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Observatório da mobilização coletiva do Rio de
Janeiro nas redes sociais: um estudo sobre a
cartografia dos circuitos de comunicação e
conversação nos movimentos de transformação
política e social
Engenharia simultânea baseada em conjuntos de
possíveis soluções (SBCE) aplicada a projeto de
veículos automotivos
Desenvolvimento de bebida de soja preta (Glycine
max (L.) Merril) com potencial antioxidante
Estudo do significado do trabalho: estudo
comparativo entre trabalhadores informais e
trabalhadores formais
Aumento do conhecimento acerca do consumidor
homossexual no Rio de Janeiro como vetor de
impulso aos segmentos produtivos locais e de
serviços
Palácio Nova Friburgo: um sonho materializado em
pedra e cal. Levantamento da decoração aplicada
dos salões do Museu da República
Estudo do perfil lipídico no corpo gorduroso de
fêmeas de Rhipicephalus microplus infectadas por
fungos entomopatogênicos
Dinâmica de vórtices
em supercondutores
mesoscópicos e avalanches de campo magnético
em supercondutores microscópicos
A proposta alimentar multimistura e o (des)encontro
entre saberes científicos e saberes populares no
Brasil contemporâneo
Engenharia molecular de cristais aplicados ao
desenvolvimento de co-cristais de fármacos
Formação continuada em rede: investigando
experiências e narrativas docentes de professoras
alfabetizadoras
Estudo de reações induzidas por íons pesados
fortemente e fracamente ligados
Monitoramento de florestas restauradas em áreas
urbanas no Rio de Janeiro: da ecologia às questões
sociais
Regulação
da
transformação
celular
e
desenvolvimento
tumoral
pelos
fatores
de
transcrição NFAT
Mudanças após uma década na estrutura das
assembleias fitobentônicas da Baía de Sepetiba,
sudeste da costa brasileira
Definições por proibição e cálculos com grafos
Investigação da ação antibacteriana e antifúngica de
derivados de hidrazonas e seus complexos
metálicos
Genotipagem da resistência do HIV-1 aos
antirretrovirais no Estado do Rio de Janeiro, Brasil:
diversidade genética, resistência aos antirretrovirais
e caracterização de novos alvos terapêuticos.
Indicadores de efeito e avaliação de risco
toxicológico na exposição à sílica
Inovação em hospitais: uma proposta de um modelo
de gestão da captura de boas práticas de processos
de inovação
Espaço Alexandria: arte, ciência e inovação
Genômica estrutural de tripanossomatídeos pelo
emprego da espectroscopia de RMN e outros usos
da técnica na caracterização de peptídeos
antimicrobianos, proteinas formadoras de poros e
inibidores de proteases
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Georeferenciamento e análise epidemiológica da
distribuição espacial da malária em áreas indígenas
Yanomami
Implantação de um núcleo de pesquisa em
diagnósticos da pele visando à regeneração cutânea
e controle da xerose em idosos
O outro lado do Rio: cotidiano e experiência nos
subúrbios cariocas (1880-1940)
Obesidade e disfunção vascular: efeitos da
suplementação com taurina na aorta de
camundongos obesos MSG
Velhos parceiros em novas aplicações: inovações
em nanotecnologia utilizando a montagem de vírus
icosaédricos e cônicos como modelos.
Efeito de primers adesivos e para metal na interface
entre compósito bráquetes linguais
Problemas públicos, periferias e espaço público no
estado do Rio de Janeiro
Evolução dos Mecanismos Moleculares no
Desenvolvimento do Tegumento nas Asterídeas
Sequenciamento de nova geração: revolucionando a
análise mutacional do gene da Neurofibromatose
tipo 1
Integração do sinal de BMP/Dpp e Wnt/Wingless ao
epigenoma durante o desenvolvimento animal
Estudos de proveniência de minerais pesados
detríticos na região da foz dos rios Una e São João,
Estado do Rio de Janeiro - RJ
Ectoparasitos de morcegos (Mammalia: Chiroptera)
no Estado do Rio de Janeiro: dinâmica populacional
em refúgios e áreas adjacentes
Estudo do efeito do transplante de células
mononucleares de medula óssea sobre a
bioenergética mitocondrial hepática em ratos com
fibrose hepática induzida por ligadura do ducto biliar
Validação do cultivo tridimensional de células
progenitoras de cartilagem de septo-nasal humano
como modelo para a engenharia de tecidos e para
testes de drogas
Planejamento e síntese de novos protótipos
derivados da ribavirina no combate à dengue
Caracterização de nanopartículas magnéticas em
microorganismos e insetos sociais
Uma análise integrada do gênero Akodon Meyen,
1833 (Rodentia: Cricetidae: Sigmodontinae) –
morfologia, genética e (bio)geografia
Ecos noturnos: culturas urbanas e comunicação
cultural nas crônicas de Francisco Guimarães (1904)
Monitoramento dos impactos do complexo
petroquímico do Rio de Janeiro utilizando dados de
sensoriamento remoto
A produção de gêneros no Rio de Janeiro: uma
análise dos impactos das reformas urbanas entre
1870-1910
Problemas diretos e inversos em identificação de
danos estruturais
Avaliação da digestibilidade e do desempenho de
juvenis do camarão de água doce (Macrobrachium
acanthurus) no sistema de bioflocos
Modificações superficiais para a produção de novos
materiais:
eletrodeposição
de
revestimentos
funcionais (metálicos e compósitos) a partir de
eletrólitos ambientalmente não agressivos
Mamíferos
do
intervalo
cretáceo-paleoceno:
taxonomia e paleobiologia da biota da bacia de S. J.
