
Relação do Projetos de Pesquisa aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da UFRRJ 

Protocolo Titulo do Projeto de Pesquisa 

002/2020 
O ensino de análise combinatória no ensino fundamental II: uma proposta 
pedagógica diferenciada para ensinar matemática 

003/2020 
As Contribuições dos Negócios Sociais para a Implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável no Rio de Janeiro 

004/2020 
A responsabilidade social empresarial na Baixada Fluminense: projetos e práticas 
empresariais exitosos no apoio ao combate da covid-19 

005/2020 

Política educacional de acesso ao ensino superior: O programa de apoio a planos 
de reestruturação e expansão as universidades federais (REUNI) na Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro 

006/2020 
Mudanças de atitudes e comportamentos para inclusão de mulheres, negros e 
idosos diante do estigma social em saúde mental 

009/2020 

Condições de vida dos alunos e de suas famílias durante o Covid-19 e possíveis 
resultados das ações do Governo e das Instituições de Ensino Superior do Estado 
do Rio de Janeiro 

010/2020 

Observatório de Parcerias em Áreas Protegidas”: uma análise do impacto da 
pandemia do COVID-19 na dinâmica das parcerias para o turismo em áreas 
protegidas 

013/2020 
Ritvo Autism Asperger Scale - Revised (RAADS-R): adaptação e propriedades 
psicométricas para o uso no Brasil 

014/2020 
Conhecimento científico transformado em conhecimento organizacional, uma 
realidade possível? - O caso da UFRRJ 

016/2020 
A importância da comercialização em feiras para geração de renda e 
fortalecimento da agricultura urbana no município do Rio de Janeiro 

020/2020 
Campo Alegre, presente! Formação dos educadores para a escola do campo: o 
caso da Escola Municipalizada Campo Alegre (Nova Iguaçu - RJ) 

021/2020 
O mapeamento das interfaces entre tecnologia da informação e as áreas de 
conhecimento envolvidas no Curso de Administração Pública da UFRRJ 

028/2020 
Etnoconservação de Serviços Ecossistêmicos do Solo para o Bem-estar Humano 
em Território Quilombola, Paraty, RJ 

030/2020 
O currículo da Escola Família Agrícola “Jacyra De Paula Miniguite” e suas 
possibilidades de aplicação no contexto escolar 

031/2020 Sentidos de famílias, adoção e políticas para infância e juventude 

034/2020 
Proposição de uma metodologia de monitoramento de riscos corporativos: o caso 
Colégio Pedro II 

039/2020 

Construção   do conhecimento   agroecológico   através   das   práticas   de   
adubação verde e inoculação com rizóbios nativos em feijoeiro comum, no 
Quilombo Cachoeira, região Central de Minas Gerais 

043/2020 O corpo que dança: a poética e o estigma da bailarina 

044/2020 
O amor na era digital: o impacto da tecnologia da comunicação nos 
relacionamentos afetivo-sexuais 

 

*Esta relação refere-se somente aos projetos submetidos a partir do início do período de 

isolamento social. 

**Informações atualizadas em 20/08/2020. 


