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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
Nº de

Ordem
Orientadores Título Projeto Orientandos

Plano de
Trabalho

1.
Abel Ahbid

Ahmed
Delgado Ortiz

Doutor
Interconexões entre a teoria dos grafos
e álgebra comutativa.

Luciana Santos Fideles
Caracterização  de  si-hipergrafos  de
Cayley.

Weverton Gonçalves da
Silva

Acerca de Si-hipergrafos de Cayley

Ânderson César Vieira
Indice  de  frustração  em  si-grafos
unitarios de Cayley

2.
Adaiane
Spinelli

Doutor
Extração  de  pigmentos  naturais  da
Amazônia  ocidental  para  aplicação
industrial.

Laura Lopes Maciel
Costa

Encapsulamento  de  corante  natural
extraído  da  casca  de  tucumã
(Astrocaryum  vulgare)  com  o  uso  da
técnica de impregnação ou adsorção por
contato.

Trêice da Silva Aguiar
Aplicação de corante vegetal extraído do
açaí  (euterpe  oleracea)  em  tecido  de
algodão.



3.
Alberto Dresch

Webler
Mestre

Tratamento  de  lixiviado  de  áreas  de

disposição de resíduos sólidos urbanos

por diferentes processos.

Jussara Cordeiro de

Paula

Tratamento  de  efluentes  de  frigorífico
por  processo  físico-químico  através  de
coagulação-floculação,  carvão  ativo  e
processos oxidativos avançados.

4.
Alex Mota dos

Santos
Mestre

Cartografia  indígena,  mapeamento

participativo,  uso  e  ensino  de

geotecnologias.

Aricson Garcia Lopes
Modelagem  de  corredores  ecológicos
entre  terras  indígenas  e  unidades  de
conservação em Rondônia.

Nicoly Dal saNto

Svierzoski

Caracterização dos focos de queimadas
dentro e no entorno da TI Rio Omerê em
Rondônia.

Samara Paula de Souza
A  influência  do  uso  da  terra  sobre  a
qualidade da água no Igarapé Prainha,
TI Igarapé Lourdes, Rondônia.

5.
Alexandre de

Almeida e Silva
Doutor

Avaliação  da  aplicação  ecológica  e

médica de insetos.

Danilo Aureliano Almeida

Geremia

Avaliação  do  enriquecimento  ambiental
para  a criação de larvas de anopheles
darlingi (diptera: culicidae).

Naiara Tavares Cabral
Avaliação  da  suplementação  de
vitaminas e minerais na reprodução de
anopheles darlingi (diptera: culicidae).

6.
Ana Lucy

Caproni
Doutora

Fungos  micorrízicos  arbusculares  e

interações microbianas em lavouras de

cafeeiros  (coffea  canephora)  na

Amazônia.

Marta de Souza da Silva
Esporos  de  fungos  micorrízicos
arbusculares em cafeeiro no estado de
Rondônia.

Potencialidades  dos  fungos

micorrízicos  arbusculares  como

bioindicador ambiental.

Thaís Ponhês dos

Santos

Potencialidades dos Fungos Micorrizicos
Arbusculares  como  Bioindicador  de
Estabilidade de Floresta Nativa, Cerrado
e  Pastagem  no  Município  de  Guajará-
Mirim/RO.

7. Anderson Doutora Compactação  em  um  latossolo João Witor Zani Furlan Crescimento  radicular  do  capim-



Cristian

Bergamin

vermelho-amarelo e suas relações com

crescimento  radicular  do  capim-

braquiária na Amazônia Ocidental.

braquiária  (Brachiaria  brizantha  cv.

Marandu) em solo compactado.

Jurandyr José Ton

Giuriatto Junior

Atributos  físicos  de  um  Latossolo

Vermelho-Amarelo  sob  compactação

cultivado com capim-braquiária.

Paulo Henrique Andrade

Silva

Fitomassa  de  capim-braquiária

(Brachiaria  brizantha  cv.  Marandu)  em

um solo compactado.

8.
Angelo Gilberto

Manzatto
Doutor

Biodiversidade  e  bioprospeccão  na

Amazônia  sul  -  ocidental:  subsídios

para  inserção  em  cadeias  produtivas

do conhecimento.

