
EDITAL 2018

PROINT
Programa de Apoio à Formação de 
Recursos Humanos para o Interior 
do Estado do Amazonas 

Apresentar propostas na modalidade 
de concessão de Bolsas de 
Pós-Graduação stricto sensu 
(mestrado e doutorado), destinada à 
formação de recursos humanos 
pós-graduados em Programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu – 
PPGSS recomendados pela CAPES 
no Estado do Amazonas

Tem como objetivo: Conceder bolsa de mestrado e doutorado a profissionais 
graduados residentes no interior do Estado do Amazonas há no mínimo 4 (qua-
tro) anos ou que mantenham relação de trabalho ou emprego com instituição 
municipal, estadual ou federal sediada ou com unidade permanente no interior 
do Estado, interessados em realizar curso de pós-graduação stricto sensu, em 
programa credenciado pela CAPES, em instituições do Amazonas localizadas em 
município diferente de onde reside o candidato.

22 projetos



EDITAL 2018 - PROINT A
A CApoeirA no Alto SolimoeS: 
religioSidAde e Segredo

COORDENADOR:Tharcisio sanTiago cruz

BOLSA: Doutorado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: antropologia 
social

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: ciências humanas » 
antropologia » antropologia das Populações 
afro-Brasileiras

PROJETO: O objetivo desta proposta centra-se em re-
alizar uma etnografia com os grupos de capoeira do Al-
to-Solimões . Especificamente esses grupos estão dis-
tribuídos pela região que compreende 11 municípios no 
Amazonas, mais a cidade de Leticia na Colômbia e Santa 
rosa no Peru.

ABordAgem BASeAdA no pArAdigmA de 
engenHAriA dirigidA por modelo Com 
USo de AprendiZAdo de mÁQUinA 
ApliCAdo A roBÔS mÓVeiS

COORDENADOR: EDson DE araujo silva

BOLSA: Doutorado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Informática

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: Ciência da Computação 
» ciências Exatas e da Terra

PROJETO: Descrever uma abordagem baseada no pa-
radigma de engenharia dirigida por modelo para o de-
senvolvimento de sistemas robóticos móveis com maior 
capacidade de adaptação por meio do aprendizado de 
máquina.

AmBientAliZAção dAS inStitUiçõeS de 
enSino SUperior: ApliCABilidAde dA A3p 
no InstItuto Federal do amazonas - 
mAnAUS, itACoAtiArA e eirUnepé

COORDENADOR: valDinEy FErrEira DE alMEiDa

BOLSA: Mestrado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: ciencias do 
Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: ciências sociais 
Aplicadas » Administração » Administração Pública » 
Política e Planejamento Governamentais

PROJETO: Este projeto tem como objetivo principal des-
te trabalho é descrever as estratégias de pronominaliza-
ção do objeto direto na retomada anafórica, utilizadas 
pelos tefeenses e buscar descobrir quais os fatores lin-
guísticos ou extralinguísticos, contribuem para a escolha 
das variantes.



EDITAL 2018 - PROINTA - E 
aula eXPosItIVa-dIaloGada assoCIada a 
AUlA prÁtiCA de CAmpo: UmA AnÁliSe do 
ProCesso de ensIno-aPrendIzaGem no 
enSino de BiologiA

COORDENADOR: vEnicio FavorETTi

BOLSA: Mestrado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Ensino de 
ciências e humanidades

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: ciências humanas » 
Educação » Ensino-Aprendizagem » Métodos e Técnicas 
de Ensino

PROJETO: Analisar a percepção dos estudantes e pro-
fessores frente ao uso da aula expositiva-dialogada as-
sociada a aula prática de campo no processo de ensino
-aprendizagem de Biologia com alunos do Ensino Médio 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 
campus humaitá.

diVerSidAde genétiCA, melHorAmento 
genétiCo e pArÂmetroS BromAtolÓgi-
CoS do CApim CAnArAnA (ECHYNOCHLOA 
POLYSTACHYA)

COORDENADOR: EManuEl orEsTEs Da silvEira

BOLSA: Doutorado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: agronomia 
Tropical

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: ciências agrárias » 
agronomia » Fitotecnia » Melhoramento vegetal

