
CODIGO PROJETO PESQUISADOR TITULO PROJETO UNIDADE 

PIB-SA/0303/2018 Celia Maria da Silva Carvalho 
Análise da gestão da comunicação organizacional 
da UFAM 

FIC 

PIB-SA/0304/2018 Dalton Chaves Vilela Junior 
Mapeamento e otimização de processos: o 
caminho para uma gestão mais ágil e eficiente 

FES 

PIB-E/0402/2018 Daniella de Oliveira Costa 

Uma ferramenta de automação de processos com 
aplicação na gestão de projetos políticos 
pedagógicos dos cursos de graduação com 
aderência às Diretrizes Curriculares Nacionais. 

ICET 

PIB-MULT/0013/2018 Giovana Anceski Bataglion 

Avaliação da eficiência das estações de 
tratamento de esgoto da UFAM em remover 
contaminantes químicos a partir dos efluentes 
gerados pela comunidade acadêmica 

ICE 

PIB-B/0158/2018 Igor Luis Kaefer 

Monitoramento faunístico do maior fragmento 
florestal urbano da Amazônia: determinando a 
integridade ambiental por meio de espécies 
indicadoras 

ICB 

PIB-E/0405/2018 Luiz Kleber Carvalho de Souza 
Mapeamento de potenciais resíduos químicos da 
UFAM para fabricação de carvão ativado e sua 
aplicação no tratamento de água 

ICE 

PIB-SA/0309/2018 
Maria Almerinda de Souza 

Matos 

Acessibilidade no ensino superior: Um estudo do 
Campus de Manaus da Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM) 

FACED 

PIB-MULT/0011/2018 Marlon de Souza Silva 
Tratamento e recuperação de frações de 
hidrocarbonetos e alcoóis de resíduos químicos 
combustíveis. 

ICE 

PIB-MULT/0006/2018 Moisés Gomes de Carvalho 
Mineração de dados na evasão de Graduação da 
UFAM 

ICOMP 

PIB-SA/0310/2018 
Moisés Israel Belchior de 

Andrade Coelho 
Mapeamento de competências do Instituto de 
Ciências Exatas e Tecnologia (ICET) 

ICET 

PIB-B/0159/2018 Natasha Verdasca Meliciano 
Uso de bioindicadores na avaliação das águas nas 
proximidades do terminal petrolífero de Urucu 
(UPGN – Urucu) – Coari/AM/BR. 

ISB 

PIB-E/0390/2018 Neila de Almeida Braga 
Georreferenciamento e monitoramento das 
nascentes da APA/UFAM 

ICE 

PIB-E/0403/2018 Paulo José de Sousa Maia 
Estudos cinéticos de adsorção de resíduos 
gerados nas aulas de química usando clitoria 
fairchildiana e quitosana como bioadsorvente. 

ICET 

PIB-E/0399/2018 Raimundo da Silva Barreto 

Recomendações inteligentes baseadas em análise 
de dados socioeconômicos, estado nutricional e 
saúde para combate a mortalidade materno-
neonatal 

ICOMP 

PIB-B/0154/2018 Renato Abreu Lima 

Semeando sustentabilidade: produção de 
sabonetes e velas inseticidas no combate a focos 
de malária e dengue no campus IEAA em 
Humaitá-AM 

IAA 

PIB-MULT/0008/2018 Ronis Da Silveira 

Os corpos hídricos da UFAM: Estrutura, qualidade 
da água, gestão territorial, educação ambiental e 
ecologia de vertebrados aquáticos na capital do 
Amazonas 

ICB 

PIB-E/0396/2018 
Tereza Cristina Souza de 

Oliveira 

AQUA - Acompanhamento da Quantidade e 
Qualidade da Água na floresta do campus da 
UFAM 

ICE 

 


