
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 
 

 

DELIBERAÇÃO  N
0
 48, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, tendo em vista a decisão tomada em sua 176ª 

Reunião Extraordinária, realizada em 02 de dezembro de 2011,  

 

RESOLVE: homologar os contratos abaixo relacionados que foram celebrados com a 

interveniência da Fundação de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica 

da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (FAPUR), originários de 

projetos apresentados por docentes e/ou pesquisadores vinculados a 

Unidades Acadêmicas e/ou Administrativas da UFRRJ: 

 

 
 1. Termo de Contrato nº 13/2005, do Instituto de Tecnologia, que tem por 

objetivo estabelecer um programa de cooperação e intercâmbio científico 

e tecnológico para prestação de serviços e desenvolvimento de produtos 

na área de Geomática. 

 

 2. Termo de Contrato nº 40/2005, do Instituto de Tecnologia, que tem por 

objetivo estabelecer um programa de cooperação e intercâmbio científico 

e tecnológico para prestação de serviços na área de Geomática. 

 

 3.  Termo de Contrato nº 58/2005, do Campus Leonel Miranda, que tem 

por objetivo a realização de experimentação e difusão de tecnologia 

agrícola para os produtores rurais do Município de São João da Barra, 

oferecendo assessoria técnica para a implantação de cooperativas de 

produtores rurais, levantamento de dados sócio-econômicos, atuando, 

ainda, na orientação do escoamento da produção dos produtores rurais. 

 

 4. Termo de Contrato nº 37/2006, do Decanato de Pesquisa e Pós 

Graduação da UFRRJ, que tem por objetivo  viabilizar inovação 

tecnológica em pesquisas da área de produção animal e vegetal, a partir de 

Edital CTINFRA-FINEP. 

 

 5. Termo de Contrato nº 39/2006, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo disciplinar a execução financeira dos recursos oriundos da 

cobrança de taxas de atendimento clínico, cirúrgico, de análises clínicas 

laboratoriais, de raio X, de ultrassonografia, do Hospital Veterinário da 

UFRRJ. 

 

 6. Termo de Contrato nº 41/2006, do Instituto de Tecnologia, que tem por 

objetivo realizar o controle de pressões e a minimização da invasão de 

fluidos de perfuração em reservatórios portadores de óleos pesados. 

 

 7. Termo de Contrato nº 71/2006, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo criar uma rede multinacional e multidisciplinar de pesquisa para 

determinar como as atividades abaixo do solo de microflora podem 

contribuir para reduzir os efeitos das mudanças climáticas globais. 

 

 8.  Termo de Contrato nº 74/2006, do Instituto de Agronomia, que tem por 
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objetivo disciplinar a execução financeira dos recursos oriundos de 

convênios celebrados entre Instituições de Ensino e Pesquisa, parceiros do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Agrícola da UFRRJ, 

viabilizando a oferta de curso de Mestrado voltado para a formação dos 

quadros decente e técnico das Escolas agrotécnicas federais. 

 

 9. Termo de Contrato nº. 76/2006, do Instituto de Biologia, que tem por 

objetivo aplicar o plano de manejo para a espécie ameaçada de extinção 

Liolaemus Lutzae, com foco na defesa de habitat de restinga e com 

transplante de dados do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, com apoio 

do MMA-FNMA. 

 

 10. Termo de Contrato nº 78/2006, do Instituto de Tecnologia, que tem por 

objetivo implantar uma rede temática em desenvolvimento de catálise, 

aplicada à Indústria de Petróleo e Gás e de Energias Renováveis, pela 

implementação de ações destinadas à elaboração de estudos e 

desenvolvimento de projetos de P&D, criação de infra-estrutura e 

formação e capacitação de recursos humanos. 

 

 11. Termo de Contrato nº 18/2007, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo disciplinar a execução financeira dos recursos oriundos da 

criação do Fundo Especial MEYER – NEITZ, constituído pelo legado 

deixado pelo ex-professor Wilhelm Otto Daniel Martin Neitz. 

 

 12. Termo de Contrato nº 41/2007, do Instituto de Tecnologia, que tem por  

Objetivo propiciar a conversão de biomassa lignocelulósica em 

combustíveis líquidos, catalisada por peneiras moleculares, com o apoio 

da PETROBRÀS. 

