
1 #include
2 #Museu de memes
3 A construção de um cuidado interdisciplinar no HUAP
4 A cozinha brasileira e suas raízes
5 A prática psicosocial como facilitadora das práticas educativas

6
A veterinária na comunidade:  participação da faculdade de veterinária da UFF na 
campanha adotar é o bicho

7 Acervo Imagético
8 Ações de valorização e acompanhamento escolar da aldeia Ara Howy

9
Acompanhamento domiciliar atraves de consulta telefonica como estrategia para melhor 
adesao ao tratamento

10 Acompanhamento e avaliação de índices zootécnicos de uma propriedade leiteira

11
Adote uma árvore:  estratégia para recuperação e conservação de 
mata ciliar

12
Alunos do ensino medio:  aulas extras de laboratorio e atuacao como
monitores da casa da descoberta

13 Antena brasileira de popularizacao de matematica

14
Aplicações de métodos matemáticos para a análise de resultados no uso do ambiente 
digital ...

15 Apoio diagnóstico em patologia clínica veterinária no HUVET-UFF
16 Aprimoramento (aperfeicoamento) profissional em enfermagem obstetrica

17 Artes, diversidade cultural e patrimonio no programa educacao patrimonial em Oriximina

18
As "artes de fazer", de usar e recriar tecnologias nos anos iniciais da educação 
básica 2016

19
As tecnologias na formação do pedagogo e nos anos inciciais:  artes de fazer e fazer-se 
professor 2016

20 Asas de papel
21 Assessoria interdisciplinar em saúde e cidadania a movimentos populares
22 Atencao a saude bucal de pessoas com necessidades especiais
23 Atenção integral à saúde da gestante

24
Atencao primaria odontologica a criancas de 0 a 12 anos que sofreram traumatismos
 dento-alveolares

25 Atendimento clínico a casais em crise
26 Atendimento clínico cirúrgico e oncológico em veterinária
27 Atendimento na área de diagnóstico por imagem no ambiente hospitalar veterinário
28 Atendimento odontologico a gestantes na faculdade de odontologia da UFF
29 Atividades de biosegurança no HUVET UFF
30 Atlas virtual de parasitologia
31 Automata
32 Avaliação da equivalência farmacêutica de medicamentos disponíveis no mercado

33
Avaliação da qualidade dos medicamentos dispostos pelo SUS, como instrumento 
de controle de agravos de doenças na cidade de Niterói

34 Banco de imagens em higiene de alimentos

35
Base de dados e acervo digital de monografias do departamento de ciencia da 
informacao da UFF

36 Bem estar animal e sociedade
37 Biologia na casa da descoberta

RESULTADO FINAL DOS PROJETOS APROVADOS PARA CONCESSÃO DE 
BOLSAS DE EXTENSÃO PELA CÂMARA TÉCNICA



38 Biossegurança na Faculdade de Odontologia de Niterói  -  UFF
39 BITS - nucleo de pesquisa, producao e extensao multimidia da comunicacao social 
40 BITS ciencia - revista eletronica de divulgacao cientifica
41 Boa noite, bom dia HUAP
42 Cães e Gatos na Serra da Tiririca

43
Campus sustentavel da UFF / Nova Friburgo  -  um programa de relevancia nacional em 
saude e bem estar

44 Capacitação de técnicos na criação e manejo de animais de laboratório

45
Cartografia dos ambientes costeiros:  representacoes, monitoramento e
atividades praticas

46 Casa da descoberta
47 Centro de apoio à terapia racional pela informação sobre medicamentos - CEATRIM
48 Centro de documentacao em politicas de saude  -  CEDOC  -  saude
49 Cidadania nas escolas 2016
50 Ciência alimentando o Brasil: uma abordagem itinerante e interativa
51 Ciências Atuariais: Ciclo de eventos 2016

52
Ciências na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental: 
desenvolvimento de atividades práticas e experimentais articulado à formação docente

53 Ciências sob tendas - 2016

54 Cineclube Sala Escura – Imagens a Serem Decifradas
55 CirandEJA
56 Clinica de insuficiencia cardiaca coracao valente
57 Compondo indicadores de qualidade na graduação
58 Conhecendo outras plantas alimentícias

59
Conhecer, educar e aprender:  adote esta idéia para o controle da tuberculose e de 
doenças respiratórias crônicas no Estado do Rio de Janeiro

60 Conjuntura Costa Verde
61 Consciência na ciência

62

Construção de espaços de escuta e participação de crianças e adolescentes: 
uma parceria com o conselho municipal de promoção dos direitos da criança e do 
adolescente de Campos dos Goytacazes

63 Consulta de enfermagem sistematizada ao paciente com insuficiencia cardiaca
64 Contatos:  (re)construindo a publicidade
65 Contole anual da propriedade leiteira

66

Criando o LEG:  desenvolvimento de artefatos e condicoes para a ampliacao
a educacao inclusiva e a itinerancia do acervo do museu interativo de educacao 
matematica do LEG.  