PROJETO: o capim canarana (Echinochloa polystachya) 
é uma das principais espécies forrageiras presentes na 
região do baixo Amazonas e pode ser uma alternativa 
para alimentação no período de cheia do Rio Amazonas, 
no entanto, sua utilização forrageira fica comprometida 
pelo seu baixo teor de matéria seca. com a maturidade 
da planta, ocorre redução de folhas, o que resulta em 
alimento de menor valor nutritivo (MARTIN, 1997) com 
redução dos teores de Mg e K (CAMARÃO et al., 1988). 
Devido a estratégia de crescimento em função dos níveis 
e períodos de alagamento, Echynoclhoa Polystachya (ca-
pim canarana verdadeira) apresenta vigoroso crescimen-
to e uma elevada produtividade e que para Piedade, 1993 
e Barbosa, 2008 pode ser considerada uma das espécies 
mais importantes na Amazônia Central, especialmente 
pelo seu consumo, tanto por herbívoros naturais (peixe
-boi, capivaras, peixes), quanto por animais introduzidos, 
como o boi e o búfalo. Nesse contexto faz-se pertinen-
te o início de trabalhos de melhoramento genético que 
promovam a variabilidade genética para a detecção de 
cultivares mais produtivas e de melhores qualidades nu-
tricionais, haja vista a grande importância desta espécie 
para a pecuária regional.

enSino de QUÍmiCA por mediAção 
teCnolÓgiCA Com ABordAgenS em 
reAlidAde AUmentAdA

COORDENADOR: FilaDElFo Da cosTa coElho

BOLSA: Mestrado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Instituto de 
ciências Exatas

PROJETO: Estudar o uso de recurso de realidade aumen-
tada como opção metodológico e didático para possível 
intensificação compreensão de conteúdos para professo-
res e alunos do terceiro ano do ensino médio da discipli-
na de química da educação por mediação tecnológica em 
escolas rurais do baixo amazonas.



EDITAL 2018 - PROINT E - I
entre A reSiStÊnCiA e A SoBreViVÊnCiA:  
dimenSõeS dA orgAniZAção do trABAlHo 
ASSoCiAdo nA prodUção orgÂniCA do 
GuaranÁ em mauÉs-amazonas

COORDENADOR: anDrEza goMEs WEil

BOLSA: Doutorado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: ciencias do 
ambiente e sustentabilidade na amazonia

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: ciências humanas » 
sociologia » sociologia rural

PROJETO: compreender as dimensões de resistência das 
organizações de Trabalho associado para a sustentabili-
dade da produção orgânica do guaraná, frente à hegemo-
nia do mercado capitalista.

FormAção ContinUAdA de proFeSSoreS 
de lÍngUA portUgUeSA À lUZ do 
letrAmento: reFleXõeS e propoStA

COORDENADOR: augusTo josé savEDra liMa

BOLSA: Mestrado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: IFAM - Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Ensino 
Tecnológico

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: ciências humanas » 
Educação » Ensino-Aprendizagem

PROJETO: Investigar em que aspectos as práticas do pro-
fessor de língua portuguesa refletem o agente de letra-
mento.

a) Conhecer práticas de professores de língua portuguesa 
a partir de suas narrativas.
b) conhecer as concepções de professores de língua por-
tuguesa sobre letramento a partir de suas narrativas.
c) identificar nas narrativas de professores de língua por-
tuguesa práticas de agente de letramento.
d) elaborar uma proposta de formação continuada para 
professores de língua portuguesa à luz letramento.

ÍndiCe de ViABilidAde de ConSÓrCio 
púBliCo intermUniCipAl pArA mAnejo de 
reSÍdUoS SÓlidoS no médio AmAZonAS

COORDENADOR: roDrigo couTo alvEs

BOLSA: Mestrado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: ciências agrárias

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: Engenharias » 
Engenharia sanitária » saneamento Básico » resíduos 
Sólidos, Domésticos e Industriais

