
 
 

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes 
Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação  

 
Programa Municipal de Bolsas de Iniciação Científica, Iniciação 

Tecnológica e de Extensão 
 
EDITAL N° 02/2019 - Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, de 
01/04/2019. 
  
PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E DE EXTENSÃO 

E SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 
DE INICIAÇÃO TECNOLÓGICA E DE EXTENSÃO 

 
 
O Superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o Processo de Seleção de Projetos de 
Pesquisa e de Extensão e Seleção de Estudantes Bolsistas de Iniciação 
Científica (IC), Iniciação Tecnológica (IT) e de Extensão (Ext) da Prefeitura 
Municipal de Campos dos Goytacazes - PMCG, com vigência para o período 
de agosto de 2019 a julho de 2020. 
 
 
1. DOS OBJETIVOS 
 
Apoiar, por meio de concessão de bolsas, o desenvolvimento de projetos de 
Iniciação Científica (IC), Iniciação Tecnológica (IT) e de Extensão (Ext) de 
interesse das Secretarias e Superintendências da PMCG, a fim de estimular a 
vocação científica e de extensão e a formação de novos pesquisadores nas 
Instituições de Ensino Superior (IES), articulando as pesquisas e atividades 
com as demandas necessárias ao processo de desenvolvimento 
socioeconômico no município de Campos dos Goytacazes. 
 
 
2. DAS MODALIDADES, QUANTIDADE, VALORES E VIGÊNCIA DAS 
BOLSAS 
 
2.1. As modalidades de bolsas concedidas através deste edital são: 
 

I. Iniciação Científica (IC): Bolsas de Iniciação Científica para estudantes 
de cursos superiores (20 horas semanais). 
 
II. Iniciação Tecnológica (IT): Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 
Tecnológico e Inovação para estudantes de cursos superiores (20 horas 
semanais). 
 
III. Extensão (Ext): Bolsas de Extensão para estudantes de cursos 
superiores (20 horas semanais). 

 



 
 
2.2. Poderão ser concedidas até 60 (sessenta) bolsas nas categorias de IC, IT 
e Ext, com fomento da PMCG, por meio do FUNDECAM – Fundo para o 
Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes, para projetos desenvolvidos nas 
temáticas apresentadas no ANEXO I deste Edital. 
 
2.3. Poderão ser renovados, os projetos desenvolvidos no âmbito do Edital 
01/2018 da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação que forem de 
interesse das Secretarias, Superintendências, Fundações da PMCG ligadas 
aos respectivos projetos, e que apresentaram desempenho favorável no artigo 
submetido ao CONFICT. Para renovação os projetos deverão ser submetidos a 
este edital. 
 
2.4. Os valores das bolsas IC, IT e Ext seguirão as tabelas de valores 
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). 
 
2.5. As bolsas serão concedidas por um período de 12 (doze) meses. 
 
3. ELEGIBILIDADE 
 
Poderão ser proponentes de projetos os professores e/ou pesquisadores que 
se encontrem no efetivo exercício das suas funções, em cursos de graduação e 
de pós-graduação e/ou em atividades de pesquisa das Instituições de Ensino 
Superior (IES) públicas e privadas, fixadas no município de Campos dos 
Goytacazes e que possuam disponibilidade para orientarem os alunos 
bolsistas. 
 
Poderão ser indicados para receber as bolsas estudantes regularmente 
matriculados nas IES públicas e privadas de Campos dos Goytacazes, desde 
que orientados por professores e/ou pesquisadores de suas respectivas IES e 
que preencham os requisitos elencados neste Edital.  
 
No caso da IES não oferecer cursos regulares de graduação no município de 
Campos dos Goytacazes, o professor e/ou pesquisador poderá desenvolver 
projetos com estudantes de outras IES do município. 
 
O Orientador deve ter o seguinte perfil: 
 

 Ser professor e/ou pesquisador com título de mestre ou doutor nas IES 
de Campos dos Goytacazes, que tenha expressiva produção científica 
recente (últimos três anos), divulgada nos principais veículos de 
comunicação da área; 

 Possuir experiência na formação de recursos humanos; 

 Ter o Currículo Lattes atualizado até um mês antes da submissão do 
projeto a este Edital. 

 
 
 



 
 
O Estudante deve ter o seguinte perfil: 
 

 Estar regularmente matriculado em curso superior e apresentar 
rendimento acadêmico acumulado igual ou superior a 7,0; 

 Não ter vínculo empregatício e dedicar-se integralmente às atividades do 
seu curso, de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, e de 
extensão; 

 Ser residente no município de Campos dos Goytacazes; 

 Ser selecionado e indicado pelo orientador; 

 Ter a disponibilidade de vinte (20) horas semanais para o trabalho de 
pesquisa. 
 

4. PROCESSO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
A análise dos projetos será realizada por uma Comissão de Avaliação e 
Concessão de Bolsas designada pela Superintendência de Ciência Tecnologia 
e Inovação da PMCG e se baseará nos seguintes critérios: 
 

 Atendimento às diretrizes deste Edital; 

 Relevância da proposta considerando especialmente a consonância com 
as temáticas de interesse das secretarias e superintendências da 
PMCG, apresentadas no ANEXO I deste Edital; 

 Viabilidade da execução do projeto; 

 Qualidade técnica do projeto: clareza da definição do problema e 
objetivos, adequação metodológica, adequação cronológica, 
procedimentos de divulgação e apropriação dos resultados pela 
sociedade; 

 Competência profissional do proponente, que será o coordenador do 
projeto e orientador dos bolsistas na modalidade de bolsa solicitada, 
avaliada a partir do Currículo Lattes apresentado;  

 Disponibilidade de infraestrutura de pesquisa na IES onde o projeto será 
desenvolvido. 

 
Serão priorizados os projetos que apresentarem contrapartida de bolsas pelas 
IES nas áreas temáticas estabelecidas no ANEXO I. Assim, a equipe mínima 
ideal para o desenvolvimento de projetos seria composta por um professor 
orientador, um bolsista custeado pelo Programa Municipal de Bolsas e um 
bolsista custeado pela IES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. CRONOGRAMA  
 

Lançamento do Edital 01/04/2019 

Período de inscrição 01/04/2019 a 03/05/2019 

Seleção 06/05/2019 a 12/06/2018 

Divulgação dos resultados 26/06/2019 

Recursos 27 e 28/06/2019 

Divulgação dos resultados finais 03/07/2019 

Assinatura do termo de outorga e entrega de 
documentos 

08/07/2019 a 26/07/2019 

Início da bolsa 01/08/2019 

 
 
 
6. INSCRIÇÕES E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
As inscrições devem ser feitas através do envio eletrônico, pelo candidato à 

bolsa, da seguinte documentação: 
 

 Formulário de Proposta de Projeto (ANEXO 2); 

 Projeto de Pesquisa do Orientador (arquivo pdf, máximo de 10 páginas), 
que apresente mérito técnico-científico e viabilidade técnica e financeira; 

 Currículo Lattes (arquivo pdf) do Orientador; 

 Plano de Trabalho: Plano de trabalho individualizado dos bolsistas 
(arquivo pdf, máximo de 2 páginas), factível para Iniciação Científica, 
Iniciação Tecnológica ou Extensão e que se encaixe no projeto de 
pesquisa do orientador, incluindo obrigatoriamente: justificativa e/ou 
importância do Plano de Trabalho na área em que se insere o Projeto do 
Orientador; Objetivos; Métodos empregados para alcance dos Objetivos; 
Cronograma de Execução do Plano de Trabalho para um (1) ano de 
atividades; 

 Currículo Lattes (arquivo pdf) dos bolsistas, atualizado no mês anterior à 
submissão do projeto a este Edital; 

 Extrato escolar dos bolsistas do semestre mais recente disponível, 
emitido pela IES, com CR acumulado igual ou superior a 7,0; 

 Declaração de que os alunos bolsistas estão regulamente matriculados 
na IES; 

 RG e CPF dos alunos bolsistas (pdf); 

 Comprovante de residência dos alunos bolsistas; 

 Caso o projeto envolva animais vertebrados, deve-se anexar a sua 
avaliação positiva pelo Comitê de Ética da IES ou recibo de submissão 
nesse órgão. 