67 Cuidados a pessoas com doenca de alzheimer - blog interativo
68 Curso de extensão:  educação física e educação de jovens e adultos (EJA)
69 Curso Introdução à Lingua Brasileira de Sinais
70 Cursos de atualização em produção animal

71
Da celula ao sistema - biologia celular, biologia molecular e embriologia:  
uma abordagem interdisciplinar continua atraves de ferramentas virtuais de facil acesso

72
Desenvolvimento de aplicativos android para inclusao digital de criancas 
com autismo 

73
Desenvolvimento de atividades  de monitoria no laboratório do 
ambiente digital de aprendizagem para crianças autistas

74
Desenvolvimento de atividades para ampliação do acervo didático do laboratório de 
ensino de geometria do instituto de matemática e estatística

75
Desenvolvimento de formulações sólidas orais a partir de extrato seco de plantas 
preconizadas pelo SUS

76 Desenvolvimento de jogos android para inclusao digital de criancas

77
Desenvolvimento de jogos, atividades e sistema administrativo 
para o LADACA



78
Desenvolvimento de um processo coletivo de auto avaliacao do curso de graduacao de 
psicologia

79 Desenvolvimento e atualização da nova versão do Programa UFFpl

80
Diagnóstico bacteriológico e imunológico das doenças 
infecciosas dos animais domésticos

81
Diagnóstico e prevenção de enteroparasitoses:  integrando ensino, pesquisa e extensão 
no município de Niterói, RJ

82 Diálogos entre saberes e fazeres
83 Dialogos na escola

84
Difusao da memoria do curso de cinema e audiovisual da universidade Federal 
Fluminense

85
Difusão da tecnologia na produção de peixes ornamentais  produzidas e 
comercializadas no estado do Rio de Janeiro

86 Direitos humanos e comunicacao 2016
87 Discurso em contextos

88
Diversificacao de cenarios de praticas em saude:  integrando ensino, pesquisa e 
extensao no espaço do município

89 Divulgacao de propostas para o ensino de fisica
90 Ecorráuze:  vivências e formação permanente

91

Educação do Campo nas Comunidades Caiçara de Paraty: 
implantação do segundo segmento do Ensino Fundamental na 
Zona Costeira

92 Educacao inclusiva  -  desafios para o ensino medio e fundamental
93 Educacao inclusiva e a formacao do professor de fisica

94 Educacao patrimonial em Oriximina-PA:  processos coletivos de ensino e aprendizagem
95 Educando através das atividades na natureza

96
Educar para melhor cuidar:  uma cartografia das necessidades de saude dos usuarios da 
atencao basica de saude

97
Efeito da terapia cognitiva comportamental em individuos com sinais e sintomas de 
desordens temporomandibulares

98
Elaboracao de material para publicacao sobre o tema saneamento rural no 
Brasil

99
Em cada ribanceira, uma nação:  vozes da favela, saber midiático e protagonismo
social

100 Encontro de Zootecnia da Fazenda Escola da UFF em Cachoeiras de Macacu

101
Epidemiologia da infeccao hospitalar no contexto de um hospital da regiao dos lagos do 
Estado do Rio de Janeiro

102 Escritório modelo de memes
103 Espaco aberto para saude

104
Estudo de variáveis relacionadas à vias de administração do antiveneno de
 "viúva negra" - soro antilatrodectus

105 Etnoeducacao em Oriximina-PA:  narrativas e alteridades
106 Etnoeducação: Formação de Professores, Memória e Patrimônio
107 Expandindo a casa da descoberta:  nova área física, novos experimentos
108 Extensão universitária em segurança de alimentos
109 Extensão universitária na promoção da biossegurança em ambientes coletivos
110 Falando francamente
111 Farmacia baldia do morro das andorinhas.
112 Fauna Brasil
113 Filosofia e saude

114
Formação em Clínica, Gestão e Atenção Psicossocial na Rede de Saúde Mental de Barra 
do Piraí

115
Fortalecendo a educacao em saude atraves da pratica dialogada com ACS:  construcao 
de identidade profissional

116 Fotografia e cidade: gente, paisagem e memória em Niterói



117 GameLudens (2016)
118 Gênero e sexualidade em espaços pedagógicos

119
Gerencia de enfermagem em evidencia:  mapeando conhecimentos, proporcionando 
atualizacoes

120 Gerência do cuidado de enfermagem pacientes portadores de lesões cutâneas - 2016
121 Gerenciamento de riscos financeiros
122 Gestao de residuos quimicos no instituto de quimica

