RETIFICAÇÃO Nº 1, de 18 de setembro de 2017
Retificação primeira do EDITAL 01/2017/PGA-CCA, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017, para seleção
de candidatos ao curso de Doutorado do programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas:

Onde se lê:
III – Vagas
Para o processo de seleção de que trata este Edital o PPGA oferecerá vagas conforme possíveis
orientações relacionadas* abaixo.
*A admissão do candidato aprovado no Programa será por ordem de classificação para o número de
vagas do professor orientador, indicado pelo candidato no Anexo 1 – Declaração de Intenções.
DOCENTES

CONTATO

Ademir Antonio
Cazella

aacazella@gmail.com
(48) 3721-2655

2.1.1

1

Políticas públicas de
desenvolvimento
rural;
Estratégias de
reprodução social de
agricultores familiares

Alfredo Celso
Fantini

alfredo.fantini@ufsc.br
(48 ) 37215320

1.3.1

1

O sistema roça de
toco;
Manejo de florestas
secundárias.

Arcângelo Loss

arcangelo.loss@ufsc.br
(48) 3721-5343

1.1.1

1

Matéria orgânica do
solo e agregação do
solo em áreas com uso
de dejetos suínos ou
em sistemas de
produção com
hortaliças

lourenzi.c.r@ufsc.br
(48) 3721-4799

1.1.1

1

Dinâmica da matéria
orgânica do solo.

Cledimar
Rogério Lourenzi

PROJETOS
DE
PESQUISA

Nº de
vagas

Tema disponível
para orientação

Daniele Cristina
da Silva Kazama

daniele.kazama@ufsc.br
(48) 3721-2660

1.1.2

1

Nutrição e avaliação
de alimentos em
sistemas
agroecológicos de
produção animal

Giorgini
Augusto Venturieri

giorgini.venturieri@ufsc.br
(48) 37214806

1.3.1 ou
1.3.2

1

Melhoramento
genético dos
açaizeiros;
Abelhas-sem-ferrão
como polinizadores
em cultivos protegidos

Gustavo
Brunetto (UFSM)

brunetto.gustavo@gmail.c
om

1.1.1

1

Interação solo-planta:
ênfase em estudos
relacionados a
disponibilidade de
nutrientes no solo
rizosférico e não
rizosférico e relação
com a nutrição
mineral de plantas

Ilyas Siddique

ilysid@gmail.com
(48) 3721-5475

1.1.1 ou
1.1.2

1

Sistemas
agroflorestais

Jucinei José
Comin

j.comin@ufsc.br
(48) 3721-5433

1.1.1

1

Efeito de sistemas de
manejo na qualidade
do solo

Maria José
Hötzel

mjhotzel@gmail.com
(48)37212669

1.2.1

1

Visões do público
sobre produção
animal;
QBA e avaliação do
bem-estar animal;

marciel.stadnik@ufsc.br
(48) 3721-5338

1.1.1 ou
1.3.2

1

Manejo ecológico de
doenças de frutíferas
(maçã ou banana) ou
do feijoeiro

Marciel Joao
Stadnik

Oscar José
Rover

oscar.rover@ufsc.br
(48)37212673

2.1.1

Paulo Emilio
Lovato

paulo.lovato@ufsc.br
(48) 3721-5435

1.1.1

1

Qualidade do solo em
diferentes sistemas de
manejo

Ricardo
Kazama

r.kazama@ufsc.br
(48) 3721-2681

1.1

1

Produção e Nutrição
de Ruminantes

Sandro Luis
Schlindwein

sandro.schlindwein@ufsc.
br
(48) 3721-5434

2.2.2

1

Dinâmica de sistemas
social-ecológicos
(pensamento sistêmico
aplicado em situações
de complexidade)

shirley.kuhnen@ufsc.br
(48) 3721-2678

1.1.2

1

Atividade
antimicrobiana e antiinflamatória de plantas
medicinais

Shirley Kuhnen

1

Mercados Orgânicos e
da agricultura
familiar;
Extensão rural e
agricultura familiar