Alex Eugênio de Oliveira

Hidrobiogeoquímica  do  Fósforo  em

Igarapés de Terra Firme na Região do

Interfluvio  entre  os  Rios  Madeira  e

Purus,  Estação  Ecológica  do  Cuniã,

Porto Velho, Rondônia, RO.

Iuri Aparecida da silva

Oliveira

Hidrobiogeoquímica  do  Nitrogênio

(Nitrato,  Nitrito  e  Amônio)  em Igarapés

de Terra Firme na Região do Interfluvio

entre os Rios Madeira e Purus, Estação

Ecológica  do  Cuniã,  Porto  Velho,

Rondônia, RO.

9.
Anna Frida

Hatsue Modro
Doutor

Apicultura  como  estratégia

agroecológica  para  diversificação

econômica  na  agricultura  familiar  da

zona da mata rondoniense.

Ana Paula Dalazen

Origem  Botânica  do  mel  produzido  na

Zona da Mata Rondoniense entre agosto

de 2015 e julho de 2016.

Ederson Santana da

Silva

Coleta  e  identificação  de  espécies

vegetais  em  floração  encontrados  na

Zona da Mata Rondoniense entre agosto

de 2015 e julho de 2016.

10.

Antonio

Laffayete Pires

da Silveira

Mestre

Fitogeografia  das  florestas  da

Amazônia  sul  -  ocidental,  Rondônia,

Brasil.

Bruno Umbelino da Silva

Santos

Análise  estrutural  do  componente

lenhoso  de  uma  floresta  ombrófila

aberta.



11.

Ariveltom

Cosme da

Silva

Doutor

Diagnóstico  de  enchentes  em  sub-

bacia  urbana  de  Ji-paraná :  um�

estudo de caso.

Hamom Ventura

Rodrigues

Análises  das  vulnerabilidades

associadas  aos  eventos  de  cheia  de

bacia  hidrográfica  no  perímetro  urbano

de Ji-Paraná, RO.

Jhonys Gonçalves Pinto
Análise  morfométrica  de  sub-bacia  em

Ji-Paraná, RO.

Páblo Dias Vieira
Análises estatísticas de dados de bacia

hidrográfica com o software Surfer 10.

12.

Beatriz

Machado

Gomes

Doutor

Estudo da contribuição das interações

entre  os  ambientes  terrestres  e

aquáticos no ciclo do carbono.

Thandy Junio da Silva

Pinto

Fluxo de CO2 na interface ar-água no rio

Machado  –  RO  e  sua  relação  com

parâmetros  físicos,  químicos  e

biológicos.

13. Bruna Rafaela

Caetano Nunes

Doutora Levantamento da fauna parasitária em

colossoma macropomum (cuvier, 1818)

nos diferentes sistemas de cultivo,  no

estado de Rondônia.

Igor Izidoro Cardoso Levantamento  da  fauna  de

endoparasitos  em  Colossoma

macropomum  (Cuvier,  1818)  na  região

central de Rondônia.



Simone Paiva Medeiros

Diversidade  de  ectoparasitos  em

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)

na região central de Rondônia.

Thalitta Silva Cota

Influência da qualidade da água sobre o

grau  de  infestação  de  parasitos  em

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818).

Valdineia de Oliveira

Rocha

Grau  de  infestação  de  parasitos  em

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)

em  diferentes  sistemas  de  cultivo,  na

região central de Rondônia.

14.

Carlos Alberto

Tenório de

Carvalho

Júnior

Doutor

Desenvolvimento  de  caixa

comportamental automatizada de baixo

custo.

Fernando Augusto

Arruda de Souza

Desenvolvimento  de  caixa

comportamental  automatizada

computacionalmente.

kattlen Raina da Costa

Almeida

Desenvolvimento  de  caixa

comportamental adaptada.

15.

Dieime

Custódia da

Silva

Doutor

Caracterização  estrutural  e  magnética

de  nanomateriais  magnéticos  e  não

magnéticos.

