
RESULTADOS PRELIMINARES FIEX 2016 
 
 

Edital 01/2016 – PRE/UFSM 
FIEX – Fundo de incentivo à extensão 

PROJETOS 
 

 

Número do Projeto Título do Projeto Situação 

039665 Contribuição agroecológica aos produtores de leite: enfoque na sustentabilidade de 
sistemas forrageiros 

Classificado 

039554 Projeto Escola Responsável Classificado 

039102 As condições territoriais: pesquisa e extensão no território centro-serra do RS Classificado 

040034 Propostas de ações e intervenções dos residentes do PRAPS/MV nos programas da 
SMDR 

Classificado 

036549 Seminários de Agrobiodiversidade Crioula e Dias da Troca de Sementes Crioulas de 
Ibarama - RS 

Classificado 

042533 Orientações técnicas em sanidade aos estabelecimentos de produção leiteira de 
propriedades da região central do Rio Grande do Sul – Parte 2 

Não Classificado 

039605 Extrativismo vegetal sustentável na Quarta Colônia: alternativa de diversificação de renda 
da pequena propriedade rural 

Não Classificado 

036797 Arranjos produtivos de carne suína e derivados de interesse municipal e regional Não Classificado 

039475 Desenvolvimento e difusão de tecnologias de propagação vegetativa de erva-mate e de 
manejo de povoamento clonais 

Não Classificado 

042450 Agroecologia e agricultura orgânica em foco: formação acadêmica Não Classificado 

036625 Interação Universidade sociedade: ações de transferência de tecnologias e de 
levantamento de demandas técnicas na área de bovinocultura de corte na região central 

Não Classificado 



do RS 

034903 Projeto silvipastoril na Região Central do RS Não Classificado 

042369 Construção e socialização de conhecimentos e práticas na produção e comercialização 
de alimentos agroecológicos no Território de Cidadania Central - RS 

Não Classificado 

042521 Avaliação e conscientização da população de Santa Maria sobre doenças transmitidas 
por alimentos (DTAs) 

Não Classificado 

 
042507 

X Seminário de formação em agroecologia alimentação e saúde: bases para uma 
sociedade sustentável 

Não Classificado 

031506 Educação ambiental como forma de sensibilização à recuperação de mata ciliar na 
Região da Quarta Colônia 

Não Classificado 

039562 O consumo de carne e o conhecimento sobre segurança alimentar da comunidade 
universitária da UFSM 

Não Classificado 

031306 Boletim informativo como instrumento de Educação Continuada em Medicina Veterinária 
Preventiva 

Não Classificado 

031353 Sanidade, manejo avícola e orientações técnicas direcionadas aos pequenos produtores 
do município de Santa Maria-RS 

Não Classificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edital 02/2016 – PRE/UFSM 
FIEX – Fundo de incentivo à extensão 

PROGRAMAS 
 

Número do Projeto Título do Projeto Situação 

042435 Saúde pública nas escolas de ensino fundamental da periferia de Santa Maria, RS Classificado 

042606 Educação Sociambiental Multicentro na UFSM e na Comunidade II Não Classificado 

036494 Avaliação dos procedimentos de Boas Práticas, capacitação de manipuladores de 
alimentos e determinação da contaminação fúngica no ar de ambientes de processamento 
de alimentos 

Não Classificado 

033875 Geração de renda e inclusão social por meio da produção sustentável de leite entre os 
agricultores familiares assentados no Rio Grande do Sul 

Não Classificado 

042498 Escola livre e solidária: educação popular em assentamentos rurais Não Classificado 

042421 Gestão de resíduos sólidos recicláveis no campus da UFSM, em Camobi, Santa Maria Não Classificado 

036841 Câmara de extensão como fomento da pesquisa-desenvolvimento e de ações de extensão 
para o fortalecimento da agricultura familiar regional 

Não Classificado 

041437 Prevalência de micotoxinas em matérias primas e alimentos destinados ao consumo 
humano e animal no Brasil: mapeamento, regionalização e modelagem de um programa 
de gerenciamento de controle 

Não Classificado 

036411 Projeto de extensão: saúde pública vinculada às noções de guarda responsável “amigo 
animal” 

Não Classificado 

 
 
 
 
 