de Itaboraí/RJ e prospecção em terrenos cretácicos
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Mobilidade pendular e reestruturação metropolitana
do Rio de Janeiro
Caracterização quali-quantitativa das macroalgas
marinhas bentônicas da Área de Proteção Ambiental
do Arquipélago de Santana, Macaé, Rio de Janeiro,
Brasil
Ageismo nas organizações brasileiras - a percepção
dos trabalhadores
Caracterização da infecção e imunomodulação da
linhagem de macrófagos caninos DH82 por
diferentes espécies de Leishmania
Degradação de agrotóxico por fotocatálise
heterogênea
Trabalho noturno e fatores de risco para doenças
cardiovasculares: estudo longitudinal com equipes
de enfermagem
Técnicas para otimização da adubação dos
coqueirais do Norte Fluminense
Síntese e caracterização de organocatalisadores
suportados em resinas poliméricas
Novos fármacos e inibidores da sinalização de
TGFβ1como potenciais alvos antitumorais em
glioblastoma: novas estratégias terapêuticas
Estudo dos antecedentes e consequentes do
desenvolvimento profissional
Colonização e desenvolvimento de comunidades
bioincrustantes no Estado do Rio de Janeiro:
diversidade de Ascidiacea na Baía da Ilha Grande
Efeito da capsaicina na termogênese e metabolismo
bioenergético do músculo esquelético
Novas perspectivas sobre teorias de envelhecimento
e suas implicações para a biologia relacionada à
dieta e para a biologia evolutiva
Comportamento de estruturas de concreto com
agregados miúdos de borracha de pneus inservíveis
triturados
Avaliação da chuva de sementes e da dinâmica do
estrato de regeneração em plantios de restauração
de restingas degradadas no município do Rio de
Janeiro, RJ
Avaliação de mediadores circulantes e células
imunes de pacientes infectados pelo dengue na
alteração da permeabilidade endotelial e interação
com células endoteliais
Variabilidade e persistência em populações de
pequenos mamíferos: integrando os estudos de
ecologia, demografia e genética de populações
Desenvolvimento de um sistema multiaplicativo de
espectrometria de raios X para microanálise usando
ótica capilar
Metabolismo do ácido fólico: Interações genotípicas
materno-fetais e suas consequências na Síndrome
de Down
O domínio BRCT-TD na rede de sinalização ao dano
de DNA: o papel de galectina-3
Estabelecimento do modelo de hepatite crônica pelo
vírus da hepatite E (genótipo 3) em Macaca
fascicularis
Cosmologia física com a função de luminosidade
galáctica
Potencial antitumoral sinérgico de fármacos
conhecidos no tratamento de tumores cerebais:
sulfassalazina e ácido valpróico
Cláusulas
da
liberdade.