Alexandre Ramos Lira de

Almeida

Introdução  e  iniciação  dos  princípios
básicos  de  caracterização  estrutural  e
magnética  (por  Birrefringência
Magnética) de nanomateriais magnéticos

16.
Elie Albert

Moujaes
Doutor

Magnetização  em  nanojunções  Fe/

[Fe1-cNic]n/Fe com c=0.2,0.35,0.5,0.75

e n=2,3.

Luciano Vieira de Aguiar
Magnetização  em  ligas  [fe1-cnic]n
usando o modelo de ising eft (teoria de
campo efetivo).



17.
Elieth Afonso

de Mesquita
Doutor

Hematologia das diferentes classes de

vertebrados  com  caracterização

morfológica  e  identificação  de

hemoparasitas  como  modelo  de

estudos  da  biologia  da  conservação

durante perturbações antropogênicas.

Carolina Miranda Parra

Avaliação  clínica,  morfológica  e
parasitária,  do  tecido  sanguíneo  de
diferentes  espécies  de  répteis
amazônicos.

Renata Gurgel do Amaral

Canto Sales

Análise  das  alterações  morfológicas  e
quantitativas de células sanguíneas em
osteícties  amazônicos  como  o  Mandi
(Pimelodus  spp.)  e  Candirú  (Vandellia
cirrhosa)  presentes no Rio Madeira em
Porto Velho-RO.

18.

Elisabete

Lourdes do

Nascimento

Doutora

Avaliação  da  qualidade  da  água

subterrânea  no  município  de  Ouro

Preto do Oeste - RO.

Caryne Ferreira Ramos
Avaliação  física,  química  e
microbiológica  da  água subterrânea do
município de Ouro Preto do Oeste - RO.

Uso de efluente doméstico tratado no

crescimento  e  produção  de

Lipídeos por microalgas.

Rafaela Seara Santos

Caracterização  do  efluente  doméstico

tratado  da  ete  de  Cacoal  (RO)  e

verificação de seu potencial como meio

de  cultura  alternativo  para  microalgas

visando produção de lipídeos.

19.

Emanuel

Fernando Maia

de Souza

Doutor

Sistemas  agroflorestais  na  região  no

arco  do  desmatamento:  opção  para

conservação  e  uso  dos  recursos

naturais.

André de Paulo Evaristo

Etnoconhecimento  do  manejo  de

sistemas agroflorestais na região central

de Rondônia.

Mirian Gusmão de Jesus

Florística e estrutura fitossociológica de

sistemas agroflorestais na região central

de Rondônia.



20.
Enoque da

Silva Reis
Mestre

Projeto  ji-paranaense  de  ensino

modular  seriado  -  PROJAMS:  uma

análise da disciplina de matemática.

Beatriz Rodrigues dos

Santos

Projeto ji-paranaense de ensino modular

seriado  -  PROJAMS:  uma  análise  da

disciplina de matemática.

21.
Evelyn Rabelo

Andrade
Doutor

Soroepidemiologia do BOHV-1 e BVDV

em bovinos leiteiros na zona da mata

rondoniense.

Caio Cezar da silva

Estudo  sorológico  do  BoHV-1  E  BVDV

em fêmeas  bovinas  leiteiras  jovens  na

zona da mata rondoniense.

Celina dos Santos

Monteiro

Desempenho  reprodutivo  de  fêmeas

bovinas  leiteiras  livres  ou  naturalmente

infectadas com BoHV-1 e BVDV.

Geraldo Francisco dos

Santos Junior

Levantamento  sorológico  do  BoHV-1  E

BVDV  em  fêmeas  bovinas  leiteiras

adultas na zona da mata rondoniense.

Lucas Flavio Caceres

Rodrigues

Identificação  dos  fatores  de  risco

associados  ao  BoHV-1  e  BVDV  em

rebanhos bovinos leiteiros.

22.Fábio Régis de

Souza

Doutor Manejo do solo e doses de fósforo na

implantação  do  sistema  integração

lavoura  pecuária  em  áreas  de

pastagens degradadas em Rondônia.

Luciana Sônia da silva Características  agronômicas  do  capim

Mulato II em função do manejo do solo e

doses  de  Fósforo  na  implantação  do

sistema  integração  lavoura-pecuária  no

estado de Rondônia.



