
 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 
 

 

 EDITAL SIMPLIFICADO No 01/2023 

 
HORÁRIO E LOCAL 

PROVA ORAL 

 

 
       

 
Entrevista Banca 2 

01/12/2022 - Matutino 

Inscrição Título do projeto Horário 

2023/29* Análise espacial e temporal aplicada à delimitação do sistema lacustre fora 
da planície aluvial no trecho médio do rio araguaia. 

08:00 – 08:15 

2023/09 Impactos do cadastro ambiental rural sobre propriedades de agricultores 

familiares de Palmeiras de Goiás 

08:20 – 08:35 

2023/31 Modelagem da dinâmica da paisagem da bacia hidrográfica do rio 
Araguaia. 

08:40 – 08:55 

2023/32 Estudos taxonômicos e filogenéticos em dalechampia sect. 

Dalechampia subsect. Humiles (euphorbiaceae ... 

09:00 – 09:15 

2023/34 Conectividade da paisagem em trilhas de Longo curso - o caminho dos 
Jatobás. 

09:20 – 09:35 

Entrevista Banca 1 

01/12/2022 - Matutino 

Inscrição Título do projeto Horário 

2023/01 Abordagem da ecotoxicidade de neonicotinóides e microplásticos sobre 

organismos não-alvo terrestre (abelhas nativas) e aquáticos (anfíbios 

anuros). 

08:00 – 08:15 

2023/02 A necessidade da natureza na cidade: A segregação socioambiental como 

degradador de ecossistemas naturais na periferia de Lima, Perú. 

08:20 – 08:35 

2023/03* Mapeamento de práticas de manejo e processos de degradação dos solos e 

seus efeitos nas dinâmicas espaço-temporais dos estoques de carbono 
orgânico em áreas agrícolas do Brasil. 

08:40 – 08:55 

2023/40* Análises genotóxica, mutagênica 2023-40 Mestrado 6 8 7 e estresse 

oxidativo em Carollia perspicillata expostos ao Fipronil. 

09:00 – 09:15 

2023/07* Filtro lento composto por bucha vegetal (Luffa aegyptiaca) para 
comunidades rurais: aspectos operacional, sanitário, cultural e econômico. 

09:20 – 09:35 

2023/08 Avaliação do potêncial de estoque de carbono em Sistemas sustentáveis de 

produção agrícola 

09:40 – 09:55 

2023/09 Os Efeitos Ecotoxicológicos in situ do microplástico dos morcegos 
neotropicais em áreas urbanas. 

10:00 – 10:15 

2023/10 Vulnerabilidade à poluição ambiental por  Empreendimentos na bacia do 

alto paraguai –  
Pantanal Norte, Mato Grosso. 

10:20 – 10:35 

2023/22* Analise comparativa da fragilidade ambiental da bácia hidrográfica do rio 

Uru (Goiás). 

10:40 – 10:55 

2023/13 Desenvolvimento de um material adsorvente de baixo custo e para 
aplicação em um sistema compacto de tratamento de água contaminada 

com fluoreto utilizando biochar de borra de café. 

11:00 – 11:15 

2023/25 Microplástico como indicador de contaminação e o 

Risco associado da sua presença em sistema de Abastecimento de água. 

11:20 – 11:35 
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2023/35 Trilhas ecológicas de longo curso e seu potencial para o ecoturismo: 

prestação de serviços ecossistêmicos culturais e conservação de 

biodiversidade. 

09:40 – 09:55 

2023/37* Avaliação da qualidade biológica do solo em sistemas de integração 
lavoura, pecuária e florestas (ilpfs) e agroflorestal no cerrado goiano. 

10:00 – 10:15 

2023/39 Tendência de expansão de áreas de pastagens e Grãos nos biomas cerrado 

e Amazônia. 

10:20 – 10:35 

2023/04 Análise da dinâmica de ocupação e uso das pastagens brasileiras.  
 

10:40 – 10:55 

2023/41 Educação Ambiental e Segurança Alimentar em Hortas Ecopedagógicas no 

Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) Vinculado a Defensoria 
Pública do Estado de Goiás. 

11:00 – 11:15 

2023/42* Modelo de avaliação da sustentabilidade em regiões metropolitanas: caso 

da região metropolitana de Goiânia. 

11:20 – 11:35 

2023/16 Sensoriamento Remoto como Análise Socioambiental do Rio Solimões em 
Areas de Povos Ribeirinhos na Região da Tríplice Fronteira Brasil-

Colômbi-Peru. 

11:40 – 11:55 

01/12/2022 - Vespertino 

Inscrição Título do projeto Horário 

2023/18 Sensoriamento remoto óptico orbital para estimar a Produção de forragem 

e avaliar o potencial Produtivo das pastagens: importância socioeconômica 

e ambiental. 

14:00 – 14:15 

2023/24 Traços funcionais e sua importância na manutenção ambiental e ecológica 
de fragmentos de Cerrado na Região Sudeste de Goiás. 

14:20 – 14:35  

2023/26 Ilhas de calor no cerrado brasileiro 14:40 – 14:55 

2023/05 Histórico de acumulação de depósitos aluvionares subsequentes à área de 

exploração aurífera a partir da determinação das concentrações de mercúrio 
em perfil vertical de sedimentos. 

15:00 – 15:15 

2023/43 Taxonomia do gênero copaifera l. (caesalpinioideae, leguminosae) no 

estado de Goiás. 

15:20 – 15:35 

2023/44 Monitoramento de cicatrizes de fogo no Brasil com imagens harmonizadas 
Landsat e Sentinel-2 (HLS). 

15:40 – 15:55 

*  Preto(a), pardo(a) e Indígena (PPI) 

 

 

 Realização da Avaliação Oral   

BANCA 1 (matutino).  

Segue o link: Realização da Avaliação Oral 

Sala de Espera  

Quinta-feira, 1 de dezembro 

Horário Matutino: 8h às 12h 

Informações de participação do Google Meet 

Link da videochamada: 
https://meet.google.com/kki-junh-ksq 

 

BANCA 2 (matutino e vespertino).  

Segue o link: Realização da Avaliação Oral 

Quinta-feira, 1 de dezembro  
Horário Matutino: 8h às 12h  

Horário Vespertino: 14h às 16h30 

Informações de participação do Google Meet 

Link da videochamada: 
https://meet.google.com/mgx-upmd-kox 

 

 

Goiânia, 29 de novembro de 2022. 
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