Manumissões
testamentárias, vida privada e legado patrimonial na
Nova Espanha (Puebla e Toluca - 1600-1650/ 173042)
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Condicionantes dos movimentos de massa e
evolução da Serra do Mar no estado do Rio de
Janeiro: consequências das chuvas torrenciais na
região Serrana
O papel da consciência morfológica na leitura do
português do Brasil
Avaliação dos efeitos do chá verde sobre a
adiposidade corporal, estresse oxidativo, atividade
inflamatória, perfil metabólico, pressão arterial e
função endotelial em indivíduos obesos
Trabalhadores, sindicatos e ditadura militar no Brasil
A influência genética na herdabilidade da
maloclusão de Class III
Bioconversão do limoneno: produção de derivados
perílicos com atividade anticâncer
Avaliação in vitro e in vivo do efeito do óleo de
copaíba sobre a permeabilidade cutânea e a
atividade antiinflamatória tópica do celecoxibe
Sítio Arqueológico Histórico Fazenda Macacu,
Itaboraí, Rio de Janeiro
Narrativas audiovisuais, redes educativas e
diferença - modos de imaginar e de significar o
mundo e de práticas/políticas curriculares
O trabalho docente e a aprendizagem da profissão
nos primeiros anos da carreira
Mutações no cenário urbano metropolitano: espaço,
políticas públicas e dinâmicas dos atores no
processo de renovação urbana da região central e
portuária do Rio de Janeiro
Estruturas secretoras na família Primulaceae do
Brasil
Estudo de peptídeos bioativos de origem bacteriana
com potencial biotecnológico voltado para a
preservação da saúde humana e animal
Validação e atualização do modelo Funwave
adaptado para geração e propagação de ondas de
embarcação
Caracterização física dos sistemas atmosféricos
causadores de chuvas extremas no Rio de Janeiro
Mycobacterium tuberculosis: avaliação de proteínas
relevantes em contatos recentes de pacientes com
tuberculose
O perfil institucional dos governadores-gerais do
Brasil de 1548 a 1640
Estudo citogenético convencional e molecular de
cariótipos raros e complexos na leucemia
linfoblástica aguda da infância no Brasil
Arte e tecnologia: instalações multimídia interativas
em telemática
Avaliação do impacto da mudança de modelo de
gestão dos hospitais universitários brasileiros
Comunidades epilíticas fotófilas como indicadores
da qualidade de água da Baía da Ilha Grande- Angra
dos Reis, RJ
Biomonitoramento de N, P e metais pesados nas
águas e macrófitas aquáticas flutuantes do Rio
Paraíba do Sul
Bioinformática aplicada às análises de sequências
transcriptômicas de Klebsiella pneumoniae
Análise e reflexões sobre os resultados com adultos
com altas habilidades/superdotação atendidos em
programa de enquirecimento no período de sua
escolarização
Cistoplastia experimental em coelhos (Oryctolagus
cuniculus) com pericárdio ovino conservado em
glutaraldeído a 1% e glicerina 98% - avaliação
clínica, laboratorial, estrutural e ultraestrutural
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Padrões de distribuição geográfica e potencial de
Passiflora L. subg. Decaloba (DC.) Rchb
Impacto da fisioterapia cardiorrespiratória intrahospitalar sobre a força muscular respiratória e
periférica,
capacidade
funcional,
controle
autonômico cardíaco e qualidade de vida de
pacientes com insuficiência cardíaca crônica
Efeitos da inibição da enzima ácido graxo sintase
(FASN) com orlistat sobre a expressão gênica de
membros da família do fator de crescimento
endotelial vascular (VEGF) em células derivadas de
carcinoma espinocelular de língua humano.
Capacidade cardíaca em esforço, composição
corporal, desempenho muscular e controle postural
nos diferentes quartis da faixa de referência para o
TSH sérico: avaliação seccional e efeito do uso do
metimazol em uma população idosa
Franz Keller-Leuzinger: imprensa ilustrada, nação e
divulgação da ciência no século XIX
Estudos teórico-computacionais sobre propriedades
eletrônicas de discordâncias cristalinas em
semicondutores
Geomorfologia fluvial do rio Macaé (RJ): paleoníveis
deposicionais, correlação estratigráfica e datação
Aplicação de ressonância magnética de estado
sólido na caracterização atômica da estrutura de
agregados da proteína Príon
Efeito de Diferentes Antissépticos Comerciais Sobre
a Contagem Microbiana em Biofilme Oral ex vivo
Frequencia
horária
dos
flebotomíneos
(Diptera:Psychodidae:Phlebotominae) coletados na
Comunidade Caminho da Cachoeira do campus
Fiocruz da Mata Atlântica, Jacarepaguá, Rio de
Janeiro, área de transmissão da leishmaniose
tegumentar americana
Modelamento termomecânico para o processamento
de metais via a técnica de prensagem em canais
equiangulares
Cultivo in vitro de Lippia origanoides Kunth: o papel
de diferentes reguladores de crescimento na
morfogênese e na produção óleos essenciais
Efeito da obesidade materna sobre a função
cardíaca:
avaliação
de
parâmetros
cardiometabólicos
em
um
modelo
de
hiperleptinemia.
