
  

 

 

 

Docente Linha(s) de pesquisa(s) 

Adani Cusin Sacilotti 
Engenharia de software / sistemas de informação / 
administração de empresas / processos / TI 

Adriana Perroni Ballerini Eventos / comunicação / marketing / sustentabilidade 

Ana Carolina B. G.  Veredas 
Poluição ambiental / gestão de resíduos / licenciamento 
ambiental 

Ângela Cristina O.  
Lühmann 

Interação humano - computador / engenharia de 
software 

Camila Molena Química ambiental 

Carlos Eduardo Schuster Banco de Dados 

Célio Aparecido Garcia Comunicação e expressão / códigos e linguagens 

Claudia Aparecida Longatti 
Microbiologia ambiental / toxicologia ambiental / 
poluição solo/água 

Cláudio Da Cunha Recuperação de áreas degradadas/ agroecologia 

Cláudio Luis V. Oliveira 
Paradigmas de linguagens de programação / sistemas 
embarcados / IoT / engenharia de software / 
inteligência artificial 

Demerval Rogério Masotti Empreendedorismo / gestão de pessoas / economia 

Dimas Ozanan Calheiros Gestão de projetos / inteligência de negócios / BI 

Emerson Freire 
Tecnologia e sociedade / tecnologia e cultura / arte e 
tecnologia 

Erico Francisco Innocente 
Climatologia / meteorologia / geociências / logística / 
transportes / SIG 

Fernanda A.  Cangerana 
Pereira 

Poluição do ar / saúde pública e meio ambiente / 
saneamento 

Francesco Bordignon 
Gestão da produção / comércio exterior / inovação / 
planejamento de negócios / projeto de produto/ 
internacionalização 

Francisco del Moral 
Hernandez 

Licenciamento ambiental / estudo de impacto 
ambiental, planejamento e gestão urbana / auditoria 
ambiental 

Frederico Guilherme de 
Souza Beghelli 

 Educação ambiental 

João José Ferreira Aguiar Mercado financeiro / opções e derivativos 

José Fernando Petrini 
Meio ambiente / ciências humanas / eventos / 
sustentabilidade 

Jucelaine Lopes De Oliveira 
Logística global / gestão de conhecimento / inovação e 
tecnologia / transporte aquaviário 



Lívia Maria Louzada 
Brandão 

Ensino tecnológico / linguagem / discurso 

Luciana Ferreira Baptista 
Banco de dados / engenharia de software / sistemas de 
informação / informática na educação 

Márcia Lázara Pinheiro Silva 
Administração/ logística / recursos humanos / sistemas 
de gestão de qualidade / 

Mariana Garcia de Abreu 
Tenani 

Ambientação de espaços físicos / Design Gráfico / 
Planejamento Urbano / Gestão Urbana 

Marianna Lamas Ramalho 
Mobilidade urbana / planejamento territorial / relações 
internacionais e globalização / economia criativa na 
área de eventos 

Marilize R. Bertin Eventos III / iniciação cientifica - área de memória 

Mario Lamas Ramalho Estudos da cidade: paisagem e mobilidade urbana 

Paulo Roberto N. Fortaleza 
Sustentabilidade no agronegócio / gestão da produção / 
áreas urbanas / segurança do trabalho / meio ambiente 
e saúde ocupacional 

Paulo Sérgio Silva 
Educação ambiental / Produção Áudio Visual / Mídias / 
Psicologia Social / Comunicação Social. 

Ricardo Penteado Ferreira 
Sistemas de gestão integrados / qualidade / meio 
ambiente e saúde e segurança ocupacional 

Sandra Maria P. Ferreira 
Uso do inglês como língua internacional / exames de 
proficiência em inglês / tecnologia no ensino de idiomas 

Sueli Soares S. Santos 

Batista 

Educação profissional e tecnológica/ patrimônio cultural/ 
tecnologia e cultura 

    