 

 13. Termo de Contrato nº 49/2007, do Instituto de Tecnologia, que tem por 

objetivo a obtenção de peneiras moleculares mesoporosas visando a sua 

aplicação como matriz ativa de catalisadores de FCC, como apoio da 

PETROBRÀS.  

 

 14. Termo de Contrato nº 52/2007, do Instituto de Tecnologia, que tem por 

objetivo realizar a prestação de serviços técnicos especializados para 

análise de gêneros alimentícios e elaboração, alteração e revisão de 

especificações de normas técnicas, a serem executados de forma contínua, 

através do Laboratório Analítico de Alimentos e Bebidas- LAAB. 

 

 15. Termo de Contrato nº 80/2007, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo realizar a prestação de serviços técnico-científicos de 

reflorestamento para fins de produção de madeira e recuperação de áreas 

degradadas pela extração de argila. 

 

 16. Termo de Contrato nº 90/2007, do Instituto de Agronomia, com o 

objetivo de implantação de uma rede temática em conservação e 

recuperação de ecossistemas e remediação de áreas impactadas, aplicada à 

indústria de Petróleo e Gás de Energia Renováveis, com o apoio da 

PETROBRÁS. 

 

 17. Termo de Contrato nº 92/2007, do Instituto de Tecnologia, que tem por 

objetivo a implementação na UFRRJ de um Laboratório de Preparo, 

Avaliação e Escoamento de Fluídos, com o apoio da PETROBRÁS. 

   

 18. Termo de Contrato nº 93/2007, do Instituto Multidisciplinar, que tem 

por objetivo a execução do projeto "Sabor do Tinguá - agroindústria 
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familiar sustentável, resgatando a identidade rural, beneficiando 

alimentos, gerando renda, promovendo a segurança alimentar e a inserção 

social".  

 

 19. Termo de Contrato nº 95/2007, do Instituto de Tecnologia, que tem por 

objetivo monitorar a qualidade e identidade de produtos e matérias primas 

alimentícias, ração animal, água e bebidas produzidas e comercializadas 

no Estado do Rio de Janeiro, bem como produtos que tenham sua entrada 

e comercialização no Estado e também em outros estados, pelo 

Laboratório Analítico de Alimentos e Bebidas - LAAB-DTA- IT/UFRRJ. 

 

 20. Termo de Contrato nº 96/2007, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo disciplinar a execução financeira dos recursos oriundos da 

cobrança de taxas para realização de exames de diagnóstico laboratorial da 

Anemia Infecciosa Eqüina (AIE), da Caprino Artrite Encefalite (CAE) e 

do Vírus da Leucemia Felina (FeLV) no Departamento de Microbiologia e 

Imunológica do Instituto de Veterinária, cujos resultados desses ensaios 

diagnósticos são empregados no desenvolvimento de pesquisa, visando ao 

levantamento  epidemiológico e o melhoramento dos testes 

imunobiológicos.   

 

 21. Termo de Contrato nº 97/2007, do Instituto Multidisciplinar, que tem 

por objetivo viabilizar a execução do Projeto - Centro Regionais de 

Pesquisa, Documentação e Imagem da UFRRJ, com o apoio da FINEP. 

  

 22. Termo de Contrato nº 102/2007, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo implantar e executar o Projeto de Recuperação da Mata Ciliar do 

Rio Macacu.  

 

 23. Termo de Contrato nº 112/2007, do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais, que tem por objetivo disciplinar a gestão financeira dos recursos 

oriundos da SECAD/MEC para apoiar ações relacionadas ao Seminário de 

Avaliação da I Conferência Internacional Vozes de Nuestra América: 

Cultura, política e pensamento crítico - América Latina e Caribe.  

 

 24. Termo de Contrato nº 08/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo a prestação de serviços técnicos e científicos através de testes de 

antifúngicos. 

 

 25. Termo de Contrato nº 09/2010, do Instituto de Agronomia/Comitê 

Guandú, que tem por objetivo realizar a implementação do projeto 

Produtores de Água e Floresta, em termo cooperação técnica entre o 

Instituto Estadual do Ambiente, o Instituto de Conservação Ambiental The 

Nature Conservancy do Brasil, o Município de Rio Claro e o Instituto 

Terra de Preservação Ambiental e voltado para o monitoramento das 

áreas, a sistematização de informações, a autorização e ao pagamento por 

serviços ambientais.  