Phellipe Donald Alves

Noronha

Características agronômicas da soja em

função do  manejo  do solo  e  doses de

Fósforo  na  implantação  do  sistema

integração  lavoura-pecuária  no  estado

de Rondônia.

Weder Vinicius de

Oliveira Silva

Características  agronômicas  do  Milho

em função do manejo do solo e doses de

Fósforo  na  implantação  do  sistema

integração  lavoura-pecuária  no  estado

de Rondônia.

23. Fernanda Bay

Hurtado

Doutora Análise  da  qualidade  da  água,

sedimento  de  fundo  e  levantamento

qualitativo  da  flora  fitoplanctônica  em

viveiros  de  alevinagem  de  tambaqui

(colossoma  macropomum)  da

piscicultura  vale  do  rio  machado,

Fabiano Moreira

Figueiredo

Análise  da  qualidade  da  água  em

viveiros  de  alevinagem  de  tambaqui

(Colossoma  macropomum)  da

Piscicultura  Vale  do  Rio  Machado,

Presidente Médici – RO.



Presidente Médici – RO.

Satia Costa Bomfim

Caracterização e Análise Físico-Química

do  Solo  e  Sedimento  dos  Viveiros

Escavados  Utilizados  no  Cultivo  de

Alevinos  na  Piscicultura  Vale  do  Rio

Machado, Presidente Médici – RO.

Wesley Paulo Pontes

Levantamento  qualitativo  da  flora

fitoplanctônica  em  viveiros  de

alevinagem  de  tambaqui  (Colossoma

macropomum)  da  Piscicultura  Vale  do

Rio Machado, Presidente Médici – RO.

24.

Gabrieli

Oliveira

Folador

Avaliação de tratamentos de ultrassom

em  diferentes  frutos  da  região

amazônica  durante  o  período  de

amadurecimento.

Jaine Oliviera

Avaliação  de  tratamentos  de  ultrassom

em  diferentes  frutos  da  região

amazônica  durante  o  período  de

amadurecimento.

25. George

Queiroga

Estrela

Doutor Análise  da  qualidade  da  água  dos

bairros carentes de Guajará-Mirim/RO. Altieri da Silva de Oliveira

Monitoramento  da  qualidade  da  água

dos  bairros  carentes  de  Guajará-

Mirim/RO.

Samuel Neves da Silva

Pereira

Monitoramento  da  qualidade  da  água

dos  bairros  carentes  de  Guajará-

Mirim/RO.
Tatiane Vasques de Lima Monitoramento  da  qualidade  da  água

dos  bairros  carentes  de  Guajará-



Mirim/RO.

26.
Igor David da

Costa
Doutor

Peixes  de  igarapés  de  terra  firme da

bacia do rio Machado, RO.

Missilene Silva de

Almeida

Biologia  reprodutiva  de  Aequidens

tetramerus  (Heckel  1840)  (Perciformes,

Cichlidae)  em igarapés da bacia do rio

Machado, RO/Brasil.

Wesclen Vilar Nogueira

Caracterização  das espécies de peixes

ornamentais  comercializadas  em  Pet

Shops e casas agropecuárias na região

central  da  bacia  do  rio  Machado:

Aspectos socioeconômico, ambientais e

éticos relacionados à comercialização.

27.
Igor Mansur

Muniz
Doutor

Estudo da mastite subclínica bovina em

propriedades  rurais  do  município  de

Rolim  de  Moura/RO,  elucidando  os

agentes  etiológicos  e  verificando  a

suscetibilidade aos antimicrobianos.

Heldeberto da Silva

Pereira Júnior

Estudo da mastite subclínica bovina em

propriedades  rurais  do  município  de

Rolim de Mora/RO.

Lucas Avelino Dandolini

Pavelegini

Determinação dos agentes etiológicos e

suscetibilidade  aos  antimicrobianos  em

casos de mastite bovina.

28.
Iracy Soares

de Aguiar
Doutora

Indicadores  de  qualidade  do  solo  em

áreas sob diferentes manejos na região

da zona da mata de Rondônia.

