
ANEXO VI
DOCENTES DO PPGA E RESPECTIVAS LINHAS DE PESQUISA

Docente Antônio Paulino da Costa Netto

Titulação Doutor em Biologia Funcional e Molecular (UNICAMP)

E-mail apcnetto@yahoo.com.br

Lattes http://lattes.cnpq.br/7913071598628246

Linha de pesquisa Fitotecnia

Áreas de atuação
Germinação e fisiologia de sementes, fixação e assimilação do nitrogênio, 
cultura de tecidos e órgãos de plantas e biologia molecular vegetal em plantas 
nativas e nas culturas do milho, soja, feijão e cana de açúcar.

Docente Carla Gomes Machado

Titulação Doutora em Agricultura (UNESP)

E-mail carlagomesmachado@gmail.com

Lattes http://lattes.cnpq.br/4031388380371520

Linha de pesquisa Fitotecnia e Genética e Melhoramento Vegetal

Áreas de atuação Qualidade fisiológica de sementes.

Docente Cláudio Hideo Martins da Costa

Titulação Doutor em Agricultura (UNESP)

E-mail c_hideo@hotmail.com

mailto:apcnetto@yahoo.com.br


Lattes http://lattes.cnpq.br/1805278308092773

Linha de pesquisa Fitotecnia e Solos e Nutrição de Plantas

Áreas de atuação
Sistemas de produção agrícola, manejo cultural e fertilidade do solo, atuando 
principalmente nas culturas da cana-de-açúcar, mamona, mandioca, trigo, 
aveia e amendoim.

Docente Danielle Fabíola Pereira da Silva

Titulação Doutora em Fitotecnia (UFV)

E-mail daniellefpsilva@gmail.com

Lattes http://lattes.cnpq.br/6972754692724026

Linha de pesquisa Fitotecnia e Genética e Melhoramento Vegetal

Áreas de atuação

Manejo  e  Tratos  Culturais:  Maracujazeiro,  Goiabeira,  Fruteiras  Nativas  do
Cerrado (Gabirobeira e Cajuzinho). Melhoramento e Manejo pós-colheita de
frutas,  atuando  principalmente  nos  seguintes  temas:  diversidade  genética,
propagação,  análise  de  crescimento,  qualidade  do  fruto,  embalagens  e
revestimentos comestíveis, atmosfera modificada.

Docente Diego Ismael Rocha

Titulação Doutor em Biologia Vegetal (UNICAMP)

E-mail diegoirocha@gmail.com

Lattes http://lattes.cnpq.br/4605133416300475

Linha de pesquisa
Fitotecnia e Genética e Melhoramento Vegetal

2

http://lattes.cnpq.br/4605133416300475
mailto:diegoirocha@gmail.com


Áreas de atuação

Espécies  nativas  do  cerrado,  frutíferas  e  ornamentais.  Cultura  de  Tecidos
Vegetais;  Propagação  de  plantas;  Fisiologia  do  Desenvolvimento;
Melhoramento  genético.  (Conheça  nossos  projetos:
https://plant_dev.jatai.ufg.br/).

Docente Edésio Fialho dos Reis

Titulação Doutor em Genética e Melhoramento Vegetal (UFV)

E-mail edesiofr7@gmail.com, edesio@pq.cnpq.br

Lattes http://lattes.cnpq.br/4968560508763713

Linha de pesquisa Fitotecnia e Genética e Melhoramento Vegetal

Áreas de atuação

Produção e melhoramento de milho (foco em seleção recorrente em materiais
com  introgressão  de  germoplasma  exótico;  melhoramento  de  populações;
avaliação de linhagens; seleção para tolerância a doença; avaliação de material
para estresse hídrico; avaliação e seleção de material destinado à produção de
milho  verde,  avaliação  de  material  para  eficiência  no  uso  de  nutrientes)  e
diversidade genética e adequação de técnicas de manejo e cultivo de cajuzinho
do cerrado e gabiroba. 

Docente José Hortêncio Mota

Titulação Doutor em Fitotecnia (UFLA)

E-mail hortenciomota@terra.com.br

Lattes http://lattes.cnpq.br/7810144355065333

Linha de pesquisa Fitotecnia
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http://lattes.cnpq.br/7810144355065333
mailto:hortenciomota@terra.com.br
http://lattes.cnpq.br/4968560508763713
mailto:edesiofr7@gmail.com


Áreas de atuação
Olericultura/Fitotecnia. Manejo de hortaliças em sistema orgânico e em 
cultivo consorciado. Manejo de Plantas Medicinais e Aromáticas.

Docente Givanildo Zildo da Silva 

Titulação Doutor em Agronomia - Produção Vegetal (UNESP)

E-mail givanildozildo@gmail.com

Lattes http://lattes.cnpq.br/9449940702589176

Linha de pesquisa Fitotecnia

Áreas de atuação
Análise, produção e beneficiamento de sementes com ênfase em culturas 
agrícolas, gramíneas forrageiras e espécies florestais.

Docente Paulo César Timossi

Titulação Doutor em Produção Vegetal (UNESP)

E-mail ptimossi2004@yahoo.com.br

Lattes http://lattes.cnpq.br/0885379623730537

Linha de pesquisa Fitotecnia

Áreas de atuação
Biologia e Manejo de Plantas Daninhas
Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários; Plantas de Cobertura e 
Adubação Verde para Plantio Direto

Docente Sidnei Roberto de Marchi (UNESP)
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http://lattes.cnpq.br/0885379623730537
mailto:ptimossi2004@yahoo.com.br
http://lattes.cnpq.br/9449940702589176
mailto:givanildozildo@gmail.com


Titulação Doutor em Agricultura

E-mail sidneimarchi.ufmt@gmail.com

Lattes http://lattes.cnpq.br/5885155446723216

Linha de pesquisa Fitotecnia

Áreas de atuação
Manejo plantas daninhas em pastagem, reguladores de crescimento, 
desempenho agronômico de culturas.

Docente Simério Carlos Silva Cruz

Titulação Doutor em Agronomia (UNESP)

E-mail Simerio_cruz@yahoo.com.br

Lattes http://lattes.cnpq.br/1955229025035622

Linha de pesquisa Solos e Nutrição de Plantas

Áreas de atuação
Adubação e dinâmica de nutrientes em áreas de soja, milho e pastagens 
(sistema de integração lavoura-pecuária). Fertilidade do solo em sistema 
plantio direto. DRIS para a cultura da soja no Cerrado. 

Docente Willame dos Santos Candido

Titulação Doutor em Agronomia (Genética e Melhoramento de Plantas; UNESP)

E-mail candidows.melhorista@gmail.com 

Lattes http://lattes.cnpq.br/9817941025945400 

Linha de pesquisa
Fitotecnia e Genética e Melhoramento Vegetal
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http://lattes.cnpq.br/9817941025945400
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Áreas de atuação
Genética Quantitativa, Pré-melhoramento, Melhoramento Genético, 
Resistência a nematoides e Fitotecnia Geral com a cultura do Tomate 
(Solanum lycopersicum) e Milho (Zea mays).
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