 
7. SUBMISSÃO DO PROJETO 
 
Para a submissão do projeto, o professor orientador deve enviar e-mail, com a 
documentação completa em arquivo PDF, para a Superintendência de Ciência,  



 
 
Tecnologia e Inovação, no endereço eletrônico vivaciencia@campos.rj.gov.br, 
no período de inscrição dos projetos, conforme estabelecido no Cronograma, 
item 5 deste Edital.  
Ao verificar e confirmar a documentação completa do projeto submetido, a 
Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação enviará ao professor 
proponente um e-mail de confirmação de recebimento do Projeto e de sua 
inscrição no Edital. 
 
8. DOS COMPROMISSOS DOS PESQUISADORES E BOLSISTAS 
 
8.1. São compromissos dos orientadores: 
 

I. Escolher e indicar para bolsistas, alunos da IES com perfil e 
desempenho acadêmicos compatíveis com as atividades previstas, 
observando princípios éticos e conflito de interesse. 

II. Orientar os bolsistas nas distintas fases da atividade, incluindo a 
elaboração do plano de trabalho, a elaboração de relatórios e do 
material para apresentação dos resultados. 

III. Prestar informações sobre o andamento do projeto de pesquisa e/ou 
extensão à Superintendência de Ciência Tecnologia e Inovação, 
sempre que solicitado, no formato e prazo estipulados. 

IV. Zelar pelo andamento das atividades do projeto e pela utilização dos 
recursos empregados no mesmo. 

V. Responsabilizar-se pelo cumprimento da carga horária dedicada pelo 
bolsista aos trabalhos. 

VI. Apresentar, semestralmente, documentação comprobatória da 
contrapartida da bolsa de iniciação de contrapartida da IES, quando for 
o caso. 

VII. Apresentar Relatório de Pesquisa parcial detalhando o andamento do 
projeto ao final do 6º mês de seu desenvolvimento. 

VIII. Apresentar Relatório de Pesquisa final comprovando o cumprimento 
dos objetivos ao final do 12º mês de seu desenvolvimento. 

IX. Submeter resumo e acompanhar o bolsista na apresentação do 
trabalho no Congresso Fluminense de Iniciação Científica e 
Tecnológica (CONFICT), quando forem bolsas de IC e IT. 

X. Submeter resumo e acompanhar o bolsista na apresentação do 
trabalho na Mostra de Extensão, quando forem bolsas de Ext. 

XI. Justificar, por escrito, a substituição ou o cancelamento da(s) Bolsa(s) 
de Formação Científica e Tecnológica e/ou de Extensão sob sua 
orientação. 

XII. Adotar as providências que envolvam permissões e autorizações 
especiais de caráter ético legal, necessárias para a execução das 
atividades previstas. 

XIII. Manter seu Currículo Lattes atualizado para possibilitar à 
Superintendência de Ciência Tecnologia e Inovação, a qualquer 
tempo, obter informações sobre a produção acadêmica da equipe do 
projeto. 

 

mailto:vivaciencia@campos.rj.gov.br


 
 

XIV. É vedado ao orientador repassar a outro a orientação de seu(s) 
bolsista(s). 

XV. É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais 
alunos. 

 
8.2. São compromissos dos bolsistas: 
 

I. Dedicar-se 20 (vinte) horas semanais às atividades propostas em local a 
ser acordado com o professor orientador, no caso dos bolsistas IC, IT e 
Ext. 

II. Elaborar relatórios (parcial e final), em conjunto com o orientador, sendo 
o primeiro decorridos 180 dias (6 meses) do início da bolsa e o segundo 
decorridos 360 dias (12 meses) do início da bolsa ou no momento do 
desligamento do projeto antes do prazo final, se vier a acontecer. 

III. Apresentar o trabalho no Congresso Fluminense de Iniciação Científica 
e Tecnológica (CONFICT), quando forem bolsas de IC e IT. 

IV. Apresentar o trabalho na Mostra de Extensão, quando forem bolsas de 
Ext. 

V. Dar crédito à IES nas publicações provenientes do trabalho, fazendo 
referência a sua condição de bolsista, bem como à Superintendência de 
Ciência, Tecnologia e Inovação da PMCG. 

VI. Preencher e assinar o “Termo de Compromisso do Bolsista”. 
VII. Não receber outra bolsa nem possuir vínculo empregatício ou receber 

salário ou remuneração decorrente do exercício de atividades de 
qualquer natureza durante a vigência da bolsa. 

VIII. Os bolsistas deverão devolver à PMCG, em valores atualizados, a(s) 
mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e 
compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos. 
 

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
A divulgação do resultado da avaliação dos projetos, do quantitativo e 
modalidades de bolsas aprovadas e da seleção dos bolsistas será feita via 
internet, por meio do site da PMCG (http://www.campos.rj.gov.br), nos prazos 
estabelecidos no cronograma deste Edital. 
 
10. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 
 
A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo 
ou em parte, seja por decisão unilateral da Superintendência de Ciência 
Tecnologia e Inovação, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, 
em decisão fundamentada, sem que isso implique direito a indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 
 
 
 
 
 

http://www.campos.rj.gov.br/


 
 
11. RECURSOS 
 
O professor orientador responsável pela proposta poderá apresentar recurso 
ao resultado deste edital em um prazo de até 48 horas úteis após a divulgação 
do mesmo, o qual será analisado pela Comissão de Avaliação e Concessão de 
Bolsas, designada pela Superintendência de Ciência Tecnologia e Inovação da 
PMCG. 
 
12. PROPRIEDADE INTELECTUAL E ROYALTIES 
 
Caso o projeto venha a ter valor comercial ou possa produzir resultado 
potencialmente objeto de Patente de Invenção, Patente de Modelo de Utilidade, 
Registro de Desenho Industrial, Registro de Propriedade Intelectual de 
Programa de Computador, Certificado de Proteção de Cultivar, Registro de 
Topografia de Circuito Integrado ou qualquer outra forma de proteção da 
Propriedade Intelectual, a troca de informações e a reserva dos direitos, em 
cada caso, se darão de acordo com o estabelecido nas legislações específicas 
sobre propriedade intelectual (Lei nº 10.973, de 2/12/2004, no Decreto nº 
9.283, de 07/02/2018, na Lei nº 9.279, de 14/05/96; na Lei nº 10.603, de 
17/12/2002; na Lei nº 9.610, de 19/02/1998; na Lei nº 9.609, de 19/02/1998; na 
Lei nº 9.456, de 25/04/1997; na Medida Provisória nº 2.186-16, de 23/08/2001 e 
na Lei nº 12.270, de 24/06/2010). 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 Somente serão analisadas as propostas encaminhadas nos prazos 
definidos neste Edital. 
 