Caio Bastos Machado

Efeito  da  sucessão  de  culturas  e

diferentes  sistemas de  manejo  do  solo

sobre os teores de carbono orgânico do

solo.

Marcos Gomes de

Siqueira

Avaliação  da  biomassa  microbiana  do

solo  e  sua  relação  com  diferentes

manejos do solo e sucessão de culturas

na Zona da Mata de Rondônia.
29. Jairo Rafael

Machado Dias

Doutor Cafeeiros  clonais  submetidos  ao

consórcio  cultural  sob  influência  de

polímero hidroretendor.

Cleidson Alves da Silva Trocas  gasosas  de  cafeeiros  clonais

submetidos  ao  consórcio  cultural  sob

influência de hidrogel.



Cleiton Gonçalves

Domingues

Biometria  de  cafeeiros  clonais

submetidos  ao  consórcio  cultural  sob

influência de hidrogel.

30.

João Gilberto

de Souza

Ribeiro

Doutor

Gerenciamento  dos  resíduos  sólidos

urbanos:  o  caso  da  cooperativa  de

catadores  de  materiais  recicláveis  de

Ji-paraná  (RO).�

Cindy Deina Farto

Análise  do  gerenciamento  de  resíduos

da cooperativa de catadores de material

reciclável  de  Ji-Paraná  sob  a  ótica  da

sustentabilidade ambiental.

Mozara Cristyna Loch

Análise  do  gerenciamento  de  resíduos

da cooperativa de catadores de material

reciclável  de  Ji-Paraná  sob  a  ótica  da

sustentabilidade ambiental.

31.
Josivan Ribeiro

Justino
Mestre

Estimativas  de  mortalidade  para

pequenas  áreas:  aplicação  de  uma

nova  metodologia  através  da

combinação de métodos demográficos

e modelos matemático e estatístico.

Luis Falqueto Sonsin
Estimativas  de  óbitos  em  pequenas

áreas.

32.Jucilene Cavali Doutora

Estudo  do  uso  da  virginiamicina  e

heterogeneidade  de  lotes  como

tecnologias ao sistema de produção do

pirarucu em cativeiro.

Beatriz Andrade Nóbrega
Característica de alevinos heterogêneos

de Pirarucu: Rendimentos e Morfometria.

Lucas Henrique Vieira

Andrade

Uso da virginamicina no desempenho de

pirarucu  na  fase  de  crescimento  e

terminação.

Vanessa Ferreira Santos

Rendimento  de  cortes  comerciais  de

Pirarucu (Arapaima gigas) cultivado em

diferentes sistemas de alimentação.

33. Judes

Gonçalves dos

Santos

Doutora Utilização  de  espectrofotometria  UV-

VIS  para  caracterização  de  materiais/

subprojeto  (análise  de  espectro  de

espectrofotometria  UV-VIS  de

nanopartícula  superparamagnética  em

Paula Cristina Silva

Pereira

Análise  de  Espectro  de

Espectrofotometria  UV-VIS  de

Nanopartícula  Superparamagnética  em

Meios Ácido/Básico.



meios ácido/básico).

34.

Kenia michele

de Quadros

Tronco

Doutora

Recuperação  de  áreas  degradadas

utilizando  espécies  de  potencial

madeireiro e não madeireiro na região

da Zona da Mata Rondoniense.

Adeisany Stephany

Ramos Machado

Estudo  fenológico  em  plantas  matrizes

localizadas em mata ciliar  e criação da

carpoteca e germoteca.
Alaíde de Oliveira

Carvalho

Propagação  vegetativa  de  espécies

florestais da Amazônia.

Diogenes Revesse da

Silva

Herborização  e  planejamento  de

herbário  físico e virtual  de espécies da

mata ciliar.

35.
Luís Fernando

Polesi
Doutor

Características  físico-químicas  de

massa alimentícia elaborada a partir de

farinha de babaçu.

Natália Tolfo de Souza

Elaboração de massa alimentícia a partir

de  farinha  de  babaçu  e  caracterização

das suas propriedades físico-químicas.

