
 

 

 
I - Categoria Gestão: 

  
  

Classificação Título do Projeto 

1º 
Projeção do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Campinas 

(LFDA‐SP) no cenário internacional 

2º 
Atualização da Gestão Estratégica, Formulação e Implementação da Gestão 

de Projetos Estratégicos Corporativos ( PECs) 

  
  
II - Categoria Qualidade Agropecuária: 

  
  

Classificação Título do Projeto 

1º 
Os melhores amigos do Mapa ‐ O trabalho dos cães de detecção da 

Secretaria de Defesa Agropecuária 

2º PRORACE Projeto de rastreabilidade do CECAFES 

3º Projeto 500 ‐ Produção de Cacau de alta produtividade 

4º 
O impacto da prestação de serviço terceirizado no controle da mosca‐da‐

carambola no Amapá, entre 2015 a 2019 

5º Uso da seringueira (Hevea brasiliensis) como cerca viva em pastagens 

6º 
Caso de Contaminação de Cerveja por Monoetilenoglicol e Dietilenoglicol: 
Modernização de processos laboratoriais para atendimento às demandas 

emergenciais da defesa agropecuária 

7º 
Implantação das análises de medicamentos veterinários e agrotóxicos no 

LFDA/SP em atendimento às demandas dos serviços de fiscalização 

8º Pólos e Fóruns Agropecuários 

9º 
Conscientização e Capacitação: Aspectos legais e importância das Boas 

Práticas de fabricação na área de alimentação animal 

10º 
Treinamento e desenvolvimento de habilidades técnicas de médicos 

veterinários do Serviço Oficial para a realização de análises exploratória e 
espacial de dados zoossanitários 

11º 
Estudo dos Produtos de Origem Vegetal Apreendidos em Bagagens para a 

Detecção e Identificação de Pragas 

12º Ramos ortotrópicos na propagação vegetativa de mudas de cacaueiro 

13º 
Identificação da origem de contaminação por dioxinas pela avaliação do 

perfil de congêneres 

  
III - Categoria Práticas Administrativas: 

  
  

Classificação Título do Projeto 

1º Certificado Veterinário Internacional Eletrônico 

2º Hub Laboratorial 

3º Implementando o Trello na Gestão de Processos Técnicos e Administrativos 



4º 
Produção de Vídeo Tutorial para o cadastramento de Médicos Veterinários 

no Sistema Integrado de Produtos e estabelecimentos Agropecuários ‐ 
SIPEAGRO 

5º Programa Plano Digital 

6º Festival do Tambaqui da Amazônia 

7º 

Desenvolvimento de planilha de pesquisa em excel para identificação de 
espécies aquáticas ornamentais proibidas à importação e/ou exportação & 

Produção de atlas para identificação destas espécies, facilitando a 
fiscalização in loco, durante todo o seu Trânsito Internacional 

8º 
Criação e Implementação da Comissão de Relacionamento com o Cliente 

(CRC) 

9º Implantação do Escritório de Projetos de TI 

10º 
Publicação de Guias sobre exigências para trânsito internacional de animais 

de companhia 

11º 
Ações Integradas para o aprimoramento da atuação do setor de licitações 

nos processos de contratação sob a égide dos princípios que regem a 
governança pública 

12º Comitê Técnico Consultivo da Qualidade do Leite – CTC Leite 

13º Manual de atendimento ao público 

14º 
Análise do efeito do uso de bots em pregões eletrônicos realizados pelo 

Mapa 

15º Projeto de Intervenção no uso do Sistema Eletrônico ‐ SEI 

 


