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1. No Anexo A. Área de Concentração, Lista de Orientadores, Número de Vagas e Temas de Pesquisas 

 

Onde se lê:  
Área de Concentração em Fitossanidade 

Professor 

Orientador 
Temas para Mestrado 

Número de 

Vagas para 

Mestrado 

Temas para Doutorado 

Número de 

Vagas para 

Doutorado 

Adriane 

Wendland 

Ferreira 

- 0 
1) Identificação de genes candidatos para 

resistência a bacterioses emergentes em feijoeiro por 
edição gênica via CRISPR 

01 

Cecília Czepak 
1) Aplicabilidade de diferentes táticas do manejo 

integrado de pragas, para controle de artrópodes pragas 
em cultivos agrícolas 

01 
1) Aplicabilidade de diferentes táticas do manejo 

integrado de pragas, para controle de artrópodes pragas 
em cultivos agrícolas 

01 

Eliane Dias 

Quintela 

1) Momento de aplicação de fungicidas na soja que 
não interfere na eficiência de C. javanica no 
controle da mosca-branca. 

02 
1) Processo de infecção do fungo Cordyceps 

Javanica a ninfas e adultos da mosca-branca, Bemisia 
tabaci 

01 



2) Conhecimento das espécies pragas de algodão e 
soja suscetíveis ao fungo Cordyceps javanica. 

Érico de 

Campos 

Dianese 

1) Seleção de novos acessos de cana-de-açúcar 
resistentes ao vírus do mosaico da cana-de-açúcar 

01 
1) Protocolo de avaliação da reação de genótipos de 

arroz ao Rice stripe necrosis virus (RSNV) e ao seu vetor 
Polymyxa graminis 

01 

José Alexandre 

Freitas 

Barrigossi 

1) Desenvolvimento de métodos de tomada de 
decisão no controle de pragas que promovam a 
preservação dos inimigos naturais. 

01 1) Programa de controle biológico conservativo em 
cultivos de arroz para a região tropical do Brasil 

01 

Mara Rubia da 

Rocha 

1) Caracterização fenotípica de genótipos de 
feijoeiro comum quanto à resistência a Heterodera 
gylcines 

01 
1) Caracterizacao fenotipica e análise de 

associação para a resistência a Meloidogyne javanica em 
feijoeiro comum 

01 

Marcos Gomes 

da Cunha 
- 0 

1) Biologia e aspectos epidemiológicos da podridão 
da casca (Phaecytostroma sacchari) em cana-de-açúcar 
no Estado de Goiás 

01 

Marta Cristina 

Corsi de Felippi 

1) Microrganismos multifuncionais e silício para 
garantir sustentabilidade à produção de arroz de terras 
altas na região do Cerrado 

01 
1) Identificação e aplicação de moléculas do 

metabolismo secundário de Burkholderia Pyrrocina e 
Pseudomonas Fluorences no controle das doenças do 
arroz 

01 

Murillo Lobo 

Junior 

1) Desenvolvimento e validação de ferramentas de 
proteção inteligente para o manejo de doenças de 
culturas anuais, com ênfase em doenças radiculares e 
viroses 

2) Epidemiologia e análise de risco de doenças do 
feijão comum transmitidas por sementes 

02 
1) Desenvolvimento e validação de ferramentas de 

proteção inteligente para o manejo de doenças de 
culturas anuais, com ênfase em doenças radiculares e 
viroses 

01 

Total de Vagas para o Mestrado 09 
Total de Vagas para o Doutorado 

09 

 

 

 

 

 



Leia-se: 

 
Área de Concentração em Fitossanidade 

Professor 

Orientador 
Temas para Mestrado 

Número de 

Vagas para 

Mestrado 

Temas para Doutorado 

Número de 

Vagas para 

Doutorado 

Adriane 

Wendland 

Ferreira 

- 0 
2) Identificação de genes candidatos para 

resistência a bacterioses emergentes em feijoeiro por 
edição gênica via CRISPR 

01 

Cecília Czepak 
2) Aplicabilidade de diferentes táticas do manejo 

integrado de pragas, para controle de artrópodes pragas 
em cultivos agrícolas 

01 
2) Aplicabilidade de diferentes táticas do manejo 

integrado de pragas, para controle de artrópodes pragas 
em cultivos agrícolas 

01 

Eliane Dias 

Quintela 

3) Momento de aplicação de fungicidas na soja que 
não interfere na eficiência de C. javanica no 
controle da mosca-branca. 

4) Conhecimento das espécies pragas de algodão e 
soja suscetíveis ao fungo Cordyceps javanica. 

02 
2) Processo de infecção do fungo Cordyceps 

Javanica a ninfas e adultos da mosca-branca, Bemisia 
tabaci 

01 

José Alexandre 

Freitas 

Barrigossi 

2) Desenvolvimento de métodos de tomada de 
decisão no controle de pragas que promovam a 
preservação dos inimigos naturais. 

01 2) Programa de controle biológico conservativo em 
cultivos de arroz para a região tropical do Brasil 

01 

Mara Rubia da 

Rocha 

2) Caracterização fenotípica de genótipos de 
feijoeiro comum quanto à resistência a Heterodera 
gylcines 

01 
2) Caracterizacao fenotipica e análise de 

associação para a resistência a Meloidogyne javanica em 
feijoeiro comum 

01 

Marcos Gomes 

da Cunha 
- 0 

2) Biologia e aspectos epidemiológicos da podridão 
da casca (Phaecytostroma sacchari) em cana-de-açúcar 
no Estado de Goiás 

01 

Marta Cristina 

Corsi de Felippi 

2) Microrganismos multifuncionais e silício para 
garantir sustentabilidade à produção de arroz de terras 
altas na região do Cerrado 

01 
2) Identificação e aplicação de moléculas do 

metabolismo secundário de Burkholderia Pyrrocina e 
Pseudomonas Fluorences no controle das doenças do 
arroz 

01 



Murillo Lobo 

Junior 

3) Desenvolvimento e validação de ferramentas de 
proteção inteligente para o manejo de doenças de 
culturas anuais, com ênfase em doenças radiculares e 
viroses 

4) Epidemiologia e análise de risco de doenças do 
feijão comum transmitidas por sementes 

02 
2) Desenvolvimento e validação de ferramentas de 

proteção inteligente para o manejo de doenças de 
culturas anuais, com ênfase em doenças radiculares e 
viroses 

01 

Total de Vagas para o Mestrado 08 
Total de Vagas para o Doutorado 

08 
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