Efeitos do compartilhamento de narrativas do
adoecimento nos processos de superação de
usuários de saúde mental
Papel da inflamação no desenvolvimento tumoral e
busca por novas moléculas anti-inflamatórias e/ou
antitumorais
Biflavonóide isolado de Luxemburgia nobilis com
atividade potencial anti-Trypanosoma cruzi
Caracterização de proteínas presentes na saliva de
insetos vetores de malária e leishmaniose e suas
possíveis aplicações
Obesidade e síndrome metabólica equina em
cavalos da raça Mangalarga Marchador no estado
do Rio de Janeiro
Desenvolvimento
de
nanofibras
poliméricas
funcionalizadas para aplicação no tratamento de
queimaduras
Estudo do efeito magnetocalórico em compostos
com terras raras
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Levantamento epidemiológico da incidência dos
transtornos do espectro do autismo na Região SulFluminense
Caracterização de matrizes e avaliação da produção
in vitro de espécies vegetais com potencial
antineoplásico
Diagnóstico molecular e avaliação do potencial
patogênico do circovírus suíno tipo 2 (PCV-2) em
granjas de suínos localizadas no Estado do Rio de
Janeiro
Estudo das vias de reparo de dano ao DNA em
Aedes aegypti
Pesquisa dá Vida: uma Investigação sobre práticas
gerenciais em doação de órgãos e tecidos que
aumentem o desempenho dos transplantes no Rio
de Janeiro
Filogenia de Bromelia L. (Bromeliaceae Bromelioideae) e sistemática das espécies do
cerrado
Avaliação de efeitos bioquímicos e histopatológicos
da exposição à microcistina-LR (cianotoxina) pela
via oral em camundongos suíços
Medidas térmicas e magnéticas em ultra baixas
temperaturas
Caracterização da neuroproteção induzida por
hipotermia terapêutica em lesão isquêmica de
medula espinhal
Rede neural responsável por comportamentos
complexos: conexões do córtex pré-frontal
dorsolateral do macaco Cebus
Técnicas de reconstrução facial 3D para forenses
Extração induzida por quebra de emulsão: uma nova
alternativa para o tratamento de amostras visando à
determinação de metais em biodiesel
Avaliação da reação de hidrodesnitrogenação com
catalisadores à base de platina e molibdênio: estudo
reacional e termodinâmico
Estudo da diversidade genética dos vírus
associados a gastroenterite em animais de
companhia no Rio de Janeiro
Polimorfismo dos alelos do gene do TGF- ß1 e
correlação com os estágios da forma cardíaca
Aplicação de nisina e seu efeito combinado com
embalagem em atmosfera modificada visando à
ampliação do mercado de carparccio de carne
bovina
Avaliação do efeito de genótipo, nível de aminoácido
na ração e sexo sobre desempenho zootécnico
rendimento de carcaça e qualidade de carne de
frangos de corte
Análise molecular dos genes TP53 e MDM2 em
carcinomas de células escamosas bucais
Regulação da organogênese ocular por fatores de
transcrição MYC
Dinâmica não linear e caos em sistemas complexos
Análise tectono-estratigráfica da bacia do Pico do
Itapeva, Campos do Jordão (SP): implicações para a
evolução da zona de interferência entre as faixas
Brasília e Ribeira
Estudo do efeito do 17β-estradiol sobre a modulação
da enzima iodotironina desiodase tipo 3 tireóidea
através das espécies reativas de oxigênio
A produção de carvão vegetal no Rio de Janeiro dos
séculos XIX e XX: metabolismo social e paisagem
cultural
Plano educacional individualizado como estratégia
para aprendizagem e inclusão escolar de alunos
com deficiência intelectual no sistema público de
ensino do Estado do Rio de Janeiro
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Ecologia de comunidades e história de vida de
peixes de riachos da Mata Atlântica
Análise molecular e funcional da secreção e ação da
insulina
em
camundongos
obesos
MSG
suplementados com arginina
A hipertensão oculta e sua associação com o
estresse
psicossocial
no
trabalho:
estudo
suplementar do ELSA-Brasil
Avaliação não destrutiva das propriedades da
madeira
termorretificada
e
revestida
com
nanopartículas e plasma
Acoplamento
magnetoelétrico
em
sistemas
multiferróicos nanoestruturados
Novos materiais supercondutores
Análises de transportes reativos em meios porosos
homogêneos e heterogêneos através da modelagem
matemática e computacional
Comparação entre medições clínica e tomográfica
de parâmetros periodontais
Uso de workflows científicos e ontologias em
experimentos científicos baseados em grandes
massas de dados metereológicos
Síntese e avaliação biológica de novos potenciais
antivirais baseados em peptideomiméticos e
flavanonas
Anisotropia de suscetibilidade magnética (ASM)
aplicada ao estudo dos mecanismos de colocação e
alojamento dos granitos cambro-ordovicianos da
Faixa Ribeira Central no estado do Rio de Janeiro
Análsie de imagens e suas relações com o texto
verbal em livros didáticos de Física para os ensino
médio e superior
Obtenção e caracterização de compósito de mica
muscovita com polipropileno
Bases para recuperação e proteção da lavoura do
coqueiro anão-verde no norte fluminense pela
aplicação axilar de fungicidas sistêmicos: análise
econômica das perdas causadas por doenças
fúngicas e dos custos de controle.