123
Grupo de estudo, pesquisa e extensão em caprinos 
e ovinos - GEPECO

124 Grupo de estudos, pesquisa e extensão em equinos
125 Heterocontrole da fluoretacao da agua de abastecimento de Nova Friburgo-RJ
126 Iconoscopio  -  laboratorio de audiovisual e midias digitais

127
Implementação da assistência técnica às psiculturas no estado do 
Rio de Janeiro

128 Implementacao do programa UFFpl em propriedades leiteiras

129

Implementacao do prontuario eletronico e banco de imagens clinicas e radiograficas
dos pacientes atendidos na clinica de estomatologia:  uma proposta para aperfeicoar
 o atendimento dos pacientes pelos alunos da faculdade de odontologia da Universidade 
Federal Fluminense

130 IndieLudens:  laboratorio de producao de jogos digitais independentes
131 Instrumentalizacao e contextualizacao para o ensino de ciencias
132 Interacoes em etnoeducacao e cidadania indigena

133
Interacoes, pesquisa-extensao no laboratorio horto-viveiro 
(LAHVI/UFF), como base para educacao ambiental

134 Laboratorio da TV universitaria de Volta Redonda - cultura e sociedade 2016
135 Laboratório de prática na área governamental
136 Laboratório de práticas corporais e yoga no SPA
137 Laboratorio horta da morada 2016
138 LABVISA - Laboratório de vigilância em saúde da fauldade de veterinária

139
Legislacao de enfermagem em foco:  mapeando conhecimento, incentivando 
transformacoes

140 Levando poesia para a escola
141 Liga de trauma, reabilitaçãso e emergência - LITRE - UFF
142 Liga multiprofissional de saúde da família - LISF

143
Memoria cognitiva, adesao ao tratamento e inovacao tecnologica:  acoes para promocao 
da saude na terceira idade

144 Metodologia para Registro e Documentação de Conjuntos Urbanos.
145 Motivacao em higiene bucal
146 Museu de ciências itinerante inclusivo - MuCItIn

147 Mutirao de agricultura ecologica  -  MAE / comboio
148 NEPUr-UFF ajudando a salvar vidas 2016
149 Núcleo de diagnóstico avícola da UFF
150 Núcleo de estudos do futebol
151 O aleph em revista 2016:  dando início a novos caminhos
152 O aleph em revista 2016:  uma estrada eletrônica
153 O aleph em revista:  migrando para o open journal sistem 2016
154 O brincar no cuidado da crianca hospitalizada

155
O campo analitico institucional dos maus tratos e abuso sexual na infancia 
e adolescencia

156 O centro de referencia em alcool e outras dorgas na regiao do medio Paraiba

157
O HIV e a enfermagem:  uma roda de conversa com o soro positivo acerca dos direitos 
socioeconomicos e de saude inerentes a condicao do ser portador

158 O singular projeto terapeutico

159
O video no ensino e divulgacao cientifica:  formacao continuada de professores de 
quimica e areas afins



160 Odontologia do esporte:  prevencao de injurias decorrentes de praticas esportivas

161
Odontologia na escola  -  vulnerabilidade a carie dentaria de acordo com a microbiota 
saliva

162
Oficina de experimentação corporal com pessoas com 
deficiência visual

163 Oficina de práticas contábeis
164 Oficina de teatro e memória
165 Os confins da psicanalise em tela:  a mulher, o corpo, o amor e a morte
166 Papelão, botão e grão de feijão
167 Parasitoses intestinais em escolares de Niterói, RJ

168
Patrimônio cultural, conhecimentos tradicionais e educação 
indígena

169
Pensando a mídia com a juventude:  Encontros de reflexão crítica
em escolas do ensino médio da rede pública

170 Periódico  eletrônico:  Revista saúde, tecnologia e sociedade - REVSTS
171 Piolho:  que bicho é esse?

172
Planejamento em áreas de conflito:  os casos de vila autódromo 
e mama áfrica

173 Portal de vídeoaulas da Universidade Federal Fluminense

174
Potencializando politicas Afirmativas de Proteção e Promoção dos Direitos das Crianças  
e Adolescentes no Município de Campos dos Goytacazes

175 Precificacao de ativos
176 Prevenção e tratamento do trauma dentário
177 Prevencao, avaliação e tratamento de feridas no HUAP-UFF

178
Prev-Quedas:  prevenindo as quedas hoje evitará que o próximo a cair
seja você

179 Primeiros respondentes 2016
180 Produção de biomateriais para tratamento de feridas crônicas
181 Programa da licenca matematica
182 Programa de alfabetização e leitura - 
183 Programa de controle da tuberculose hospitalar do HUAP