36.
Marcela

Campanharo
Doutor

Manejo  da  fertilização  potássica  em

cafeeiros  nos  sistemas  de  produção

fertirrigado, irrigado e sequeiro.

Adauto lobo de Resende

Junior

Desempenho  produtivo  do  cafeeiro

submetido  a  fertilização  potássica  nos

sistemas  de  produção  fertirrigado,

irrigado e sequeiro.

Kacielly Miranda

Camargo

Crescimento  vegetativo  do  cafeeiro

submetido  a  fertilização  potássica  nos

sistemas  de  produção  fertirrigado,

irrigado e sequeiro.

37. Marco Polo

Moreno de

Souza

Doutor Efeitos  coerentes  com  pulsos  de

femtossegundos em átomos de rubídio.
Gabriel Nascimento

Nogueira

Eco  de  fótons  com  pulsos  de

femtossegundos em vapor de rubídio.

Ronaldo Adriano do

Nascimento Rodrigues

Esfera de Bloch: interação entre trens de

pulsos e sistemas atômicos.



Teo Victor Resende da

Silva

Solução das equações de Bloch para um

sistema de dois níveis via GPUs.

38.

Margarita

Maria Duenas

Orozco

Mestra

Análise  das  características  dos

resíduos  sólidos  urbanos  da

microrregião de Cacoal, Rondônia.

Carla Fernanda

Fortunato

Determinação das características físicas

dos  resíduos  sólidos  urbanos  do

município de Cacoal-RO.

39.

Maria

Madalena de

Aguiar

Cavalcante

Doutora

Hidrelétricas  do  rio  madeira:  análise

sobre  a  gestão  ambiental  e

(re)organização  territorial  no  alto  rio

madeira.

Gean Magalhães da

Costa

Impactos Ambientais sobre as unidades

de conservação na área do entorno das

usinas hidrelétricas do Alto Rio Madeira,

Município de Porto Velho/ RO.

40.Marlos Oliveira

Porto

Doutor Níveis de proteína, taxa de alimentação

e uso da virginiamicina para tambaquis,

em fase de crescimento e terminação,

cultivados  em  hapas:  desempenho

produtivo e econômico e características

de carcaça.

Abson Arruda Praxedes

Taxa  de  alimentação  para  Tambaquis,

em fase  de  crescimento  e  terminação,

cultivados  em  hapas:  desempenho

produtivo e econômico e; características

de carcaça.

Janaiara Dutra de

Oliveira

Níveis de proteína para Tambaquis, em

fase  de  crescimento  e  terminação,

cultivados  em  hapas:  desempenho

produtivo e econômico e; características

de carcaça.

Newmar Tavares Dias

Soares

Uso  da  virginiamicina  para  Tambaquis,

em fase  de  crescimento  e  terminação,

cultivados  em  hapas:  desempenho

produtivo e características de carcaça.



Rafael Bazzi Rocha

Viabilidade  econômica  de  níveis  de

proteína  bruta,  taxas  de  alimentação  e

do uso da virginiamicina para Tambaquis.

41.

Nara Luisa

Reis de

Andrade

Doutor

Uso e ocupação do solo e os impactos

sobre os recursos hídricos no Município

de Ji-paraná/RO.

Alan Junior Borges do

Carmo

Uso  do  SIG  (Sistema  de  Informações

Geográficas) para criação de um banco

de  dados  das  microbacias  urbanas  do

município de Ji-Paraná/RO.

Anderson Paulo Rudke

Avaliação  da  qualidade  da  água  e  do

grau  de  preservação  das  nascentes

urbanas em Ji-Paraná/RO.

42.
Narcísio Costa

Bigio
Mestre

Coletas  botânicas  sistemáticas  no

estado de Rondônia.

Ingrid Mendes Silva
Checklist de Annonaceae no Estado de

Rondônia.

Jairo de Souza

Laurentino

Flora da Campina do Vale do Apertado,

Pimenta Bueno – Rondônia.

43.
Norton Roberto

Caetano
Doutor

Modelagem  matemática  e

computacional  de  dados  geotécnicos.

Estudo de caso:  os lateritos de Porto

Velho.

Gabrielle da Silva Rosa
Estudo  das  propriedades  geotécnicas

dos lateritos de Porto Velho.

