
PROJETOS DECEB

DOCENTE PROJETO

Adélia Conceição Diniz  Distribuição Gama Bivariada de 
Crovelli: Propriedades e Aplicações

Alejandra Semiramis Albuquerque  Análise dialética de características 
quantitativas em pimenteiras 
ornamentais;

  Levantamento dos recursos 
genéticos vegetais crioulos mantidos 
pela comunidade de Pontinha;

 Difundindo e parafraseando a 
ciência.

Amauri Geraldo de Souza  Projeto Difusão Científica
 Projeto Nutrição para crianças III;
 Avaliação da toxidade de plastas 

brasileiras por meio do bioensaio 
com artemia salina; 

 Uso de resíduos de pilhas para 
degradar moléculas orgânicas;

 Avaliação da Toxicidade de plantas 
Nativas;

 A construção do caminho para uma 
química mais limpa atgravés de um 
projeto de ensino II.

Ana Paula Coelho Madeira Silva  Estimativa e distribuição da 
precipitação mensal provável na 
cidade de Sete Lagoas, MG;

 Aplicação de modelos lineares 
generalizados na análise de dados 
discretos em experimentos 
agronômicos;

 Distribuição Gama Bivariada de 
Crovelli: Propriedades e Aplicações

Anderson Oliveira Latini  Influência da ecolocação do morcego
Lasiurus blossevillii (Lesson & 
Garnot, 1826) sobre o sucesso 
reprodutivo de mariposas 
Spodoptera frugiperda (Smith, 1797),
praga de culturas agrícolas: uma 
possibilidade de controle?

 Prospecção de serviços 



ecossistêmicos em áreas protegidas 
mantidas e apoiadas pela VALE;

 Análise da assimetria flutuante em 
Apis mellifera (Latreille, 1804)
(Hymenoptera, Apidae) encontradas em 
lavouras convencionais e orgânicas no 
município de Sete Lagoas, MG;
 Fumaça nos olhos dos outros é 
refresco!;
 Incidência de diferentes ondas 
mecânicas e avaliação de sucesso de 
lagartas de Spodoptera frugiperda (Smith, 
1797): avaliação sobre a possibilidade de 
controle;
 Estudo da utilização de água e 
conservação dos recursos naturais do 
município de Conselheiro Lafaiete

Cleber José da Silva  Caracterização anatômica e 
histoquímica de sementes de sorgo 
sacarino colhidas em diferentes 
épocas;

 Caracterização morfoanatômica de 
folhas jovens de cagaiteira (Eugenia 
dysenterica DC.) (Myrtaceae) 
submetidas ao deficit hidrico; 

 Análise Morfoanatomica e 
Histoquímica dos órgãos vegetativos 
de duas Hortaliças não 
convencionais utilizadas 
tradicionalmente em Sete Lagoas-
MG;

 Myrtales I: Coléteres em duas 
espécies de Combretaceae - 
aspectos morfoanatomicos e 
ecológicos e implicações 
taxonômicas 

 Myrtales II: Coléteres em duas 
espécies de Lythraceae - aspectos 
morfoanatomicos e ecológicos e 
implicações taxonômicas;

 Recursos Educacionais Abertos 
(REAs) para o ensino de Anatomia 
Vegetal.

Eri Marsalha Garcia  Degradação de poluentes via 
processo oxidativo avançado usando
catodo de baterias de celular. 

Hosane Aparecida Taroco  Estudo da Corrosão eletroquímica de
embalagens metálicas de extrato de 
tomate;



 Estudo da corrosão eletroquímica de 
flandres de embalagens metálicas de
alimentos em conserva.

Juliana de Paula Souza  Levantamento das plantas 
medicinais nativas do cerrado da 
fazenda da serra, município de 
Fortuna de Minas/MG;

 Levantamento florístico da fazenda 
da serra: mapeamento e 
potencialidades de uso de seus 
recursos vegetais

 Os bancos de dados virtuais como 
ferramenta para acessar a 
biodiversidade vegetal: 
potencialidades de uso das plantas 
ocorrentes no vale do Jequitaí/MG;  

 Plantas ornamentais do Cerrado: 
Espécies com potencial paisagístico 
na Fazenda da Serra, Município de 
Fortuna de Minas/ MG;

 Estudos anatômicos do limbo foliar 
de espécies Neotropicais de 
Hybanthus s.l. (Violaceae).

Juliano de Carvalho Cury  Crescimento inicial, nodulação e 
micorrização de mudas de faveiro de
Wilson;

 Fermentação de mosto cervejeiro por
leveduras isoladas de fermentação 
espontânea de sumo de cagaita e 
jaboticaba;

 Isolamento e avaliação inicial de 
leveduras de fermentação 
espontânea de polpas de cagaita e 
jabuticaba;

 Produção de grãos de plantas de 
três variedades de cevada adubadas
com composto orgânico a base de 
bagaço de malte e restos de capina;

 Potencial da Crotalarina incana 
potencial L. como adubo verde 
durante o crescimento inicial de 
milho;

 Produção de cogumelos de 
Pleurotus pulmonarius utilizando 
borra de café e resíduo celulósico;

 Viabilidade celular de isolados 
cervejeiros comerciais de 
Saccharomyces cerevisiae crescidos
em mosto e estocados sob 



refrigeração;

 Produtividade de três variedades de 
cevada (Hordeum vulgare L.) Em 
condição de campo na região de 
Sete Lagoas – MG.

 Produção de cogumelos de 
Pleurotus pulmonarius utilizando 
diferentes proporções de borra de 
café e bagaço de malte;

 Capacidade de adsorção de 
diferentes corantes têxteis por 
biomassa de Cladosporium sp;

 Capacidade de adsorção de corantes
têxteis por biomassa de levedo de 
cerveja em diferentes temperaturas.

Júlio Onésio Ferreira Melo  Aspectos químicos da água: saúde e
educação;

 Cagaiteiras: análise biométrica e 
físico-química de frutos coletados na 
região de Paraopeba-MG;

 Análise biométrica e físico-química 
de frutos de cagaiteiras coletados no 
cerrado mineiro;

 Perfil de compostos voláteis e 
análise biométrica de frutos de 
cagaiteiras coletados no cerrado 
mineiro;

  Avaliação das águas das lagoas da 
cidade de Sete Lagoas – MG.

Leandro Mendes de Souza  Controle de umidade e temperatura 
do ar em ambiente de teste 
utilizando arduíno;

 Desenvolvimento sistema de controle
e automação para irrigação e 
drenagem;

 Análise da Influência de Campo 
Magnético no Potencial de 
Germinação de Vegetais

 Modelagem Térmica de Reatores 
Utilizando o Método de Elementos 



Finitos;
 Ajuste de Distribuição Gamma com 

Algoritmos Genéticos para Predição 
de Evapotranspiração

 Análise da Influência de Campo 
Magnético na Germinação do Feijão 

Leonardo Henrique França de Lima  Estudos computacionais do 
abandono do substrato e do produto 
do sítio ativo em &946;- glicosidases 
com interesse em bioetanol de 
segunda geração 

Leonardo Lucas Carnevalli Dias  Utilização de explantes radiculares 
na propagação vegetativa de 
espécies do Cerrado;

 Cultura de tecidos em Faveiro de 
Wilson (Dimorphandra wilsonii); 
 - Indução da organogênese em 
explantes radiculares de cagaiteira 
- Estabelecimento da cultura in vitro 
de calos de sorgo 

Weler Walace dos Santos  Exemplos contra intuitivos em 
análise;

 Estudo da história e funcionamento 
de um telescópio