 

 26. Termo de Contrato nº 10/2010, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo realizar oficinas/palestras/cursos no projeto intitulado "TRUPE 

SOLIDÁRIA - MEIO AMBIENTE: SESC VOLUNTÁRIO", realizados 

pela sala de Ciências. 

 

 27. Termo de Contrato nº 11/2010, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo oferecer consultoria para os 22 episódios da série 2010 do 

programa televisivo intitulado "Globo Ecologia". 
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 28. Termo de Contrato nº 12/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo prestar assessoria técnica em ciência do solo na área de Biologia. 

 

 29. Termo de Contrato nº 13/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo realizar a elaboração, implantação, condução e avaliação de 

projeto de pesquisa na área de atuação do Departamento de Fitotecnia/ 

Instituto de Agronomia. 

 

 30. Termo de Contrato nº 15/2010, da Reitoria da UFRRJ, em parceria com 

a Sociedade Fluminense de Energia, com o objetivo de realizar a 

recuperação de 584 poltronas do Anfiteatro Gustavo Dutra da UFRRJ, 

tendo em vista a preservação do espaço tombado pelo Patrimônio da 

União. 

 

 31. Termo de Contrato nº 16/2010, do Instituto de Tecnologia que tem por 

objetivo possibilitar a formação técnica na área de agrimensura,  

capacitando os cidadãos a competirem no mercado de trabalho. 

 

 32. Termo de Contrato nº 17/2010, do Instituto de Tecnologia, que tem por 

objetivo apoiar a realização da XVI Semana Acadêmica de Alimentos. 

 

 33. Termo de Contrato nº 18/2010, do Instituto de Biologia, que tem por 

objetivo determinar as fases do ciclo reprodutivo da Ictiofauna da área de 

construção da UHE Simplício (Rio Paraíba do Sul), através de análise 

microscópica das gônadas das principais espécies. 

 

 34. Termo de Contrato nº 19/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo avaliar a compatibilidade de novas tecnologias para a cultura da 

cana-de-açúcar. 

 

 35. Termo de Contrato nº 20/2010, do Instituto de Tecnologia, que tem por 

objetivo apoiar a realização da XII Semana de Engenharia Química. 

 

 36. Termo de Contrato nº 21/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo a prestação de serviços técnicos e científicos relacionados à 

pesquisa de micotoxinas em amostras de cevada e/ou malte e/ou radícula. 

 

 37. Termo de Contrato nº 22/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo apoiar a execução dos projetos de ensino e pesquisa 

desenvolvidos no Programa de Pós Graduação em Educação Agrícola da 

UFRRJ, em parceria com a Secretaria da Educação Profissional e 

Tecnologia do Ministério da Educação. 

 

 38. Termo de Contrato nº 23/2010, do Instituto Tecnologia, que tem por 

objetivo formalizar apoiar, a realização da XIV Semana Acadêmica de 

Engenharia de Alimentos. 

 

 39. Termo de Contrato nº 24/2010, do Comitê Guandu, que tem por objetivo 

apoiar a realização do X Encontro Nacional de Comitês de Bacias 

Hidrográficas - X ENCBHs, realizado no período de 10 a 14 de novembro 

de 2008.  

 

 40. Termo de Contrato nº 25/2010, do Instituto de Tecnologia, que tem por 

objetivo realizar análises físico-químicas ,de acordo com a legislação 

pertinente e cronograma, através do LAAB. 

 

 41. Termo de Contrato nº 27/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 
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objetivo realizar estudos de eficácia em medicamentos veterinários. 

  

 42. Termo de Contrato nº 28/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo realizar estudos de eficácia em medicamentos veterinários. 

  

 43. Termo de Contrato nº 29/2010, do Instituto de Ciências Humanas e 

sociais, que tem por objetivo propor ações estratégicas e metodológicas de 

capacitação, supervisão e acompanhamento direcionados à juventude 

rural, com o intuito de ampliar, qualificar e fortalecer a inclusão de jovens 

rurais no âmbito do Programa Nacional do Crédito Fundiário, a partir de 

uma abordagem multidisciplinar. 