13.2 Somente serão aceitas propostas com documentação obrigatória 
completa. 
 
13.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação e 
Concessão de Bolsas designada pela Superintendência de Ciência Tecnologia 
e Inovação da PMCG. 
 

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 01 de abril de 2019. 
 

 

 

Romeu e Silva Neto 
Superintendente de Ciência Tecnologia e Inovação 
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes



ANEXO I – TEMÁTICAS DE PESQUISA CONTEMPLADAS 
 

N° Órgão Projetos (objetivos) 
Cursos / Áreas de 

Conhecimento 

1 
Companhia de Desenvolvimento do 
Município de Campos dos Goytacazes 

Inventário Ambiental e Histórico da Região da Lagoa de Cima. 

Engenharia 
Ambiental, 
Ciências da 
Natureza, Biologia 
e áreas afins. 

2 
Companhia de Desenvolvimento do 
Município de Campos dos Goytacazes 

Inventário Ambiental e Histórico da Região da Pedra Lisa e Pedra do Baú. 

Engenharia 
Ambiental, 
Ciências da 
Natureza, Biologia 
e áreas afins. 

3 
Companhia de Desenvolvimento do 
Município de Campos dos Goytacazes 

Implantação de sistema de armazenamento de dados e solicitação de 
serviços no setor de cemitério da CODEMCA. 

Engenharia da 
computação, 
Sistema de 
Informação, 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

4 
Companhia de Desenvolvimento do 
Município de Campos dos Goytacazes 

Estudo de viabilidade para utilização e exploração do biogás gerado no 
antigo lixão da Codin, para geração de energia. 

Engenharias, 
Química e áreas 
afins. 

5 
Companhia de Desenvolvimento do 
Município de Campos dos Goytacazes 

Estudo do potencial eólico do município de Campos dos Goytacazes para 
geração de energia. 

Engenharias, 
Física e áreas 
afins. 

6 
Companhia de Desenvolvimento do 
Município de Campos dos Goytacazes 

Estudo do potencial de vento para prática de esportes de vela na Lagoa de 
Cima e na Lagoa Feia. 

Engenharias, 
Física, Ed. Física e 
áreas afins. 

7 Companhia de Desenvolvimento do Aplicação de práticas que visam melhor manejo para o setor de avicultura Agronomia, 



Município de Campos dos Goytacazes no município. Biologia, 
Engenharias e 
áreas afins.  

8 
Companhia de Desenvolvimento do 
Município de Campos dos Goytacazes 

Aplicação de práticas que visam melhor manejo para o setor de 
suinocultura no município. 

Agronomia, 
Biologia, 
Engenharias e 
áreas afins. 

9 
Companhia de Desenvolvimento do 
Município de Campos dos Goytacazes 

Desenvolvimento de insumos biológicos alternativos para uso na 
agricultura. 

Agronomia, 
Biologia, 
Engenharias e 
áreas afins. 

10 
Companhia de Desenvolvimento do 
Município de Campos dos Goytacazes 

Aplicação de práticas que visam melhor manejo para o setor de fruticultura 
no município. 

Agronomia, 
Biologia, Logística, 
Engenharias e 
áreas afins. 

11 
Companhia de Desenvolvimento do 
Município de Campos dos Goytacazes 

Aplicação de práticas que visam melhor manejo para o setor de 
caprinocultura no município. 

Agronomia, 
Biologia, Logística, 
Engenharias e 
áreas afins. 

12 
Companhia de Desenvolvimento do 
Município de Campos dos Goytacazes 

Inventário Histórico do conjunto de Usinas de Açúcar, Destilarias e Vilas 
Operárias associadas a estes conjuntos no município de Campos. 

Arquitetura e 
Urbanismo, 
História, Geografia 
e áreas afins.  

13 
Companhia de Desenvolvimento do 
Município de Campos dos Goytacazes 

Desenvolvimento de mobiliário urbano a partir de materiais sustentáveis 
com foco em resíduo de cana de açúcar da região de Campos dos 
Goytacazes. 

Engenharias, 
Biologia, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Agronomia e áreas 
afins. 

14 
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo 
Lima 

Projetos de extensão com atividades de aulas de Teatro/Música/ Ed. 
Física (ação corporal em teatro), para atores iniciantes do curso livre de 
teatro da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. 

Artes, Música, 
Educação Física e 
áreas afins. 

15 Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Desenvolvimento de Biblioteca Virtual com ferramentas de fácil Engenharia da 



Lima manipulação de edição de imagens, que abrigue: 
 
1 - Vídeos 
2 - Leitura falada de obras de Domínio Público 
3 - Vídeos do projeto Palavra Contada, que documentaliza campistas 
contando suas histórias. 

computação, 
Sistema de 
Informação, 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

16 
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo 
Lima 

Projeto de prevenção arquitetônica e pesquisas no prédio histórico do 
Museu Histórico de Campos. 
 

Arquitetura e 
Urbanismo e áreas 
afins. 

17 
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo 
Lima 

Pesquisar o território da região Norte Fluminense visando pautar futuras 
exposições no Museu Histórico de Campos. 
 

História, Geografia, 
e áreas afins. 

18 
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo 
Lima 

 Elaboração de projetos para exposição de artistas locais, além do 
trabalho técnico acerca do acervo exposto e armazenado na instituição 
(Museu Histórico de Campos)  

Artes e áreas afins 

19 
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo 
Lima 

Levantamento, identificação de remanescentes dos detalhes 
arquitetônicos do Solar do Colégio, onde está instalado o Arquivo Público 
Municipal Waldir Pinto de Carvalho, e confecção de maquete da estrutura 
original do edifício. 

Arquitetura e 
Urbanismo, 
História, Artes, 
Design e áreas 
afins. 

20 
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo 
Lima 

Projeto de tratamento técnico e intervenção no acervo proveniente do 
Sindicato dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado do Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, a partir de ações como higienização, identificação, 
ordenamento cronológico, descrição e inserção de planilha em banco de 
dados. Tais ações visam a divulgação e preservação do acervo, de modo 
a torná-lo plenamente acessível aos pesquisadores.  

Geografia, História, 
Ciências Sociais, 
Ciências 
Econômicas e 
áreas afins. 

21 
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo 
Lima 

Projeto de organização do acervo iconográfico custodiado pelo Arquivo 
Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho. Tratamento técnico do acervo 
iconográfico, identificação, organização, higienização, acondicionamento e 
produção de um inventário do acervo. As fotografias em meio digital 
passarão por organização e agrupamento conforme a proveniências e/ou 

História, Geografia, 
Ciências Sociais, 
Jornalismo e 
Designer e áreas 
afins. 



assunto. Tais ações têm por objetivo e organizar divulgar o acervo e ainda, 
torna-lo acessível ao pesquisador. 

22 
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo 
Lima 

Levantamento dos prédios históricos de valor cultural e arquitetônico (não 
necessariamente tombados), com vistas à elaboração de um inventário da 
entidade. No levantamento devem constar: endereço completo, fotos 
coloridas, textos relatando a história do imóvel, dentre outras informações 
relevantes. 

História, Geografia, 
Arquitetura e 
Urbanismo e áreas 
afins. 