184 Programa de controle do tabagismo no Hospital Antônio Pedro

185
Programa de exercícios de condicionamento físico e fortalecimento muscular para 
prevenção de quedas de idosos

186
Programa de extensao do nucleo de estudos e pesquisas em cidadania e gerência  na 
Enfermagem  -  NECIGEN

187 Programa de extensão em educação, saúde e bem estar do Instituto Biomédico

188
Programa educação patrimonial em Oriximiá/PA:
A comunicação no cultivo de modos coletivos de mediação

189 Programa infancia, juventude e inclusao social
190 Programa Vida no Campus 2016  -  sensibilidade em ações socioambientais
191 Programa:  saúde, trabalho e meio ambiente

192
Projeto de acompanhamento do programa de melhoramento genético de aves voltadas 
para avicultura de corte alternativa

193
Projeto de educação em saúde, guarda responsável e controle populacional em 
comunidades carentes

194 Projeto incluir
195 Projeto qualiseg:  a qualidade em saude e a seguranca do paciente na gestao de risco

196
Projeto toxicovigilância, informação, auxílio diagnóstico e terapêutico nos acidentes com 
animais peçonhentos no Estado do Rio de Janeiro

197 Projeto UFFormula
198 Projeto vida sem leite: gestão de segurança na alergia alimentar



199
Promocao de cuidados a saude:  nutricao e risco cardiovascular na populacao de Nova 
Friburgo

200 Promovendo a saude mental de estudantes de graduacao
201 Psiquiatria infantil sem paredes

202
Qualidade de vida e bem-estar de trabalhadores de colegio 
universitario

203 Qualidade de vida, vulnerabilidade e médico de família
204 Quem sabe de mim sou eu:  favela, protagonismo social e o fazer midiatico
205 Rastreamento de fatores de risco cirurgico no periodo pre-operatorio

206
Reabilitacao humana, trabalho e insercao social.  Uma analise das deficiencias na 
convergencia com a mobilidade em Nova Friburgo e Niteroi

207 Reacoes divertidas:  curiosidades da quimica na casa da descoberta

208
Recuperacao das areas degradadas e de preservacao permanente no morro 
do Gragoata

209
Rede coletivo trampo: trabalho, movimento, pessoas & organizações no município
de Rio das Ostras

210 Rede de avaliacao compartilhada em saude do SUS

211
Rede nacional e internacional sobre memória da extensão universitária nos países
 de lingua portuguesa

212
Regularização urbanística e fundiária:  adequação ao cenário
atual

213 Revista multidisciplinar discentes de ciências humanas do polo de Campos
214 Saber em movimento
215 Saberes e praticas etnico-raciais e producoes subjetivas

216 Saneamento em pequenas comunidades:  uma avalicao atraves da biometria
217 Saude e ambiente:  praticas e saberes
218 Saude para todos

219
Saude, saneamento e memoria em comunidades rurais:  compartilhando
praticas e saberes

220 SBVT - suporte basico de vida no trauma 2016
221 Seminário permanente de educação, patrimônio e subjetividade

222
SER:  Seminário internacional de estatística com R, inovação e atuação do 
profissional no mercado

223
Serviço de Diagnostico de Micoplasmose na UFF pelo NUDMIC 
(Nucleo de Diagnostico da Micoplasmose)

224 Servico de psicologia da area cirurgica
225 SIGCidades:  cadastro territorial multifinalitico

226
Sistemas de controle de acesso de monitoramento com enfoque em gestão  da
informação e gestão do conhecimento

227 SOCIOVET  -  laboratório sociedade e medicina veterinária
228 SOS informação:  gestão da informação do programa UFF SOS comunidade
229 TEC VET

230
Topicos em educacao humanitaria e ambiental em bem-estar animal no municipio de 
Cachoeiras de Macacu

231 Turismo social para servidores e alunos da UFF

232
UFF reconstruindo sorrisos:  atendimento odontologico a criancas com traumatismo 
dentario

233
UFF SOS comunidade:  programa de prevenção de riscos e de 
desastres (educação, saúde e defesa civil)

234 Um novo olhar sobre a aposentadoria
235 Universidade no ar



236
Ver e não ver:  corpo e subjetividade entre pessoas cegas e com 
baixa visão

237
Videos em saude:  uma proposta participativa de intervencao social e promocao de saude 
de pessoas com necessidades especiais

238 Visita domiciliar ao paciente com insuficiencia cardiaca

239
Visita domiciliar como estrategia de atencao a saude bucal de pessoas com 
necessidades especiais

240 Webvideoquest de fisiologia veterinária da Universidade Federal Fluminense
241 XII encontro UFF: o olhar do artista sobre o meio ambiente 2016

Cresus Vinicius Depes de Gouvêa
Pró-Reitor de Extensão

Antonio de Souza Boechat
Coordenador CDAT/EX


