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Título do Projeto
Projeto ShELF:fluxos e fontes de particulados no sistema de
ressurgência de cabo frio e seu acoplamento físico-biogeoquímico:
uma abordagem cross-shelf
Prospecção de produtos naturais com ação antiofídica e
antihemostática
Métodos de conservação e elaboração de produtos funcionais
com resíduos de peixes nativos e exóticos para valorização da
aquicultura no Rio de Janeiro
Métodos de busca heurística em otimização combinatória e
aplicações
Processos catalíticos para a geração de hidrogênio a partir de
fontes renováveis e gás natural
Poderes políticos, trocas culturais e cidadania em dois momentos
(1840-1857 e 1870 a 1920). Relizado no âmbito do CEO –
NUPEHC/ UFF, do NEMIC e do gru
Passados presentes: escravidão, história pública e cidadania em
perspectiva atlântica
Novas fontes e áreas de aplicação de novos protótipos a
antimicrobianos e antifúngicos: explorando novas fronteiras para
a Microbiologia aplicada.
Termodinâmica da inelasticidade, da fratura e do
dano
Construção de redes de pesquisa e desenvolvimento (P&D) no
setor de petróleo do estado do Rio de Janeiro: desafios e
oportunidades
O Rio de Janeiro e a Primeira República nas páginas dos jornais:
ideologias, culturas políticas e conflitos sociais (1889-1930).
Desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono para produção
de aço verde
Diagnose do estado atual dos sedimentos do fundo marinho
adjacente a baía de Guanabara: avaliação dos impactos
decorrentes dos despejos de material DR
Simulação de processos de captura de CO2
Detectando padrões de atividade cerebral em neuroimagem:
aplicações da neurociência à prática clínica.
Gasto energético total diário: Validação de estimativas por
frequência cardíaca, acelerometria e diário de atividades versus
água duplamente marcada
Gestão da informação na busca de eficiência no serviço público e
privado - GIBESP
Trabalho, movimentos de trabalhadores, cultura de classe e poder
de Estado: um observatório da história da classe trabalhadora
brasileira
Deficiência visual e multiplicidade: variações entre eficiência e
deficiência em algumas práticas de reabilitação.
Complexos e compostos organometálicos de moléculas
biologicamente relevantes.
Cruzamento de olhares sobre o Brasil
Sociabilidade, urbanismo e patrimônio: a cidade do Rio de Janeiro,
corte e capital do Império do Brasil (1822-1875)
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Etnicidade em movimento: processos linguísticos e culturais da
imigração alemã no estado do Rio de Janeiro
Emergência e re-emergência e imunofenotipagem das familias
Rickettsiacea, Anaplasmataceae e Babesiidae e da Leishmaniose
de cães do Rio de Janeiro
Ser jovem e estudante – trajetórias de escolarização e percursos
biográficos de jovens “fora de série” no ensino médio
Reações Nucleares com Ions Pesados e Espectrometria de Massa
com Aceleradores
Avaliação da exposição de trabalhadores de salões de beleza a
substâncias orgânicas voláteis empregando dispositivos de
membrana semipermeáveis
Processos de administração institucional de
conflitos em perspectiva comparada
Efeitos de mudanças climáticas e práticas não sustentáveis no solo
e recursos hídricos de ecossistemas frágeis fluminenses
Sinalização por dopamina e adenosina na retina em
desenvolvimento: Modulação do transporte de ascorbato e da
sobrevivência neuronal
Olinda & Olanda - o Brasil holandês como situação-limite da
colonização
Práticas docentes, comunidades disciplinares e produção da
disciplina escolar: memórias de professores de biologia
Produtos naturais de algas marinhas bentônicas: uso em
taxonomia, biogeografia, evolução e potencial biológico
O-quinonas metídios na síntese e prospecção biológica de novas
naftoquinonas
Avanços no conhecimento epidemiológico e no controle da
leptospirose animal no Brasil