23 
Fundação Municipal da Infância e da 
Juventude 

Desenvolvimento Econômico, Qualificação Profissional e Inserção de 
Jovens da FMIJ no mercado de trabalho. Essa linha pretende analisar os 
momentos de recesso e avanços na economia e seus reflexos no mercado 
de trabalho, com ênfase na inserção do público jovem e a obtenção do 
primeiro emprego, buscando analisar também as ofertas de qualificação 
profissional e sua compatibilidade com as exigências do mercado, frente 
ao dinamismo da realidade e à competitividade. 

Administração, 
Economia, 
Psicologia, 
Serviço Social, 
Ciências Sociais, 
Gestão de RH e 
áreas afins. 

24 
Fundação Municipal da Infância e da 
Juventude 

Cidadania, Participação Social e órgãos de garantia de direitos da Criança 
e do Adolescente da FMIJ. A presente linha objetiva a recepção de 
projetos que contemplem temas no tocante à cidadania, aos mecanismos 
para efetivar a participação social e aos órgãos de garantia de direitos das 
crianças e adolescentes que o município dispõe. 

Administração, 
Ciências Sociais, 
Psicologia, 
Pedagogia, Direito, 
Serviço Social e 
áreas afins. 

25 
Fundação Municipal da Infância e da 
Juventude 

Intersetorialidade e Políticas de Atendimento à Criança e ao Adolescente 
da FMIJ. Essa proposta pretende analisar a intersetorialidade das políticas 
públicas, como estratégia para efetivação do ECA (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), no que tange ao atendimento integral à criança e ao 
adolescente. 

Ciências Sociais, 
Pedagogia, 
Psicologia, Direito, 
Serviço Social e 
áreas afins. 

26 
Fundação Municipal da Infância e da 
Juventude 

Avaliação e Monitoramento das Políticas Públicas para a Criança, 
Adolescente e Juventude da FMIJ. Essa linha visa à construção de 
indicadores sociais que viabilizem a avaliação e o monitoramento das 
políticas públicas, como ferramenta para análise dos impactos das 
mesmas na vida das crianças e adolescentes, possibilitando readequá-las, 
sua substituição ou ampliação, a fim de que estejam em consonância com 
as demandas desse público- alvo. 

Ciências Sociais, 
Pedagogia, 
Psicologia, Direito, 
Serviço Social e 
áreas afins. 

27 Fundação Municipal da Infância e da Diagnóstico das Condições Socioeconômicas da Infância e Juventude de Ciências Sociais, 



Juventude Campos dos Goytacazes. 
Esse estudo objetiva traçar o diagnóstico socioeconômico das crianças e 
adolescentes do município, compreendendo que o contexto de 
vulnerabilidades, desigualdade e exclusão social ultrapassam o precário 
ou nulo acesso à renda, possibilitando a construção de políticas públicas 
que caminhem ao encontro das reais necessidades dos mesmos. 

Psicologia, 
Pedagogia, Direito, 
Serviço Social e 
áreas afins. 

28 
Fundação Municipal da Infância e da 
Juventude 

Saúde Mental: Medicalização, Diagnóstico e Qualidade de Vida. 
Esse estudo propõe analisar a saúde mental das crianças e adolescentes 
da FMIJ e o uso de psicofármacos como alívio para o sofrimento psíquico, 
os diagnósticos atribuídos aos mesmos e a promoção da qualidade de 
vida frente à patologização dos indivíduos. 

Medicina, 
Enfermagem, 
Psicologia, 
Farmácia, Serviço 
Social, Pedagogia 
e áreas afins. 

29 
Fundação Municipal da Infância e da 
Juventude 

Processo de Judicialização da Infância e Juventude de Campos de 
Goytacazes. 
A presente linha busca analisar a inserção dos problemas sociais da 
infância e juventude no campo jurídico e seus desdobramentos na vida 
das crianças, adolescentes e de sua família. 

Ciências Sociais, 
Psicologia, 
Pedagogia, Direito, 
Serviço Social e 
áreas afins. 

30 
Fundação Municipal da Infância e da 
Juventude 

Infância e Adolescência: Identidade, cultura e representações sociais. 
Essa linha de pesquisa propõe analisar a representação social na 
construção da identidade das crianças e dos adolescentes, dando margem 
para o estudo de questões de gênero, abrindo possibilidade ainda para se 
pensar no modo como o usuário de drogas é concebido no imaginário 
social, bem como o indivíduo em conflito com a lei. 

Medicina, 
Farmácia, 
Psicologia, 
Ciências Sociais, 
Direito, Serviço 
Social e áreas 
afins. 

31 Fundação Municipal de Esportes 
Investigar os aspectos relacionados à atividade física, esporte, imagem 
corporal e qualidade de vida de pessoas com deficiência física, motora, 
intelectual e sensorial (visual e auditiva). 

Educação Física, 
Fisioterapia, 
Nutrição, Medicina 
e áreas afins. 

32 Fundação Municipal de Esportes 

Realizar estudo de diagnóstico socioesportivo da relação das 
comunidades do entorno das CEDEs (Centro Escola dos Esportes) do 
município com as mesmas e medir o grau de satisfação dos usuários com 
o serviço prestado. 

Educação Física, 
Fisioterapia, 
Nutrição, Medicina 
e áreas afins. 

33 Fundação Municipal de Esportes Analisar as relações entre a atividade física, qualidade de vida e Educação Física, 



autonomia em pessoas acima de 40 anos atendidas pela Fundação 
Municipal de Esportes. 

Fisioterapia, 
Nutrição, Medicina 
e áreas afins. 

34 Fundação Municipal de Esportes 

Mapear a infraestrutura esportiva de Campos dos Goytacazes, através de 
um levantamento georreferenciado dos espaços públicos, destinados a 
pratica esportiva comunitária. Traçar o perfil quantitativo e qualitativo dos 
usuários destes equipamentos. 

Educação Física, 
Fisioterapia, 
Nutrição, Medicina 
e áreas afins. 

35 
Instituto Municipal de Trânsito e 
Transporte 

Realizar pesquisas via georreferenciamento dos acidentes de trânsito no 
município de Campos dos Goytacazes. 

Geografia, 
Engenharias e 
áreas afins. 

36 
Instituto Municipal de Trânsito e 
Transporte 

Analisar a complexa relação entre gastos públicos em saúde e acidentes 
de trânsito no município de Campos dos Goytacazes. 

Administração, 
Ciências 
Econômicas, 
Ciências 
Contábeis, 
Engenharias e 
áreas afins. 

37 
Instituto Municipal de Trânsito e 
Transporte 

Desenvolver análises de variáveis relacionadas ao tema trânsito. A saber: 
multas; tipologia de veículos e condutores no município de Campos dos 
Goytacazes. 

Administração, 
Ciências 
Econômicas, 
Engenharias e 
áreas afins. 

38 
Instituto Municipal de Trânsito e 
Transporte 

Analisar o impacto do Projeto "Educadores de Trânsito" no que tange às 
infrações de trânsito, acidentes de trânsito e até mesmo no índice de 
criminalidade, especialmente nas áreas de atuação dos referidos 
Educadores. 

Administração, 
Ciências 
Econômicas, 
Engenharias e 
áreas afins. 