44. Raniere

Garcez Costa

Sousa

Doutora Técnicas de produção para o cultivo de

espécies  nativas  da  Amazônia  como

alternativa  para  o  melhoramento  da

Cidiane Melo Oliveira Desempenho de  tambaquis  submetidos

a  diferentes taxas de  arraçoamento da

fase de pré-engorda ao abate.



piscicultura em Rondônia.

Eloi Bispo Bezerra Neto

Incremento  produtivo  do  Colossoma

macropomum  cultivado  com  diferentes

percentuais  de proteina bruta  na ração

(Presidente Médici - Rondônia).

Jairo Ildefonso

Guimarães Piñeyro

Desenvolvimento  do  surubim

Pseudoplatystoma corruscans,  cultivado

com diferentes teores de proteina animal

e vegetal.

Milene Muniz da Rocha

Avaliação do índice hepatosomático e da

gordura visceral do tambaqui em relação

a  proporções  variadas  dos  tratos  de

ração.

45.
Raul Dirceu

Pazdiora
Doutor

Uso  de  resíduos  da  produção  de

indústrias frutíferas para a alimentação

de ovinos, no estado de Rondônia.

Fernando Scherer

Desempenho  de  ovinos  alimentados

com  diferentes  resíduos  da  indústria

frutífera.

Jefferson Vinicius

Serafim de Siqueira

Comportamento  ingestivo  de  ovinos

alimentados com diferentes resíduos da

indústria frutífera.

Osvaldo Juliatti

Venturoso

Digestibilidade  dos  resíduos  de

indústrias frutíferas incluídos na dieta de

ovinos confinados.

Poliana de Jesus Souza

Viabilidade  econômica  da  inclusão  de

resíduos  da  indústria  frutífera  na

alimentação de ovinos confinados.
46. Renata

Gonçalves

Aguiar

Doutor Conversão  de  florestas  tropicais  em

sistemas  pecuários  na  Amazônia

ocidental e suas implicações climáticas

Bárbara Antonucci
Fluxos de Carbono em Áreas de Floresta

e Pastagem na Amazônia Ocidental.
Jayne Soares Martins do

Nascimento

Variáveis  Meteorológicas  em  Áreas  de

Floresta  e  Pastagem  na  Amazônia



e no ciclo do carbono.
Ocidental.

47.
Ricardo de

Sousa Costa
Doutor

Simulações Computacionais com Base

em Modelos Matemáticos Utilizados no

Estudo e Desenvolvimento de Códigos

Computacionais  Aplicados  a

Fenômenos Físicos (Reedição).

Gustavo Manoel Alves de

Oliveira

Simulação Computacional do Modelo de

Ising em duas Dimensões Utilizando um

Algoritmo Alternativo.

Marline de Souza

Oliveira

Desenvolvimento  e  Comparação  de

Algoritmos  aplicados  a  Fenômenos

Físicos.

Monique Eves Souza dos

Santos

Simulação Computacional do Modelo de

Ising  em duas  Dimensões  Utilizando  o

Algoritmo  de  Minhoca  (WORM

ALGORITHM).

48.
Rosalvo

Stachiw
Doutor

Projeto  AQUAROM  III:  determinação

da qualidade das águas em Rolim de

Moura – RO.

Neila Mara Rodrigues

Martins

Avaliação da qualidade da água na área

de influência direta da PCH Rio Branco.

Patrícia Correia

Nascimento

Mapeamento  do  fluxo  de  água

subterrânea  na  cidade  de  Rolim  de

Moura.

49.
Rubiani de

Cassia Pagotto
Doutor

Variabilidade  genética,  molecular  e

cariológica, de erythrinidae na bacia do

madeira.

Dayana Tamiris Brito dos

Santos

Estudos  citogenéticos  de  peixes  da

família erythrinidae encontrados na bacia

do madeira

Rafael Mauricio Rugeles

Guzman

DNA  barcode  na  caracterização

molecular  e  filogenia  da  familia

erythrinidae.

Diversidade  genética  de  lepidocaryum

tênue na ESEC - Cuniã.

