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Solicitante Instituição Título do Projeto 

Andres Koropecki UFF Sistemas dinâmicos e teoria ergódica na UFF 

Antonio Augusto de Aragão Rocha UFF Em busca de uma internet do futuro orientada a conteúdo 

Diana Irene Klinger UFF Poesia e (in) comunidade 

Edwin Elard Garcia Rojas UFF Formação, estrutura e dinamica dos complexos 
coacervados obtidos a partir de hidrocoloides: lisozima, 
ovalbumina e polissacarídeos 

Fernando de Carvalho da Silva UFF Estudo da versatilidade sintética da lausona na obtenção 
de novas substâncias com potencial atividade biológica 

Humberto Marotta Ribeiro UFF Produção de metano e dióxido de carbono nos sedimentos 
aquáticos costeiros em um mundo mais quente: uma 
abordagem experimental entre as regiões tropical 
fluminense e subpolar antártica 

Ilton Curty Leal Junior UFF Avaliação de desempenho em terminais portuários com 
enfoque na sustentabilidade 

Isabel de Paula Antunes David UFF Impacto de advertências para reduzir o consumo de 
alimentos não-saudáveis:um estudo psicofisiológico. 

Kleber Santos de Mendonça UFF Entre o protagonismo social e a "pacificação" dos sentidos: 
uma cartografia discursiva da favela no telejornalismo 
fluminense 

Leonardo Gresta Paulino Murta UFF Diff e merge semânticos de software 

Leonardo Santos de Brito Alves UFF Desenvolvimento de precondicionadores para simulação 
de escoamentos compressíveis de baixo mach 

Lígia Maria de Souza Dabul UFF Criação, diversidade e hierarquia na arte 

Luís Claudio de Sant´Anna Maffei UFF Problemas contemporâneos da poesia de Camões 

Luiz Carlos DA Silva Nunes UFF Implementação do método de correlação de imagens 
digitais para medidas 2D e 3D 

Luiz Fernando Rojo Mattos UFF Construções da corporalidade e noções de saúde entre 
atletas de esportes adaptados na Associação Niteroiense 
do Deficiente Físico (ANDEF) 

NEIL DE MEDEIROS UFF Avaliação do comportamento termomecânico da liga 
aeronáutica al 7075-T651 deformada via prensagem em 
canais equiangulares 

Rebeca de Souza Azevedo UFF Análise comparativa da expressão de metaloproteinases de 
matriz, dos seus inibidores teciduais e do seu ativador 
extracelular em queilite actínica e em carcinoma 
espinocelular de lábio 

Silmara Cristina Dela da Silva UFF Do acontecimento jornalístico às práticas discursivas: o 
sujeito no discurso da e na mídia 

 