39 
Instituto Municipal de Trânsito e 
Transporte 

Analisar a implantação do Novo Sistema Integrado de Transporte, a partir 
da licitação do Sistema Alimentador, com ênfase na análise das 
integrações física, operacional e financeira. 

Sistema de 
Informação, 
Engenharias, 
Logística, 
Tecnologia em 
Análise e 



Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

40 
Instituto Municipal de Trânsito e 
Transporte 

Desenvolver estudos e análises para implantação de corredores 
exclusivos para ônibus do Sistema Convencional de Transporte Coletivo. 

Administração, 
Engenharias, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Logística e áreas 
afins. 

41 
Instituto Municipal de Trânsito e 
Transporte 

Diagnóstico do comportamento de passageiros do sistema de transporte 
público coletivo na cidade de Campos dos Goytacazes. 

Administração, 
Engenharias, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Logística e áreas 
afins. 

42 
Instituto Municipal de Trânsito e 
Transporte 

Realizar pesquisa de origem e destino para os passageiros de transportes 
coletivo em Campos dos Goytacazes. 

Administração, 
Engenharias, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Logística e áreas 
afins. 

43 Procuradoria Geral do Município 

Desenvolvimento de ferramentas estatísticas para implantação de 
indicadores de desempenho que permitirão adquirir dados e informações 
sobre atributos, características, resultados, sistemas e processos desta 
Procuradoria, possibilitando assim uma visão macro das atividades 
desenvolvidas e, consequente, melhor tomada de decisão sobre o fluxo de 
tarefas. 

Administração, 
 Engenharia de 
Produção e áreas 
afins. 

44 
Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte 

Projetos que visem melhorar o desempenho escolar/social dos alunos do 
município de Campos dos Goytacazes, por meio de atividades voltadas 
para o letramento científico, tendo como elemento central a investigação 
científica. 

Psicologia, Letras, 
Matemática, 
Pedagogia e áreas 
afins.  

45 
Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte 

Projetos que visem estimular os alunos a seguirem carreiras 
científico/tecnológicas, por meio de ações que visem contribuir 

Psicologia, Letras, 
Matemática, 



significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do 
município de Campos dos Goytacazes, bem como para o uso do 
conhecimento científico como mecanismo de empoderamento e 
transformação social. 

Pedagogia e áreas 
afins. 

46 
Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte 

Projetos relacionados à Robótica Educacional, visando facilitar o processo 
de ensino e de aprendizagem dos alunos da rede municipal de ensino, 
contribuindo para diminuir as dificuldades de aprendizagem dos 
estudantes e para qualificar a educação. 

Psicologia, Letras, 
Matemática, 
Pedagogia, 
Engenharias, 
Sistema de 
Informação, e 
áreas afins. 

47 
Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte 

Projetos relacionados à Educação Ambiental, visando despertar a 
conscientização e o desenvolvimento sustentável nos alunos da rede 
municipal de ensino, fazendo com que criem novos hábitos para serem 
aplicados no seu dia a dia, na sua comunidade, na sua cidade, 
proporcionando um amplo processo de conscientização ecológica. 

Engenharias, 
Biologia, 
Pedagogia, 
Psicologia e áreas 
afins. 

48 
Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte 

Projetos que visem melhorar o ensino de Física nas escolas municipais, 
por meio do desenvolvimento de projetos que visem estimular nos alunos 
o interesse pela física bem como identificar sua importância em seu 
cotidiano. 

Engenharias, 
Física, Pedagogia 
e áreas afins. 

49 
Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte 

Projetos que visem desenvolver atividades e procedimentos pedagógicos 
que reconheçam, explorem e construam materiais didáticos manipuláveis, 
que possibilitem a construção do conhecimento matemático a partir da 
manipulação e construção destes materiais, a fim de otimizar o processo 
de ensino e de aprendizagem em Matemática dos alunos do Ensino 
Fundamental. 

Pedagogia, 
Matemática e 
áreas afins. 

50 
Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte 

Projetos que promovam o funcionamento da “Biblioteca Volante” por meio 
de ações que ofereçam oficinas literárias aos alunos da rede municipal de 
ensino. 

Pedagogia, Letras 
e áreas afins. 

51 
Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte 

Desenvolver materiais e procedimentos pedagógicos bem como avaliar 
sua aplicação nos Laboratórios de Leitura que compõem os Centros 
Municipais de Educação Integral (CEMEI). 

Pedagogia, Letras 
e áreas afins. 

52 Secretaria Municipal de Agricultura Desenvolvimento de soluções inovadoras e tecnológicas para agricultura: Engenharias, 



Foco na cadeia produtiva dos alimentos até a sua comercialização (Polo 
Agroalimentar), gestão dos recursos hídricos e manejo sustentável do solo 
para o fomento da produção. 

Agronomia, 
Logística, Biologia, 
Química e áreas 
afins. 

53 Secretaria Municipal de Agricultura 

Desenvolvimento de equipamentos que possibilitem  geração de energia 
limpa (eólica, solar, hidráulica) para utilização e ou reutilização nos 
sistemas de cultivo. 
O objetivo é que a energia produzida movimente aeradores, 
alimentadores,  execute a circulação de água e ar nos sistemas 
produtivos, além de câmaras de armazenamento e equipamentos de 
processamento de pescados. 

Engenharias, 
Agronomia, Física, 
Química e áreas 
afins. 

54 Secretaria Municipal de Agricultura 

Desenvolvimento de equipamentos e sistemas que possibilitem o 
armazenamento de dados e geração de relatórios com identificação de 
unidades produtivas aquícolas, de embarcações, todos os entes 
envolvidos no segmento, desde a captura ou cultivo até a correta 
destinação dos resíduos gerados no processo. 
O projeto deve contribuir com o fornecimento de dados que permitam a 
elaboração de mapas digitais que possam identificar, informar a  
localização, fazer o  monitoramento, observar e orientar o  deslocamento 
das unidades de captura. O sistema ainda deverá oportunizar o mapa de 
acompanhamento de pontos de comercialização, transporte e destino final 
da produção. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Sistema de 
Informação, 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

55 Secretaria Municipal de Agricultura 
Desenvolvimento de sistema para verificação e cadastramento da 
rastreabilidade dos produtos a serem comercializados no Polo 
Agroalimentar. 

Agronomia, 
Engenharias, 
Sistema de 
Informação, 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

56 Secretaria Municipal de Agricultura 
Planejamento estratégico da produção agrícola para atender a demanda 
do Polo Agroalimentar. 

Administração, 
Engenharias, 



Agronomia e áreas 
afins. 

57 Secretaria Municipal de Agricultura 
Desenvolvimento de plataforma digital para cadastramento dos produtores 
do município de Campos dos Goytacazes. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Sistema de 
Informação, 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

58 Secretaria Municipal de Agricultura 
Desenvolvimento de sistema integrado para acompanhamento, em tempo 
real, dos trabalhos realizados pela patrulha mecanizada. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Sistema de 
Informação, 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

59 Secretaria Municipal de Agricultura 
Desenvolvimento de projetos visando o Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
para atender à demanda de pequenos produtores e agricultores familiares. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Biologia, Química 
e áreas afins. 

60 Secretaria Municipal de Agricultura 
Desenvolvimento de projetos que visem o treinamento dos manipuladores 
das empresas registradas no Serviço de Inspeção Municipal, visando 
atender às normas sanitárias. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Química e áreas 
afins. 