Jhonny Romanho

Carvalho de Carvalho
Citogenética em Lepidocaryum tênue.



50.
Rute Bianchini

Pontuschka
Dotoura

Variabilidade  sazonal  da  qualidade

físico-química e sanitária das águas de

poços  rasos  da  área  urbana  do

município  de  Presidente  Médici,

Rondônia.

Aline Matias dos Santos

Aspectos sanitários das águas de poços

rasos  da  área  urbana do  município  de

Presidente  Médici,  Rondônia  –

Interferência da sazonalidade.

Mikelle Perboni Gutierrez

Parâmetros  físico-químicos  das  águas

de poços rasos de residências da área

urbana  do  município  de  Presidente

Médici,  Rondônia  –  Interferência  da

sazonalidade.

51.
Sandro de

Vargas Schons
Doutor

Estudo  dos  fatores  epidemiológicos,

ambientais  e  econômicos  das

intoxicações  por  plantas  tóxicas  que

causam morte súbita em bovinos.

Elida Herlany da Silva

Rodrigues

Estudo  dos  fatores  ambientais  e

epidemiológicos da ocorrência dos casos

de intoxicação por plantas que causam

morte súbita em bovinos.

Fernando Junior Soares

Identificação botânica e quantificação do

ácido  monofluoracetico  das  plantas

incriminadas como causadoras de morte

súbita em bovinos.

Juliana Sousa Terada

Nascimento

Reprodução  experimental  das

intoxicações  subclínicas  e  clínica  por

Palicourea macrgravii em bovinos.

Tatiana Passarine da

Silva

Inquérito  epidemiológico  da  ocorrência

de  plantas  toxicas  que  causam  morte

súbita  em  bovinos  no  Estado  de

Rondônia.



52.

Siane Cristhina

Pedroso

Guimarães

Doutor

Análise da zona de amortecimento das

reservas  estaduais  extrativistas  do

Estado de Rondônia.

Adriana Nery da Silva

O uso de Geotecnologias na Avaliação

do  Desmatamento  das  propriedades

localizadas  na  Zona  de  Amortecimento

da  Reserva  Estadual  Extrativista  Rio

Preto Jacundá – Rondônia.

Ravele da Silva Santana

Avaliação  das  Áreas  de  Preservação

Permanente da Zona de Amortecimento

da Reserva  Estadual  Extrativista  Jaci  -

Paraná  –  Rondônia,  utilizando  o

Geoprocessamento.

53.
Sylviane Beck

Ribeiro
Doutor

Classificação  e  ordenação  da

comunidade arbórea de fragmentos de

floresta ombrófila aberta em Rondônia.

Lucas do Prado Silva

(substituiu Ronei Militiano da

Silva Bueno)

Potencial madeireiro e não madeireiro de

dois  fragmentos  de  Floresta  Ombrófila

Aberta em Área Rural de Rondônia.

54.
Thais Rabelo

dos Santos
Doutor

Estudo  da  distribuição  espacial  da

leishmaniose visceral  canina e fatores

de  risco  na  microrregião  de  Cacoal,

RO.

Gabriel Antunes Fabian

Análise  espacial  e  fatores  de  risco  da

leishmaniose  SP  em  cães  e  gatos  de

Rolim de Moura/RO.

Guilherme Henrique

Lemes da Silva

Avaliação  citológica  de  linfonodo  e

medula  óssea  para  identificação  de

Leishmania sp em cães e gatos de Rolim

de Moura/RO.

Henrique Momo

Ziemniczak

Ocorrência  de  anticorpos  anti-

Leishmania sp em cães e gatos de Rolim

de Moura/RO.

Maerle Oliveira Maia
Estudo  molecular  da  leishmaniose

visceral canina em Rolim de Moura/RO.
55. Valmir Batista

Prestes de

Mestre Extração  e  armazenamento  de  dados

de mídias sociais: estudo do processo

Hendrei de Souza Maia Mineração  de  dados  de  mídias  sociais

sobre  a  Universidade  Federal  de



Souza

para obter e processar as informações

inseridas  em  rede  sociais  sobre  a

universidade federal de Rondônia.

Rondônia.


