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Segue a lista dos projetos e planos recomendados pelo comitê interno e externo. 

Os que não estiverem na lista devem apresentar o recurso no prazo de até 48 horas, a partir 

das 18 horas do dia 19 de junho de 2018.  

  Os recursos devem ser encaminhados para o e-mail pibicuema@yahoo.com.br. 

  A concessão de cotas de bolsas (ou participação no programa voluntário) será 

feita e divulgada após o julgamento dos recursos e por meio de ranqueamento seguindo os 

critérios previstos nos editais.   
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PROJETOS DE PESQUISA E PLANOS DE TRABALHO RECOMENDADOS APÓS ANALISE DO COMITÊ INTERNO E 

EXTERNO INTERNACIONALIZAÇÃO  –  2018/2019 

 

 
 

 

 

 CIÊNCIAS AGRÁRIAS: AGRONOMIA 

 

Nº TÍTULO DO PROJETO DO ORIENTADOR PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 
ORIENTADOR (A) 

TITULAÇÃO 

01 NUCLEUS: a virtual joint center to deliver enhanced 

Nitrogen Use efficiency via an integrated soil-pant 

systems approach for the Uk & Brasil (Um centro 

virtual conjunto para conseguir uma melhor eficiência 

no uso do Nitrogênio por via sistemas integrado 

planta-solo na Grã-Bretanha e no Brasil 

Impactos da palmeira babaçu (Attalea 

speciosa Mart.) e da leguminosa arbórea sabiá 

(Mimosa caesalpiniifolia Benth.) na 

diversidade e composição de ácaros e 

colêmbolos do solo  

Prof. Dr. Christoph 

Gehring/CCA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   

 

Nº TÍTULO DO PROJETO DO ORIENTADOR PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 
ORIENTADOR (A) 

TITULAÇÃO 

01 

Entre o rio e a inovação tecnológica: educação 

ambiental para o fortalecimento das comunidades 

pesqueiras maranhenses (Renovação) 

Educação e inovação tecnológica em duas 

comunidades pesqueiras da baixada 

maranhense: um enfoque para as políticas 

públicas  

Prof. Dra. Raimunda 

Nonata Fortes Carvalho 

Neta/CECEN 

 

 

 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: ARQUITETURA E URBANISMO  

 

Nº TÍTULO DO PROJETO DO ORIENTADOR PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 
ORIENTADOR (A) 

TITULAÇÃO 

01 

A performance e a sustentabilidade ambiental do 

território a partir da compreensão das dinâmicas 

urbanas, da evolução morfológica e do grau de 

vitalidade local 

1. A performance e a sustentabilidade ambiental 

do território citadino: as dinâmicas urbanas como 

fator determinante para a morfologia e o grau de 

vitalidade local  

Profa. Me. Andréa 

Cristina Soares 

Cordeiro Duailibe/CCT 

2. Produção de mapas temáticos (matrizes) com 

base nas dinâmicas sócio-espaciais como 

ferramenta de compreensão da performance e da 

sustentabilidade ambiental do território citadino  

3. A performance e a sustentabilidade ambiental 

do território citadino em situações de evento de 

caráter efêmero: oportunidades e fragilidades  

4. Dimensões tridimensionais da arquitetura: a 

tipologia e a volumetria como fatores 

determinantes para a performance e a 

sustentabilidade ambiental do território citadino  

 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS: CIÊNCIAS SOCIAIS 



 

Nº TÍTULO DO PROJETO DO ORIENTADOR PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 
ORIENTADOR (A) 

TITULAÇÃO 

01 

Nova cartografia social dos efeitos de megaprojetos e 

políticas governamentais de infraestrutura e 

investimentos na Amazônia e no Norte de 

Moçambique sobre os povos e comunidades 

tradicionais (Renovação) 

Resiliência e práticas cotidianas dos moradores 

do Bairro de Pedrinhas-São Luís, MA  
Prof. Dr. Emmanuel de 

Almeida Farias/CCSA 

 

 CIÊNCIAS HUMANAS: HISTÓRIA  

 

Nº TÍTULO DO PROJETO DO ORIENTADOR PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 
ORIENTADOR (A) 

TITULAÇÃO 

01 

Propriedade da terra no Brasil e em Portugal: 

fundamentos legais e projetos em disputa.(1970-

1990) 

A intervenção do Estado no contexto de 

legitimação da Revolução Agrária no Alentejo 

(1974-1976)  

Dra. Monica Piccolo 

Almeida/CECEN 

02 

CRISTIANISMO E MODELOS EDUCATIVOS PARA 

MULHERES E HOMENS NO MEDIEVO: diálogos entre 

o passado e o presente 

Narrativas sobre o Rei Artur e seus cavaleiros no 

passado e presente: modelos ideais 

Dra. Adriana Maria de 

Sousa Zierer/CECEN 

03 

Memórias de uma travessia traços e relatos da 

diáspora africana a partir de Moçambique (1770-

1830) 

UMA TRAVESSIA: Moçambicanos no tráfico de 

escravos para o Maranhão (1790-1800) 

Reinaldo dos Santos 

Barroso Junior/CESC 

 

 

 ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO  

 

Nº TÍTULO DO PROJETO DO ORIENTADOR PLANO DE TRABALHO DO BOLSISTA 
ORIENTADOR (A) 

TITULAÇÃO 

01 

Integração de dados de mídias sociais e sistemas de 

relacionamento de clientes por meio de métodos de 

inteligência computacional para a descoberta de 

conhecimento 

Pesquisa e implementação de técnicas para 

detecção de comunidades e influenciadores 

digitais em redes sociais  

Prof. Dr. Antônio 

Fernando Lavareda 

Jacob Junior/CCT 

 