61 Secretaria Municipal de Agricultura Aplicação de técnicas para diversificar a produção de mudas frutíferas. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Biologia, Química 
e áreas afins. 

62 Secretaria Municipal de Agricultura Elaboração de plano de incentivo e desenvolvimento da agricultura Engenharias, 



familiar, buscando o fortalecimento do setor a fim de abastecer a rede 
pública. 

Agronomia, 
Química, Biologia 
e áreas afins. 

63 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental 

Diagnóstico e monitoramento da salinidade na região da baixada 
campista, incluindo rios, lagoas e canais. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Química, Biologia, 
Zootecnia e áreas 
afins. 

64 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental 

Inventário da arborização urbana da cidade. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Biologia, Zootecnia 
e áreas afins. 

65 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental 

Identificação de ilhas de calor em áreas urbanas da cidade, englobando os 
indicadores de causas, efeitos e soluções. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Biologia, Zootecnia 
e áreas afins. 

66 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental 

Diagnóstico socioambiental de áreas indicadas no Plano Diretor e em 
Resoluções do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento, para 
implantação de Unidades de Conservação, priorizando a Lagoa das 
Pedras e a Serra do Baú/Pedra Lisa. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Biologia, Zootecnia 
e áreas afins. 

67 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental 

Diagnóstico socioambiental de nascentes nos distritos de Campos. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Biologia, Zootecnia 



e áreas afins. 

68 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental 

Diagnóstico socioambiental na APA do Lagamar. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Biologia, Zootecnia 
e áreas afins. 

69 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental 

Diagnóstico socioambiental na APA de Lagoa de Cima. 

Engenharias 
Agronomia, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Biologia, Zootecnia 
e áreas afins. 

70 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental 

Utilização de espécies de restinga nos espaços públicos do Centro 
Histórico de Campos como fator de mitigação do calor. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Química, Biologia, 
Zootecnia e áreas 
afins. 

71 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Ambiental 

A diversidade e o comportamento de polinizadores para subsidiar o 
planejamento e áreas verdes no município. 

Engenharias, 
Agronomia, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Química, Biologia, 
Zootecnia e áreas 
afins. 

72 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

Desenvolvimento do turismo sustentável em Farol de São Tomé, Campos 
dos Goytacazes, por meio da formação e qualificação de empreendedores 
locais. 

Turismo, História, 
Geografia e áreas 
afins. 

73 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

Elaboração de Roteiro de Turismo Rural da Região Sul do Município - 
Lagoa de Cima, Rio Preto, Imbé, Morangaba e região, com 
acompanhamento para implantação de ações de desenvolvimento 

Turismo, 
Geografia, 
Engenharia  



sustentável.  Ambiental, e áreas 
afins. 

74 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

Elaboração de Roteiro Turismo Rural da Região Norte do Município - 
Morro do Coco, Mata da Cruz, Santa Maria, Santo Eduardo e região, com 
acompanhamento para implantação de ações de desenvolvimento 
sustentável. 

Turismo, 
Geografia, 
Engenharia 
Ambiental e áreas 
afins. 

75 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

Elaboração de Roteiro Turismo Religioso da Região Central do Município - 
Centro e região, com acompanhamento para implantação de ações de 
desenvolvimento sustentável. 

Turismo, 
Geografia, 
Engenharia 
Ambiental e áreas 
afins. 

76 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

Elaboração de Roteiro Turismo Religioso da Região da Baixada do 
Município - Goytacazes, Tocos, Baixa Grande, São Sebastião, Santo 
Amaro e região, com acompanhamento para implantação de ações de 
desenvolvimento sustentável. 

Turismo, 
Geografia, 
Engenharia 
Ambiental e áreas 
afins. 

77 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

Desenvolver projeto de bicicleta ecológica de carga (elétrica ou tração 
mecânica), com potencial de aprimorar a coleta de resíduos sólidos no 
município. 

Engenharia 
Ambiental, 
Química e áreas 
afins. 

78 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

Desenvolvimento de mobiliário urbano a partir de manufatura reversa de 
lixo eletrônico e do reaproveitamento de madeira e papelão. 

Arquitetura e 
Urbanismo, 
Engenharias, e 
áreas afins. 

79 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

Estudo de revitalização do centro histórico de Campos, com objetivo de 
resgatar a história, desenvolver o turismo na região e gerar novos 
negócios. 

Turismo, História, 
Geografia, 
Arquitetura e 
Urbanismo e áreas 
afins. 

80 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico 

Desenvolvimento de política pública para fomentar a cadeia produtiva de 
movelaria e madeira no município. 

Administração, 
Ciências Sociais, 
Ciências 



Econômicas e 
áreas afins. 

81 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Humano e Social 

Projeto de arquitetura pública visando ação nas áreas de assistência à 
moradia de interesse social, planejamento urbano e patrimônio. 

Arquitetura e 
Urbanismo, 
Engenharias e 
áreas afins. 

82 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Humano e Social 

Produção de diagnóstico sobre os fatores que dificultam a realização do 
acompanhamento familiar nos CRAS (Centro de Referência de Assistência 
Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social) junto aos usuários destes equipamentos. 

Administração 
Pública, Serviço 
Social, Economia, 
Ciências Sociais e 
áreas afins. 

83 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Humano e Social 

Produção de diagnóstico com a avaliação de impacto acerca das 
condições de acesso e permanência das famílias nas residências 
entregues pelo Morar Feliz. 

Administração 
Pública, Serviço 
Social, Psicologia, 
Ciências Sociais e 
áreas afins. 

84 
Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Humano e Social 

Desenvolvimento de ações de extensão direcionadas à realização de 
trabalho social nos conjuntos habitacionais do Programa Morar Feliz 
visando o fortalecimento de vínculos comunitários das famílias 
beneficiárias e destas com o território onde estão inseridas. 

Administração 
Pública, Serviço 
Social, Psicologia, 
Ciências Sociais e 
áreas afins. 

85 Secretaria Municipal de Saúde 

Realizar a readequação dos fluxos de faturamento. 
Levantamento de requisito de forma integrada entre os setores que 
imputam as informações com o setor de processo de faturamento, e 
criação do relatório de melhorias contínuas por setor para mostrar a saída 
das informações e sua importância. 
Objetivo: Aumentar o valor do Repasse do PAB Variavél em relação às 
Unidades do município de Campos dos Goytacazes. 

Engenharia de 
Produção, 
Economia, 
Administração, e 
áreas afins. 

86 Secretaria Municipal de Saúde 

Criação de Indicadores Georreferenciados da população de Campos dos 
Goytacazes a partir dos sistemas de informação implantados. 
Criar indicadores utilizando as métricas do ministério da saúde e sistemas 
de informações: 
- Quantidade populacional por área da saúde, Fonte: CIDAC com 

Administração, 
Engenharias, 
Sistema de 
Informação, 
Tecnologia em 



participação da UF;  
- Quantidade de estabelecimentos em saúde, Fonte: CNES;  
- Quantidade de profissionais por unidade Fonte: CNES;  
- Cobertura de doenças por unidade, TABWIN;  
Todos os documentos citados são públicos.  
Objetivo: Mapear as principais doenças por região e promover serviços 
móveis para atendimento e prevenção das doenças que mais ocorrem na 
região. 

Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

87 Secretaria Municipal de Saúde 

Criação de um repositório on-line de informações com plantas/projetos dos 
imóveis respeitando sempre as Normas Técnicas a Alvarás de 
Funcionamento dos estabelecimentos de saúde. 
Criação e ou atualização das plantas baixas em repositório digital da 
secretaria de saúde. 
Objetivo: organizar e manter as certificações necessárias para o bom 
funcionamento das instituições de saúde, licenças junto ao corpo de 
bombeiros, obras de expansão das unidades e reformas. 

Administração, 
Arquitetura e 
Urbanismo, 
Engenharias, 
Sistema de 
Informação, 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

88 Secretaria Municipal de Saúde 

Indicadores de Desempenho da Fundação Municipal de Saúde. 
Indicadores de desempenho quantitativos e qualitativos das áreas chave 
da Fundação: Laboratório (% de encaminhamentos por tipo, % de 
encaminhamentos por setor), Ambulatório (índice de retorno e primeira 
vez, % de falta), Urgência e Emergência (% de evasão, % de internação 
de alta complexidade,% de ocupação, rotatividade dos leitos, % de agravo 
pertinente a AB), Almoxarifado e Farmácia. 
Objetivo: ter indicadores para que se monitorar os vetores da qualidade 
dentro das unidades da fundação municipal de saúde. 

Administração, 
Engenharias, 
Sistema de 
Informação, 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

89 Secretaria Municipal de Saúde 

Criação de um Plano de Negócios da Secretaria Municipal de Saúde. 
Elaborar plano de negócios, com: missão, visão, objetivos, metas, 
mapeamento dos setores existentes e cargos vinculados em cada setor. 
Objetivo: criar material institucional organizado e integrado não só como 
ferramenta para facilitar a gestão como para os colaboradores da 

Administração, 
Engenharias e 
áreas afins. 



instituição. 

90 Secretaria Municipal de Saúde 

Implantação de cuidado farmacêutico nas unidades de saúde do município 
de Campos dos Goytacazes. 
Modelar uma carteira de serviços farmacêuticos na Atenção Básica à 
Saúde, voltada ao uso racional de medicamentos e à melhoria dos 
resultados de saúde obtidos com medicamentos no Município de Campos 
dos Goytacazes. 
Objetivo: promover a utilização adequada dos medicamentos e a 
otimização dos resultados de saúde. 

Enfermagem, 
Medicina, 
Farmácia, 
Administração e 
áreas afins. 

91 Secretaria Municipal de Saúde 

Implantação da linha de cuidado das pessoas vivendo com HIV/AIDS no 
município de Campos dos Goytacazes. 
Implantação de um novo modelo de atenção aos Portadores do Vírus do 
HIV em que as ações serão estruturadas de acordo com a realidade local, 
passando a envolver diferentes níveis de atenção. 
Objetivo: garantir maior acesso e vínculo com o sistema de saúde, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. 

Enfermagem, 
Medicina, 
Farmácia, Serviço 
Social, Psicologia 
e áreas afins. 

92 Secretaria Municipal de Saúde 

Implantação da linha de cuidado às pessoas vivendo com 
TUBERCULOSE no município de Campos dos Goytacazes. 
Implantação de um novo modelo de atenção às pessoas com tuberculose 
em que as ações serão estruturadas de acordo com a realidade local, 
passando a envolver diferentes níveis de atenção. 
Objetivo: garantir maior acesso e vínculo com o sistema de saúde, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. 

Enfermagem, 
Medicina, 
Farmácia, Serviço 
Social, Psicologia 
e áreas afins. 

93 Secretaria Municipal de Saúde 

Implantação da linha de cuidado as pessoas vivendo com HANSENÍASE 
nas unidades básicas de saúde município de Campos dos Goytacazes. 
Implantação de um novo modelo de atenção às pessoas com hanseníase 
em que as ações serão estruturadas de acordo com a realidade local, 
passando a envolver diferentes níveis de atenção. 
Objetivo: garantir maior acesso e vínculo com o sistema de saúde, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. 

Enfermagem, 
Medicina, 
Farmácia, Serviço 
Social, Psicologia 
e áreas afins. 

94 Secretaria Municipal de Saúde 
Implantação do fluxograma de atendimento às gestantes com 
toxoplasmose adquirida na gestação. 
Implantação de um novo modelo de atenção às gestantes com 

Enfermagem, 
Medicina, 
Farmácia, Serviço 



toxoplasmose em que as ações serão estruturadas de acordo com a 
realidade local, passando a envolver diferentes níveis de atenção. 
Objetivo: garantir maior acesso e vínculo com o sistema de saúde, 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. 

Social, Psicologia 
e áreas afins. 

95 Superintendência da Igualdade Racial 
Proposta de levantamento de dados a respeito dos sofrimentos psíquicos 
resultantes do racismo estrutural. 

Psicologia, Serviço 
Social, Medicina e 
áreas afins. 

96 Superintendência da Igualdade Racial 
Proposta de análise da abordagem dos veículos de comunicação a 
respeito das questões raciais em Campos dos Goytacazes. 

Jornalismo e áreas 
afins. 

97 Superintendência da Igualdade Racial 
Proposta de extensão para o desenvolvimento de ferramentas 
tecnológicas para a promoção de políticas públicas contra o racismo. 

Sistema de 
Informação, 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

98 Superintendência da Igualdade Racial 
Proposta de extensão para capacitação de professores do município, a fim 
de atender a Lei 10.639/03. 

Pedagogia, 
História, Ciências 
Sociais, Artes, 
Música e áreas 
afins. 

99 Superintendência da Igualdade Racial 
Diagnóstico da aplicabilidade da Lei de obrigatoriedade do ensino da 
história e cultura afro-brasileira (lei 10.639, art. 26/a). 

Pedagogia, 
História, Ciências 
Sociais, Artes, 
Música  e áreas 
afins. 

100 Superintendência da Igualdade Racial 
Extensão em atividades de pré-vestibular gratuito para alunos de baixa 
renda. 

Pedagogia, 
História, Ciências 
Sociais Artes, 
Música e áreas 
afins. 

101 Superintendência da Igualdade Racial 
Extensão em educação musical como viés condutor do ensino da História 
e Cultura afro-brasileira. 

Pedagogia, 
História, Ciências 



Sociais, Artes, 
Música e áreas 
afins. 

102 
Superintendência de Ciência, Tecnologia 
e Inovação 

Construção de um sistema de monitoramento de indicadores 
socioeconômicos para o município. 

Ciências 
Económicas, 
Ciências 
Contábeis, 
Geografia, 
Engenharias, 
Sistemas de 
informações e 
áreas afins.  

103 
Superintendência de Ciência, Tecnologia 
e Inovação 

Elaboração de proposta de Projeto Arquitetônico para a implantação do 
Centro Municipal de Inovação. 

Arquitetura e 
Urbanismo, 
Engenharia Civil, e 
áreas afins. 

104 
Superintendência de Ciência, Tecnologia 
e Inovação 

Desenvolvimento de Portal para o Centro Municipal de Inovação. 

Sistemas da 
Informação, 
Design, Ciência da 
computação e 
áreas afins. 

105 
Superintendência de Ciência, Tecnologia 
e Inovação 

Desenvolvimento de Portal para o Ecossistema de Inovação de Campos 
dos Goytacazes. 

Sistemas da 
Informação, 
Design, Ciência da 
computação e 
áreas afins. 