Neurogênese em crustáceos adultos
O circuito inferior e superior da economia urbana no
Norte Fluminense
A energética celular como indicadora da tolerância à
salinidade em plantas de girassol (Helianthus
annuus) com contrastantes produtividades de óleo
Mapeamento detalhado em rochas do domínio
costeiro (terreno oriental) entre a região do Arco Rio
Negro e a região ao Norte do terreno Cabo Frio
Método qualitativo de pesquisa em medicina clínica
Efeito imunomodulatório da fototerapia PUVA e
UVB-INB na psoríase em placas
Estudo observacional dos efeitos da transposição rio
Paraíba do Sul - rio Guandu sobre a turbidez e
aporte de sedimento fino na bacia do rio Guandu e
baia de Sepetiba
Caracterização dos determinantes estruturais de
cápsulas fúngicas relacionadas a patogênese e
virulência. Avaliação das particularidades estruturais
da cápsula de Cryptococcus spp. relacionadas ao
processo patogênico
Análises sobre os mecanismos de defesa
constitutiva e induzida em maracujá (Passiflora
edulis Sims) contra o ataque de predadores: uma
abordagem molecular e proteômica
Avaliação citopatológica da medula óssea de cães
naturalmente
infectados
por
Leishmania
(Leishmania) chagasi e imunofenotipagem de
linfócitos medulares
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Hibridação, aspectos filogeográficos e delimitação
de espécies de Vriesea Lindl. (Bromeliaceae):
Vriesea simplex (Vell.) Beer e Vriesea scalaris E.
Morren
Spintrônica no grafeno
Oficinas de leitura de textos de divulgação científica:
investigando a produção de sentidos
Síntese de novos heterociclos contendo os sistemas
pirazolo[4,3-c]quinolin-3-ona e benzotiazólico como
potenciais antitumorais
Análise de genes e produção de fatores
angiogênicos em amostras pareadas de biopsia e
sangue periférico de pacientes com glioma maligno
recidivo
Desenvolvimento de padrão-primário radiométrico
através de clonagem de estado quântico
Efeitos da ayahuasca na neurofisiologia das
emoções: um estudo por neuroimagem
Análise em grande escala do epigenoma e do
transcriptoma de fibroblastos reprogramados para
pluripotência ou para cardiomiócitos via fatores de
transcrição e microRNAs
Investigação de mecanismos moleculares na
interação Leishmania-célula hospedeira:
papel da
via da cinase dependente de dsRNA (PKR)
Atividade funcional de células multiloculares
acumuladoras de lipídeos em timo e cérebro:
correlação com efeitos de GH sobre a reativação
tímica e neuroregeneração na senectude.
Investigação de metástase cervical oculta em
pacientes com carcinoma de células escamosas de
boca associada à imunoexpressão de quimiocinas e
marcadores de lingangiogênese
Corpo e dor: o desafio das dores crônicas - Módulo
II
Potencial atividade de produtos naturais isolados de
algas marinhas no tratamento das leishmanioses
Desempenho de tourinhos superprecoces em
confinamento no estado do Rio de Janeiro
Anisotropia
do
efeito
magnetocalórico
em
intermetálicos com terras raras
Algoritmos exatos e aproximativos para a
determinação de parâmetros de convexidade em
grafos
Estrutura dinâmica e função de carboidratos
bioativos revelados por espectroscopia de RMN
Avaliação da relação entre vida acadêmica e saúde
mental em estudantes da UFRRJ - Campus
Seropédica
Sinais de alarme para dengue grave em crianças na
cidade do Rio de Janeiro (2007 a 2013)
Desenvolvimento e preparo de nanoemulsão
contendo nifedipina para tratamento de feridas
oriundas de doença vascular periférica e de úlceras
diabéticas
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