENADORA: JANIE MENDES JASMIM 

Coordenador Projeto 
CLÁUDIA LOPES PRINS  Democratização do acesso ao ensino 

superior: a contribuição do Pré-
Vestibular Social Teorema como política 
pública de ampliação da igualdade de 
oportunidades.  

JANIE MENDES JASMIM. Saúde física e mental de vestibulandos: 
perspectivas e contribuições para o 
desenvolvimento dos alunos do pré-
vestibular social teorema 

SILVÉRIO  Educação e direitos humanos: a 
emancipação por meio da capacidade 
crítica e democratização do ensino 
superior no pré-vestibular social teorema 

 
 

PROGRAMA:  
 Ações Integrativas Multidisciplinares envolvendo a relação Homem-Animal 
(AMIHA) no Hospital Veterinário da Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy – Ano 03 COORDENADORA:  ISABEL C. NUNES DA CUNHA 

Coordenador Projeto 
 
 ISABEL CANDIA NUNES DA CUNHA 

Ações sociais de integração da relação 
Homem-Animal no HV-UENF - ano 03  

ANTONIO PEIXOTO ALBERNAZ Incremento nas atividades sociais 
pertinentes ao atendimento clínico 
realizado no HV-UENF – ano 03 

EDMUNDO JORGE ABILIO Inclusão de ações do serviço social nos 
projetos de castração de cães e gatos 
realizados no Hospital Veterinário da 
Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro – ano 03 

ROSEMARY BASTOS Educação humanitária e bem-estar 
animal: educar para proteger – ano 03  
 

 


