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Nº Proponente/Orientador Orientando Projeto Instituição Resultado Justificativa
Resultado do 

recurso

2 André de Souza Avelar Lucas Rodrigues Dias
Alterações hidrológicas relacionadas aos desastres naturais na Bacia do Valão D'anta, em 

Cambuci - RJ
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Inabilitada

O Proponente deve apresentar detalhamento das atividades de 

campo e as respectivas justificativas.
Deferido

3 André de Souza Avelar Giselle Ferreira Borges
Avaliação ambiental e problemas hídricos relacionados à erosão nos domínios 

geomorfológicos da região do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Inabilitada

O número de diárias solicitadas foi considerada incompatível com a 

quantidade de municípios a serem visitados (22 municípios na RH 

IX). O Proponente deve apresentar detalhamento das atividades de 

campo e as respectivas justificativas.

Deferido

4 Claudio Henrique Reis Diego Moreira Silva 
Evolução do uso e ocupação das terras do baixo curso da Bacia do rio Muriaé entre os anos 

1987-2017

Universidade Federal Fluminense

(UFF) - Campos dos Goytacazes
Inabilitada

Foi solicitado material permanente em desacordo com o item 14.2.1 

e 14.2.2 do Edital. Deverá ser apresentado orçamento detalhado 

com justificativa, para permitir análise conforme item 8.1.2 do 

Edital.

Deferido

5 Claudio Henrique Reis
Antônio Ivo Gomes 

Barbosa

Espacialização e previsão de safra da produção de cana de açúcar no município de Campos dos 

Goytacazes - RJ utilizando geotecnologias

Universidade Federal Fluminense

(UFF) - Campos dos Goytacazes
Inabilitada

Foi solicitado material permanente em desacordo com o item 14.2.1 

e 14.2.2 do Edital. Deverá ser apresentado orçamento detalhado 

com justificativa, para permitir análise conforme item 8.1.2 do 

Edital.

Deferido

10
Gustavo Henrique Naves 

Givisiez
Raquel Figueira Bastos

Aplicabilidade de de políticas socioambientais à educação ambiental: uma visão integrada 

entre a implementação de unidades de conservação e recursos hídricos no município de 

Campos dos Goytacazes/RJ

Universidade Federal Fluminense

(UFF) - Campos dos Goytacazes
Inabilitada

O Proponente deve apresentar justificativa para utilização dos 

produtos apresentados no orçamento para permitir análise 

conforme item 8.1.2 do Edital.

Deferido

12
Marcos Sarmet M. de 

Barros Salomão
Não há

Como o uso do solo afeta os pequenos lagos da Bacia de drenagem do rio Paraíba do Sul em 

Campos dos Goytacazes: pecuária x cultura canavieira x urbanização

Universidade Estadual do Norte Fluminense 

(UENF)
Inabilitada

O Proponente deve apresentar detalhamento das atividades de 

campo e as respectivas justificativas.
Deferido

22
Thiago Moreira de 

Rezende Araújo

Carolina Ramos de 

Oliveira Nunes

Determinação da concentração de íons próximo à foz do rio Paraíba do Sul em diferentes 

períodos

Instituto Federal Fluminense

(IFF) - Campos dos Goytacazes
Inabilitada

Foi solicitado material permanente em desacordo com o item 14.2.1 

e 14.2.2 do Edital. Deverá ser realizada readequação do orçamento 

para permitir análise conforme item 8.1.2 do Edital.

Deferido
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