Leia-se:
III – Vagas
Para o processo de seleção de que trata este Edital o PPGA oferecerá vagas conforme possíveis
orientações relacionadas* abaixo.
*A admissão do candidato aprovado no Programa será por ordem de classificação para o número de
vagas do professor orientador, indicado pelo candidato no Anexo 1 – Declaração de Intenções.
DOCENTES

CONTATO

PROJETOS
DE
PESQUISA

Nº de
vagas

Tema disponível
para orientação

Ademir Antonio
Cazella

aacazella@gmail.com
(48) 3721-2655

2.1.1

1

Políticas públicas de
desenvolvimento
rural;
Estratégias de
reprodução social de
agricultores familiares
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Fantini

alfredo.fantini@ufsc.br
(48 ) 37215320

1.3.1

1

O sistema roça de
toco;
Manejo de florestas
secundárias.

Arcângelo Loss

arcangelo.loss@ufsc.br
(48) 3721-5343

1.1.1

1

Matéria orgânica do
solo e agregação do
solo em áreas com uso
de dejetos suínos ou
em sistemas de
produção com
hortaliças

Cledimar
Rogério Lourenzi

lourenzi.c.r@ufsc.br
(48) 3721-4799

1.1.1

1

Dinâmica da matéria
orgânica do solo.

Daniele Cristina
da Silva Kazama

daniele.kazama@ufsc.br
(48) 3721-2660

1.1.2

1

Nutrição e avaliação
de alimentos em
sistemas
agroecológicos de
produção animal

Giorgini
Augusto Venturieri

giorgini.venturieri@ufsc.br
(48) 37214806

1.3.1 ou
1.3.2

1

Melhoramento
genético dos
açaizeiros;
Abelhas-sem-ferrão
como polinizadores
em cultivos protegidos

Gustavo
Brunetto (UFSM)

brunetto.gustavo@gmail.c
om

1.1.1

1

Interação solo-planta:
ênfase em estudos
relacionados a
disponibilidade de
nutrientes no solo
rizosférico e não
rizosférico e relação
com a nutrição
mineral de plantas

Ilyas Siddique

ilysid@gmail.com
(48) 3721-5475

1.1.1 ou
1.1.2

1

Sistemas
agroflorestais

Jucinei José
Comin

j.comin@ufsc.br
(48) 3721-5433

1.1.1

1

Efeito de sistemas de
manejo na qualidade
do solo

Maria José
Hötzel

mjhotzel@gmail.com
(48)37212669

1.2.1

1

Visões do público
sobre produção
animal;
QBA e avaliação do
bem-estar animal;
Papel do agricultor
na promoção do
bem-estar animal.

marciel.stadnik@ufsc.br
(48) 3721-5338

1.1.1 ou
1.3.2

1

Manejo ecológico de
doenças de frutíferas
(maçã ou banana) ou
do feijoeiro

Oscar José
Rover

oscar.rover@ufsc.br
(48)37212673

2.1.1

1

Mercados Orgânicos e
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familiar;
Extensão rural e
agricultura familiar
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paulo.lovato@ufsc.br
(48) 3721-5435

1.1.1

1

Qualidade do solo em
diferentes sistemas de
manejo
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(48) 3721-2681

1.1

1

Produção e Nutrição
de Ruminantes

Marciel Joao
Stadnik

Ricardo
Kazama

Sandro Luis
Schlindwein

Shirley Kuhnen

sandro.schlindwein@ufsc.
br
(48) 3721-5434

2.2.2

1

Dinâmica de sistemas
social-ecológicos
(pensamento sistêmico
aplicado em situações
de complexidade)

shirley.kuhnen@ufsc.br
(48) 3721-2678

1.1.2

1

Atividade
antimicrobiana e antiinflamatória de plantas
medicinais

Professor Arcângelo Loss
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Agroecossistemas
Universidade Federal de Santa Catarina