 

 44. Termo de Contrato nº 31/2010, do Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais, que tem por objetivo realizar capacitação em panificação e 

confeitaria para inclusão no mercado de trabalho, geração de renda e 

segurança alimentar. 

 

 45. Termo de Contrato nº 31/2010, do Instituto de Educação, que tem por 

objetivo proporcionar á comunidade escolar um espaço vivencial 

entremeado de discussões teórico-práticas, focalizando o tema inclusão 

escolar no intuito da construção de uma escola aberta à diversidade. 

 

 46. Termo de Contrato nº 32/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo o desenvolvimento de testes de campo, no que diz respeito a 

ensaios de eficácia e segurança de produtos Fort Dodge. 

 

 47. Termo de Contrato nº 33/2010, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo executar o monitoramento do manguezal existente na área de 

acesso ao terminal portuário localizado no estabelecimento da empresa 

Thyssenkrupp CSA Siderúrgica do Atlântico LTDA. 

 

 48. Termo de Contrato nº 34/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo executar o projeto de P&D intitulado "elaboração do projeto 

executivo da unidade de estudo de fertilizantes", visando capacitar a 

UFRRJ para realização de pesquisas/testes/estudos. 

 

 49. Termo de Contrato nº 35/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo avaliar a eficácia e a segurança de uso de uma formulação de 

ivermectina a 3,15% no controle de endoparasitos e de ectoparasitos em 

bovinos. 

 

 50. Termo de Contrato nº 36/2010, do Instituto de Tecnologia, que tem por 

objetivo a realização de análises físico-químicas de acordo com a 

legislação vigente. 

 

 51. Termo de Contrato nº 37/2010, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo promover Simpósio para a aproximação das comunidades 

científica e acadêmica das diferentes áreas das Ciências Florestais com o 

intuito de promover o entendimento da responsabilidade de produzir 

ciência e tecnologia de forma sustentável, permitir a troca de informações 

e experiências entre os participantes, proporcionar ferramentas para 

reflexão e crítica dos participantes e revelar novas tendências e 

atualizações da pesquisa florestal e ambiental. Divulgação do 

conhecimento e da produção técnica-científica através de palestras, 

apresentações de painéis, apresentações orais. 

 

 52. Termo de Contrato nº 38/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 
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objetivo apoiar a realização do Minicurso Odonto, organizado pelo Grupo 

PET, com o intuito de complementar a formação acadêmica dos 

estudantes de graduação em Medicina Veterinária. 

 

 53. Termo de Contrato nº 39/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo analisar e comentar a Portaria 374 de 2009, que dispõe sobre as 

Especificações Técnicas para o Aproveitamento de água mineral, termal, 

gasosa, potável de mesa, destinadas ao envase, ou como ingrediente para o 

preparo de bebidas em geral, com a finalidade de respaldar a atuação do 

setor industrial brasileiro filiado à AFREBRAS. 

 

 54. Termo de Contrato nº 40/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo realizar dois estudos de eficácia pulguicida do nitempiram em 

cães e dois estudos de eficácia carrapaticida contra o Rhipicephalus 

sanguineus da milbemicina. 

 

 55. Termo de Contrato nº 41/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo desenvolver estudos geológico-geotécnicos buscando alternativas 

para Implantação de Estruturas no Complexo de Lajes visando o aumento 

de segurança do abastecimento de água da região metropolitana da cidade 

do Rio de Janeiro”. 

 

 56. Termo de Contrato nº 42/2010, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo a realização de Serviços Técnicos no âmbito da Engenharia 

Florestal para execução de inventário florestal, caracterização 

fitossociológica, definição de programa de supressão de vegetação, 

aproveitamento e destinação do material suprimido e a identificação de 

ocorrência de espécies arbóreas em extinção ou preservadas por legislação 

ambiental vigente na área afetada pela implantação da estrada principal de 

acesso do COMPERJ, em Itaboraí na Região Leste da Baía de Guanabara. 

 

 57. Termo de Contrato nº 43/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo a prestação de serviços de descrições petrográficas à Petrobras. 

 

 58. Termo de Contrato nº 44/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo avaliar a eficácia anti-helmíntica e segurança de uso de uma 

formulação de doramectina e pamoato de pirantel pasta em eqüinos. 