106 
Superintendência de Envelhecimento 
Saudável e Ativo 

Oficina da Memória. 
Projeto que visa mitigar e prevenir as doenças cognitivas degenerativas 
geradas pelo envelhecimento. A Casa de Convivência do Parque 
Tamandaré, bem como o Centro do Idoso, atuam com esse projeto que é 
planejado e executado por psicólogos e terapeutas ocupacionais. 

Enfermagem, 
Medicina, 
Psicologia, 
Farmácia, 
Fisioterapia e 
áreas afins. 

107 Superintendência de Envelhecimento Projeto de letramento para terceira idade que vise a educação continuada Pedagogia, Letras 



Saudável e Ativo para atuação nas casas de Convivência dos Idosos, ofertando aulas 
diárias com metodologia própria e certificação de escolaridade formal. 

e áreas afins. 

108 
Superintendência de Envelhecimento 
Saudável e Ativo 

Projeto de utilização de mídias digitais na inclusão do idoso. 
Considerados Imigrantes Digitais, os idosos necessitam de oficinas que 
proponham a sua inclusão no manejo e utilização de celulares, aplicativos 
e similares, facilitando assim sua plena participação na sociedade. 

Sistemas da 
Informação, 
Ciência da 
Computação e 
áreas afins. 

109 Superintendência de Iluminação Publica 

Desenvolvimento de plataforma digital para acompanhamento em tempo 
real das equipes de manutenção (interface parecida com a do UBER), que 
possibilite à superintendência acompanhar a localização das equipes 
(caminhões e veículos), em tempo real. Além disso, incrementaria valor na 
comunicação com o cidadão, mandando um alerta (via SMS para o 
solicitante) de quando caminhão estará em frente ao ponto dele solicitado 
para execução. (Exemplo de mensagem: “seu ponto está sendo executado 
neste momento”). 

Engenharias, 
Sistemas da 
Informação, 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

110 Superintendência de Iluminação Publica 

Desenvolvimento de medidor de grandezas elétricas. 
Possibilitar medições na entrada de energia de prédios públicos, para 
monitorar as grandezas elétricas, possíveis falhas e distorções, 
desperdícios dentre outros. 

Sistemas da 
Informação, 
Engenharias, 
Física e áreas 
afins. 

111 Superintendência de Postura 

Criação do site da Superintendência de Postura do município. 
Utilizar como base o site da Superintendência do PROCON de Campos 
dos Goytacazes (www.procon.campos.rj.gov.br), e através da aparência 
deste, criar cada aba e cada subsistema para possibilitar o funcionamento 
passo-a-passo dos processos e possibilitar a melhora da fiscalização e 
das solicitações desta Superintendência. 

Engenharias, 
Sistema de 
Informação, 
Design, Tecnologia 
em Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

112 
Superintendência do Centro de 
Informações e Dados de Campos 

Pesquisa, levantamento e mapeamento de dados e produção de catálogos 
digitais do patrimônio cultural municipal. 

Sistemas da 
Informação, 
Ciência da 
computação, 
Engenharias, 



Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas, 
História e áreas 
afins. 

113 
Superintendência do Centro de 
Informações e Dados de Campos 

Pesquisa, levantamento e mapeamento de dados e produção de catálogos 
digitais de áreas de risco de desastres naturais com as devidas 
prevenções. 

Sistema de 
Informação, 
Ciência da 
computação, 
Engenharias, 
Biologia, 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

114 
Superintendência do Centro de 
Informações e Dados de Campos 

Desenvolver aplicativo móvel georreferenciado para acionamento e 
abertura de chamados de serviços públicos pela comunidade. 

Sistema de 
Informação, 
Ciência da 
computação, 
Engenharias, 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas e 
áreas afins. 

115 
Superintendência do Fundo de 
Desenvolvimento de Campos dos 
Goytacazes 

Desenvolvimento de aplicativo para integração com os clientes do 
Fundecam – Crédito Certo. 

Engenharias, 
Sistema de 
Informação, 
Tecnologia em 
Análise e 
Desenvolvimento 



de Sistemas e 
áreas afins. 

116 
Superintendência do Fundo de 
Desenvolvimento de Campos dos 
Goytacazes 

Desenvolver pesquisa sobre o impacto do Fundecam no desenvolvimento 
econômico de Campos 2001-2016. 

Administraçao, 
Ciências 
Econômicas, 
Geografia, 
Ciências Sociais e 
áreas afins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II - FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PROJETO 

 
Este FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PROJETO é parte integrante do Programa Municipal de Bolsas de Iniciação Científica, 
Iniciação Tecnológica e de Extensão, nos termos do Edital 01/2019. Todos os campos são de preenchimento obrigatório. 
 
 

1. Sobre o Projeto: 

Título do Projeto: _______________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Órgão (Ver Anexo I):_____________________________________________________________________________________________________________ 

Número do Projeto (Ver Anexo I):___________________________________________________________________________________________________ 

Instituição que desenvolverá o Projeto: ______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. Sobre o Professor Orientador: 

Nome: _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Unidade/Departamento/Curso em que atua na IES: ____________________________________________________________________________________ 

Maior Título Acadêmico (Mestrado/Doutorado):________________________________________________________________________________________ 

CPF: ______________________________  Identidade:______________________________________ Órgão Emissor: _____________________________ 

Endereço Profissional:___________________________________________________________________________________________________________ 

Endereço Residencial:___________________________________________________________________________________________________________ 

Telefone Profissional: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Telefone Residencial:____________________________________________________________________________________________________________ 

Telefone Celular:________________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________________________________________________________________ 



3. Sobre o Bolsista custeado pelo Programa Municipal de Bolsas 

Tipo de Bolsa: (     ) IC (     ) IT (     ) Ext 

Nome:________________________________________________________________________________________________________________________ 

Unidade/Departamento/Curso na IES: ______________________________________________________________________________________________ 

Semestre que está cursando:__________________________________ Coeficiente de Rendimento (CR): ________________________________________ 

CPF: _____________________________ Identidade:_____________________________________ Órgão Emissor:________________________________ 

Endereço Residencial:___________________________________________________________________________________________________________ 

Telefone Residencial:____________________________________________________________________________________________________________ 

Telefone Celular:_______________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Sobre o Bolsista custeado pela Instituição de Ensino Superior 

Tipo de Bolsa: (     ) IC (     ) IT (     ) Ext 

Nome:________________________________________________________________________________________________________________________ 

Unidade/Departamento/Curso na IES: ______________________________________________________________________________________________ 

Semestre que está cursando:_____________________________________________________________________________________________________ 

CPF: ____________________________________ Identidade:___________________________________ Órgão Emissor:___________________________ 

Endereço Residencial:___________________________________________________________________________________________________________ 

Telefone Residencial:____________________________________________________________________________________________________________ 

Telefone Celular:_______________________________________________________________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Observação.: Se não houver Bolsista custeado pela IES, deixar Item 4 sem preenchimento. 

 
 



 
Local e Data:                                                                                               Campos dos Goytacazes, _____ de ___________________ de 2019. 
 
 
Assinaturas: 
 
 

_________________________________________________________________________ 
Bolsista custeado pela PMCG 

 
__________________________________________________________________________ 

Bolsista custeado pela IES 
 

__________________________________________________________________________ 
Professor Orientador do Projeto 

 
__________________________________________________________________________ 

Dirigente Máximo da Instituição 
(Carimbo) 

 


