Nome do professor

Linhas de Pesquisa

Projetos possíveis

Dalva M C Vitti

Hidrometria

José Carlos Toledo
Veniziani Junior

Aplicações ambientais para
softwares livres de
geoprocessamento.

Jozrael H. Rezende

Planejamento de Bacias
Hidrográficas, Urbanas e
Rurais/Revitalização de
Rios

Marcelo Luis A.
Rosella

Mudanças Climáticas
Energias Alternativas
Ecotecnologias
Ciências da Atmosfera.
Diagnóstico ambiental;

Monitoramento de vazão. Fatores intervenientes em
vazão.
Drenagem Sustentável.
Batimetria e topografia aplicadas ao meio ambiente.
Cartografia temática voltada a recursos hídricos.
Sensoriamento remoto utilizando softwares livres;
Sistemas de informação geográfica e softwares livres;
Análise e monitoramento de processos erosivos utilizando
softwares livres;
Cartografia e Mapeamento com softwares livres.
Adequação Ambiental do uso do solo na Bacia
Hidrográfica do Córrego dos Pires Jaú, SP
A Engenharia Naturalística e a Revitalização de Rios.
Estudo de caso: Córrego dos Pires, Jaú, SP
A ocupação dos fundos de vale na Bacia Hidrográfica do
Rio Jaú.
Alterações nos padrões de uso da terra nas bacias
hidrográficas de afluentes do Rio Jacaré-Pepira
Qualquer projeto relacionado com essas linhas.

Marina Carboni

Restauração de áreas
degradadas;
Arborização e silvicultura
urbana.

Diagnóstico ou zoneamento ambiental da área de
preservação permanente (APP) do Córrego dos Pires,
utilizando ferramentas de SIG;
Definição das APP da Bacia do Jahu conforme Novo
Código Florestal, utilizando ferramentas de SIG.
Caracterização florística, fisionômica e do estado de
conservação dos fragmentos de vegetação natural do
Córrego dos Pires;
Propostas de ações de conservação, manejo e
restauração para cada uma das situações identificadas na
APP do Córrego dos Pires.

Mario Roberto

1) Direito Ambiental e
Interdisciplinaridade
GeGestão Ambiental Territorial
GeGestão Ambiental
Empresarial
Natália Arias
Análise de água
Galastri
Arborização urbana
Outras relacionadas com
biologia, ecologia ou
limnologia
Osvaldo Contador
Desenvolvimento
Jr (Buga)
Sustentável, P+L, Gestão
de Resíduos, Logística
Reversa, Desenvolvimento
Regional, Modelos de
desenvolvimento, APL.
Inovação e Meio Ambiente.
Políticas Públicas para o
Desenvolvimento Local.
Rodrigo Galvão de
Redes sociais;
Castro
Comunicação em novas
mídias

Análises limnológicas
Levantamento arbóreo e arborização urbana
Educação ambiental
Outros temas relacionados à biologia e à ecologia
Estudos sobre Economia do Meio Ambiente, Valoração do
Meio Ambiente, Busca de soluções mitigadoras dos
impactos ambientais decorrentes da Produção Industrial,
Medidas Econômicas e a Variável Ambiental. Gestão de
Resíduos Industriais. Processos Produtivos.
Estudos de modelos de Desenvolvimento Sustentável.

Comunicação corporativa; educação; redes sociais
Estudos de caso; webmarketing;

Tânia Almeida

Resíduos Sólidos/
Saneamento Ambientais

Yanina M.
Sammarco

Educação Ambiental

Turismo Sustentável
Socioambientalismo

Empreendedorismo e
Sustentabilidade

Marketing
Wilson C Lima Jr

Gestão e Sustentabilidade

Compostagem/ Vermicompostagem dos resíduos gerados
no Ceasa – Jaú
Compostagem/ Vermicompostagem dos resíduos de
cortume (lodo?)
Compostagem/ Vermicompostagem dos resíduos de lodo
de ETE
Vermicompostagem nas escolas
Caracterização (Diagnóstico) da geração de resíduos
orgânicos nas escolas, residências, Ceasa, Feiras e áreas
rurais.
EA em Unidades de Conservação, EA rural, EA escolar,
EA entidades carentes; Materiais Didáticos, Capacitações
em EA, EA e políticas públicas, Percepção Ambiental.
Turismo Sustentável em UCs
Projetos Socioambientais, Sustentabilidade, Geração de
renda; Economia Solidária; Diagnósticos
socioeconômicos.
Empreendedorismo Socioambiental. Um estudo sobre o
empreendedorismo socioambiental, as causas de sua
origem e as perspectivas futuras para os
empreendedores.
O mercado profissional para os profissionais formados na
área de Meio Ambiente / Gestão ambiental.
Marketing Social e Marketing Verde: novas perspectivas.
Um estudo sobre o estado de arte da conscientização
social e ambiental das pessoas e a influência no mercado
de consumo de bens e serviços.
O comportamento do consumidor verde. Estudo do
comportamento do consumidor verde, necessidades e
demandas, novas oportunidades de negócios.
Um estudo sobre as estratégias de responsabilidade
socioambiental das empresas / pesquisa bibliográfica de
casos brasileiros (de empresas brasileiras e/ou ocorridos
no Brasil).
A contribuição do Sistema de Gestão da Qualidade para
as ações de responsabilidade social e ambiental das
organizações.
O Programa 5S e a sua contribuição para a educação
ambiental para todas as idades.
Processos e tecnologias sustentáveis e inovadoras e a
relação com a competitividade empresarial.