 

 59. Termo de Contrato nº 45/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo prestar serviços de pesquisa técnico-científica à Pfizer, sob a 

coordenação, o acompanhamento e a responsabilidade do Pesquisador-

Chefe, visando desenvolvimento de testes, no que diz respeito a ensaios de 

eficácia e segurança, de produtos de propriedade da Pfizer. 

 

 60. Termo de Contrato nº 46/2010, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo prestar consultoria científica especializada para o Canal 

Futura/Fundação Roberto Marinho. 

 

 61. Termo de Contrato nº 47/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo realizar parceria técnico-científica para avaliar a eficácia no 

controle da sarna otodécica e segurança clínica em gatos. 

 

 62. Termo de Contrato nº 48/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo desenvolver cursos de qualificação profissional para capacitação 

de servidores docentes e técnicos do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Crato. 
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 63. Termo de Contrato nº 49/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo viabilizar o desenvolvimento do Programa de Residência em 

Engenharia Agronômica através da atuação de três Engenheiros 

Agrônomos Residentes na área de fitotecnia (cultura da cana-de-açúcar) e 

seus respectivos orientadores, professores da UFRRJ e da Universidade 

Federal do Paraná.  

 

 64. Termo de Contrato nº 50/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo viabilizar o desenvolvimento do curso de capacitação técnica na 

cultura da cana-de-açúcar através da participação de dez Engenheiros 

Agrônomos indicados pela contratante, a Usina de Açúcar Santa 

Terezinha Ltda. 

 

 65. Termo de Contrato nº 51/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo viabilizar o desenvolvimento do Programa de Residência em 

Engenharia Agronômica através da atuação de quatro Engenheiros 

Agrônomos Residentes na área de fitotecnia (cultura da cana-de-açúcar) e 

seus respectivos orientadores, professores da UFRRJ e da Universidade 

Federal do Paraná. 

 

 66. Termo de Contrato nº 52/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo viabilizar o desenvolvimento do curso de capacitação técnica na 

cultura da cana-de-açúcar através da participação de um Engenheiro 

Agrônomo indicado pela contratante, a Usina de Açúcar São Tomé Ltda. 

 

 67. Termo de Contrato nº 53/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo viabilizar o desenvolvimento do Programa de Residência em 

Engenharia Agronômica através da atuação de um Engenheiro Agrônomo 

Residente na área de fitotecnia (cultura da cana-de-açúcar) e seus 

respectivos orientadores, professores da UFRRJ e da Universidade Federal 

do Paraná. 

 

 68. Termo de Contrato nº 54/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo viabilizar o desenvolvimento do Programa de Residência em 

Engenharia Agronômica através da atuação de um Engenheiro Agrônomo 

Residente na área de fitotecnia (cultura da cana-de-açúcar) e seus 

respectivos orientadores, professores da UFRRJ e da Universidade Federal 

do Paraná. 

 

 69. Termo de Contrato nº 55/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo viabilizar o desenvolvimento do Programa de Residência em 

Engenharia Agronômica através da atuação de um Engenheiro Agrônomo 

Residente na área de fitotecnia (cultura da cana-de-açúcar) e seus 

respectivos orientadores, professores da UFRRJ e da Universidade Federal 

do Paraná.  

 

 70. Termo de Contrato nº 56/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo prestar assessoria à SESPO em todos aspectos relacionados ao 

conhecimento técnico e profissional para realização de avaliações de 

produtos parasiticidas para animais de companhia e animais de produção. 

 

 71. Termo de Contrato nº 57/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo apoiar a realização da XXVI Semana Acadêmica de Medicina 

Veterinária.  

 

 72. Termo de Contrato nº 58/2010, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo prestar serviços de consultoria para desenvolvimento de projeto 
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de P&D intitulado “Estudos para manutenção de integridade de carretéis 

de cabos condutores com madeiras ecologicamente tratadas”. 

 

 73. Termo de Contrato nº 59/2010, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo apresentar panorama nacional detalhado sobre a contribuição 

econômica e social das áreas protegidas a partir da análise de bens e 

serviços decorrentes da existência de unidades de conservação (UCs) em 

todas as regiões e biomas brasileiros. 

