
Colocação Universidade Projeto Nota

1 UNISINOS Ampliação do laboratório de resistência mecânica para análise de sistemas convencionais e inovadores 85,40

2 UFSM Implantação de um laboratório para o ensaio de transformadores visando à confiabilidade e eficiência 81,80

3 UNISC Desenvolvimento e implantação de novas tecnologias para análise foliar e de solos 81,70

4 URI Implantação do laboratório de análises de solo e água do polo científico e tecnológico do norte do RS 81,10

5 FURG Desenvolvimento tecnológico e apoio ao setor agroindustrial na região de Santo Antônio da Patrulha 75,80

6 UFCSPA Diagnóstico de Infecções do Sistema Nervoso Central e Desenvolvimento de Novas Estratégias Terapêuticas 75,80

7 UPF
Implantação de um Centro de Diagnóstico e Pesquisa em Sanidade Animal para a cadeia produtiva de aves, suínos e 

bovinos
73,80

8 UFSM Desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da olivicultura no Rio Grande do Sul 72,30

9 UPF Implantação de análises de água para apoio ao setor produtivo alimentício 71,80

10 UCS Gestão de recursos hídricos e sua relação com o uso e ocupação do solo 71,50

11 URI Elaboração de uma farinha a partir de resíduos agroindustriais do processamento de suco de uva 71,30

12 UCS Difusão de boas práticas agrícolas na região dos Campos de Cima da Serra 68,00

13 URI Manejo do solo e de plantas para aumentar o valor agregado da fruticultura na agricultura familiar 67,84

14 UNIVATES Qualificação na produção de mudas de erva-mate 66,05

15 UNICRUZ Diagnóstico e monitoramento de doenças bovinas 65,80

16 UPF
Identificação in situ  de gemas e minerais no comércio de Soledade por equipamentos portáteis de fluorescência de raio-x 

por energia dispersiva e espectroscopia raman
65,60

17 URI Formação de um centro de inovação tecnológica em organismos aquáticos 64,00

18 UNISINOS Implantação do laboratório de segurança contra incêndios para avaliação de sistemas construtivos inovadores 61,90

19 UFRGS Reaproveitamento de resíduos agroindustriais para o desenvolvimento de embalagens biodegradáveis 60,80

20 UNISC Aprimoramento das técnicas de criação em laboratório do parasitoide Habrobracon hebetor  para sua produção massal 59,70

21 UFCSPA Centro de inovação tecnológica do Cluster da saúde 58,30

22 FEEVALE Desenvolvimento de nanotecnologia para aplicação em membrana como potencial curativo para queimadura 57,90

23 UNIJUÍ Tecnologias para cultivo de hortaliças de base agroecológica 57,90

24 UNIJUÍ Melhoria das Condições de Trafegabilidade das Estradas Não-Pavimentadas da Região Noroeste do RS 57,60

25 URI Conservação do solo e da água: desenvolvimento de ações práticas sustentáveis 56,95

26 FURG Valorização de subprodutos da indústria pesqueira do sul do estado para inclusão em alimentos de consumo popular 56,10

27 UNIJUÍ Novas tecnologias no processamento de Alimentos a partir de pescados cultivados na Região Noroeste do RS 54,40

28 UCS Biosensoriamento remoto de contaminantes microbiológicos da agroindústria 52,00

29 UCS Qualificação e quantificação de resíduos de agrotóxicos em alimentos e amostras ambientais 51,20

30 FURG Energia renovável e automação para aumento da produtividade de camarão em cultivo na Região Sul 49,60

31 UNIVATES Desenvolvimento de produto à base de carne suína voltado à agroindústria familiar no Vale do Taquari 48,60

32 UNICRUZ Qualidade do Trigo como Fator de Competitividade da Triticultura na Região do Alto Jacuí 42,80

33 FEEVALE Núcleo Inovação Tecnológica e Educação Continuada em Saúde Única 41,90

34 UNIJUÍ Sustentabilidade na indústria da construção civil 40,60

35 UNILASALLE Laboratório de energias sustentáveis - LES  40,40

36 UPF Laboratório de inovação e criação 37,90

37 URI Aproveitamento de subprodutos da cadeia produtiva de erva-mate para produção de carvão ativado e bio-óleo 36,00

38 FURG Estudos numéricos integrados para fortalecer o desenvolvimento sustentável na região Sul do Brasil. 27,30

39 URI Desenvolvimento de tecnologias para ensino de energias renováveis
DESCLASSIFICADO 

ITEM 7.11 P. 2º

40 URCAMP Indicadores sanguíneos como ferramenta de avaliação da produção ovina na região da campanha
DESCLASSIFICADO 

ITEM 7.11 P. 2º

41 URI Reciclagem de plásticos: sugestões de alternativas para problemas de odor e resíduos de lavagem
DESCLASSIFICADO 

ITEM 7.1

42 URCAMP Uso de tecnologias inovadoras na caracterização física e química dos solos do município
DESCLASSIFICADO 

ITEM 7.11 P. 2º
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