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QUADRO COM AS PROPOSTAS ENQUADRADAS PARA DIVULGAÇÃO 

SEQ. TITULO DO PROJETO PESQUISADOR 

1 * 
Usando unidades básicas de saúde para mitigar o impacto do envenenamento ofídico em áreas remotas: 
Desenvolvimento e avaliação formativa de uma nova intervenção multimodal na Amazônia brasileira 

Wuelton Marcelo Monteiro 

2 * 
Piscicultura no Estado do Amazonas: bases para avaliação  monitoramento  inovação e expansão do 
setor 

Kedma Cristine Yamamoto 

3 * 
O PROJETO MENSURAR:  avaliação dos impactos da transferência de tecnologias agropecuárias no 
âmbito do Programa do PPA 2020/2021 PRODUZIR AMAZONAS 

Lindomar de Jesus de 
Sousa Silva 

4 * 
Vulnerabilidade e o idoso em situação de rua: propostas de implementação das políticas sociais e da rede 
de assistência 

Cássia Rozária da Silva 
Souza 

5 * 
O rio como sujeito de direito: as águas de Manaus e seus territórios vitais. Um diagnóstico da gestão de 
recursos hídricos e das ações de educação ambiental no município de Manaus-AM.  

José Exequiel Basini 
Rodriguez 

6 * 
Avaliação de Políticas Públicas de Assistência Social no Estado do Amazonas com Uso do Balanced 
Scorecard 

Daniel Reis Armond de 
Melo 

7 * Gestão das políticas públicas de avaliação educacional no Amazonas: possibilidades de integração Camila Ferreira da Silva 

8 Monitorização dos Acidentes Ofídicos no Amazonas: treinamentos e ferramentas para a gestão em saúde 
Jacqueline de Almeida 

Gonçalves Sachett 

9 * 
Política Pública e Educação em meio à pandemia da Covid-19 em Manaus: os impactos sobre a 
Educação Básica 

Selma Suely Baçal de 
Oliveira 

10 * 
O desempenho de serviços de saúde: um modelo de análise dos indicadores e ações da gestão do SUS 
no Amazonas 

Rodrigo Tobias de Sousa 
Lima 

11 * Análise espacial da eficiência dos gastos públicos com a criminalidade nos municípios do Amazonas Tarcísio da Costa Lobato 

12 * Avaliação de políticas públicas para a meliponicultura no Amazonas Rinaldo Sena Fernandes 

13 * 
Análise das políticas de Educação Escolar Indígena no Estado do Amazonas e da efetividade do direito à 
autodeterminação dos povos indígenas no contexto da educação diferenciada em Manaus e entorno 

Jocélia Barbosa Nogueira 

( * ) Propostas enquadradas com condicionante de ajustes. 

 