 

 74. Termo de Contrato nº 60/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo viabilizar o desenvolvimento do Programa de Residência em 

Engenharia Agronômica, através da atuação de um (1) Engenheiro 

Agrônomo Residente na área de fitotecnia (cultura da cana-de-açúcar) e 

seus respectivos orientadores, professores da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Paraná. 

 

 75. Termo de Contrato nº 61/2010, da Reitoria - Coordenação do Centenário 

da UFRRJ, que tem por objetivo apoiar a realização do I Seminário 

Ensino Superior e Desenvolvimento em Perspectiva.  

 

 76. Termo de Contrato nº 62/2010, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo a elaboração do Plano Básico Ambiental (PBA) referente ao 

licenciamento ambiental do empreendimento denominado “Nova Subida 

da Serra BR-040”, conforme exigência do órgão licenciador, o IBAMA. 

 

 77. Termo de Contrato nº 63/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo realizar parceria técnico-científica para avaliação da eficácia mata 

bicheira, repelente e bernicida do produto Cidental. 

 

 78. Termo de Contrato nº 64/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo realizar parceria técnico científico para avaliação da eficácia mata 

bicheira, repelente, segurança, cicatrizante e coleta de matriz biológica 

(carne e leite) do produto Cidental Unguento. 

 

 79. Termo de Contrato nº 65/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo realizar parceria técnico-científica para avaliação da eficácia 

parasiticida e segurança dos produtos Spray Tratto, Coleira (nova), Talco 

Tratto e, Shampoo Tratto. 

 

 80. Termo de Contrato nº 66/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo realizar parceria técnico-científica para avaliação da eficácia 

carrapaticida e pulguicida e da segurança do produto K-SPOT. 

 

 81. Termo de Contrato nº 68/2010, do Instituto de Tecnologia, que tem por 

objetivo apoiar a realização da IV Semana Acadêmica de Engenharia de 

Agrimensura e Cartográfica. 

 

 82. Termo de Contrato nº 69/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo avaliar a eficácia e a segurança de uso de uma formulação de 

ivermectina a 1% no controle de endoparasitos e de ectoparasitos em 

bovinos.  

 

 83. Termo de Contrato nº 70/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo avaliar a segurança de uso do produto Diazitrin Plus em bovinos 

por pulverização.  

 

 84. Termo de Contrato nº 71/2010, do Instituto de Florestas, que tem por 
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objetivo apoiar a realização do Simpósio de Mirmecologia, realizado no 

período de 16 a 20 de outubro de 2011. 

 

 85. Termo de Contrato nº 72/2010, da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - EMBRAPA, que tem por objetivo a execução de 

serviços técnicos profissionais especializados para desenvolvimento de 

projeto de produção de água de coco congelada, envasada em embalagens 

plásticas".  

 

 86. Termo de Contrato nº 73/2010, do Campus Leonel Miranda, que tem por 

objetivo a elaboração de Projetos Técnicos e Científicos a serem 

implantados em futuro assentamento (Agro Vila), em atendimento aos 

pequenos produtores rurais atingidos pelo Decreto de Desapropriação de 

terras no 5º Distrito   de São João da Barra.  

 

 87. Termo de Contrato nº 74/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo apoiar a realização do I Simpósio de Cirurgia Veterinária da 

UFRRJ. 

 

 88. Termo de Contrato nº 75/2010, do Instituto de Ciências Humanas e 

sociais, que tem por objetivo apoiar a realização da Semana Acadêmica de 

Economia. 

 

 89. Termo de Contrato nº 76/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo prestar assessoria técnica à empresa Irmãos Benassi Ltda, através 

da atuação de dois Engenheiros Agrônomos Residentes na área de 

Tecnologia de Alimentos e seus respectivos orientadores, professores da 

UFRRJ.  

 

 90. Termo de Contrato nº 77/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo a prestação de serviços de caracterização estrutural, petrográfica e 

petrogenética das rochas magmáticas da Formação Abrolhos na porção 

centro-sul da Bacia do Espírito Santo e de suas implicações sobre a 

geologia do petróleo na região. 

 

 91. Termo de Contrato nº 78/2010, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo fornecer serviços de administração, gerenciamento e execução de 

Contrato, visando ao planejamento da metodologia a ser utilizada no 

Subprojeto de Medição do Decaimento Horizontal e Vertical da Energia 

Sonora dos Disparos de Air Guns, nos campos petrolíferos de Cangoá, 

Peroá, Camarupim, Golfinho e Canapu, na costa do estado do Espírito 

Santo. 

 

 92. Termo de Contrato nº 79/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo desenvolver uma avaliação dos estudos geológicos dos projetos 

de viabilidade de UHE Teles Pires e UHE Sinop no rio Teles Pires, na 

divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. 

 

 93. Termo de Contrato nº 80/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo a realização de estudos de segurança e eficácia ectoparasiticida 

do projeto 104.03, da Virbac. 

 

 94. Termo de Contrato nº 81/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo a realização de estudos de segurança e eficácia endo e 

ectoparasiticida dos produtos Virbamax LA, Virbamec LA e Virbamec 

Platinum, para adequação às exigências feitas pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
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 95. Termo de Contrato nº 82/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo a execução do estudo "Uso de Micronutrientes e Enxofre no 

Aumento da Eficiência de N-Uréia".  

 

 96. Termo de Contrato nº 83/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo a prestação de serviços de natureza científica para a realização de 

projetos de estudo da Bayer,  conforme protocolo de intenções. 

 

 97. Termo de Contrato nº 84/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo a realização dos ensaios experimentais (estudos clínicos) , para a 

MIcroplus. 

 

 98. Termo de Contrato nº 85/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo realizar parceria técnico-científica para execução de estudos de 

eficácia ectoparasiticida e de segurança de uma formulação à base de 

fipronil.   

 

 99. Termo de Contrato nº 86/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo a promoção de cooperação técnico-científica visando ao 

desenvolvimento de projetos de pesquisa para o desenvolvimento de 

diversos produtos à base de tiametoxam para o controle de ectoparasitos 

dos animais domésticos. 

 

 100. Termo de Contrato nº 87/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo a promoção de cooperação técnico-científica visando ao 

desenvolvimento de projetos de pesquisa de desenvolvimento de 

parasiticidas, assessoramento técnico, treinamento técnico e palestras 

técnicas na área de parasitologia veterinária. 

 

 101. Termo de Contrato nº 88/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo realizar parceria técnico-científica para execução de estudo para 

avaliação da eficácia anti-helmíntica e inocuidade do produto SUIFEN, à 

base de fenbendazole.  

 

 102. Termo de Contrato nº 89/2010, do Instituto de Veterinária, que tem por 

objetivo a prestação de serviços técnicos e científicos relacionados à 

pesquisa de micotoxinas em amostras de cevada, malte e radícula. 

 

 103. Termo de Contrato nº 90/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo promover a união de esforços dos partícipes para o 

desenvolvimento do projeto de P&D intitulado "Desenvolvimento de 

Sistemas de Produção de Girassol, Mamona e Pinhão Manso no Semiárido 

com foco na Agricultura Familiar”.   

 

 104. Termo de Contrato nº 91/2010, do Instituto de Agronomia, que tem por 

objetivo executar estudos geológico-geotécnicos para a setorização de 

riscos geológicos em áreas de comunidades do município do Rio de 

Janeiro. 

 

 105. Termo de Contrato nº 92/2010, do Instituto de Biologia, que tem por 

objetivo desenvolver o projeto denominado "Dinâmica da ictiofauna e 

condicionantes ambientais nos reservatórios da LIGHT e em trechos do 

Rio Paraíba do Sul".   

 

 106. Termo de Contrato nº 93/2010, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo desenvolver Programa de Pós-Graduação em Prática de 
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Desenvolvimento (Sustentável), a partir de Edital internacional, em 

parceria com a UFRJ, UFMG, UFAC e Universidade de Lúrio, em 

Moçambique, com apoio da Universidade de Colúmbia-EUA e Fundação 

MacArthur. 

 

 107. Termo de Contrato nº 94/2010, do Instituto de Florestas, que tem por 

objetivo apresentar uma análise detalhada das relações entre setores e 

empresas privadas selecionadas e a biodiversidade e serviços 

ecossistêmicos no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

RICARDO MOTTA MIRANDA 

Presidente 