PROJETO: inicialmente será realizada uma abordagem 
ampla sobre os consórcios públicos como alternativa para 
a equalização dos resíduos em municípios de pequeno e 
médio porte. será elaborado um estudo sobre a análise 
cienciométrica referente ao consórcio público para ma-
nejo dos resíduos sólidos na Amazônia. Será levantado 
também o panorama dos resíduos sólidos urbanos na re-
gião amazônica. Dados oficiais sobre o gerenciamento de 
resíduos sólidos dessa região serão consultados em sites 
dos órgãos públicos dos respectivos estados, municípios 
e também de órgãos federais. 
Para descrever as fragilidades e potencialidades dos con-
sórcios públicos intermunicipais no Médio Amazonas, uti-
lizar-se-á a Matriz sWoT (strenghs, Weakness, oppor-
tunities and Threats), que é um instrumento de análise 
dos pontos positivos e negativos e de projeções futuras. 
a Matriz sWoT, também conhecida como Matriz FoFa 
(Força, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), permite 
que seja possível identificar os elementos referentes aos 
fatores internos e externos que podem influenciar numa 
implantação de um consórcio público intermunicipal. 
Com todos os dados obtidos, será permitida a discussão 
da implantação desses consórcios nos municípios do Mé-
dio Amazonas e quais seriam seus benefícios e seus prin-
cipais problemas.



EDITAL 2018 - PROINTI - O 
inVeStigAção oBSerVACionAl e nUmériCA 
dA eStrUtUrA dA tUrBUlÊnCiA 
AtmoSFériCA dentro e ACimA dA 
SUBCAmAdA rUgoSA AmAZÔniCA

COORDENADOR: Di angElo MaTos PinhEiro

BOLSA: Doutorado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: INPA - Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: clima e ambiente 

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: geociências » ciências 
Exatas e da Terra

PROJETO: Investigar, através de dados observacionais e 
modelagem numérica do tipo LES, a variabilidade verti-
cal e temporal da estrutura da turbulência atmosférica na 
camada limite instável e estável acima da floresta ama-
zônica, sob diferentes condições de regimes turbulentos.

leVAmiSol no Controle do 
ACAntoCéFAlo neoeCHinorHynCHUS 
BUttnerAe golVAn, 1956 (ACANTHOCEPHA-
LA: NEOECHINORHYNCHIDAE) em tAmBAQUi, 
COLOSSOmA mACROPOmum

COORDENADOR: josé liMa MoraEs

BOLSA: Mestrado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uninilTon lins - centro 
de Ensino superior nilton lins

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Aquicultura

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: ciências agrárias » 
Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca » 
Aqüicultura

PROJETO: Este trabalho tem por objetivo avaliar e definir 
a melhor concentração de cloridrato de levamisol (CL) no 
controle do acantocéfalo Neoechinorhynchus buttnerae 
em juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum), es-
pécie nativa mais importante da aquicultura nacional e 
que vem enfrentando grandes perdas decorrentes da ele-
vada infestação causada por este parasito. Para isso, se-
rão testadas seis concentrações de CL: 0 (controle), 100, 
250, 500, 750 e 1000 mg/kg de ração. Para avaliar a taxa 
de ingestão da ração medicada com levamisol, serão re-
alizados: 1) testes de palatabilidade, 2) teste in vitro para 
avaliar a sensibilidade do N. buttnerae ao CL e 3) teste in 
vivo para determinar a eficácia anti-helmíntica do CL em 
juvenis de tambaqui infectados por N. buttnerae. No tes-
te in vivo serão utilizados como indicadores de estresse 
os parâmetros sanguíneos, registradas as alterações com-
portamentais e a ocorrência de sinais clínicos que surgi-
rem nos peixes submetidos ao tratamento oral com CL e 
a carga parasitária dos peixes.

o prinCipio edUCAtiVo do trABAlHo 
prodUtiVo Como direito negAdo em 
eSColAS riBeirinHAS AmAZÔniCAS: Um 
eStUdo A pArtir dAS ConVergÊnCiAS e 
ContrAdiçoeS eXiStenteS nAS prÁtiCAS e 
nAS polÍtiCAS edUCACionAiS

COORDENADOR: oDErlEnE Braulio Da silva

BOLSA: Doutorado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: ciências humanas » 
Educação » Tópicos Específicos de Educação » Educação 
rural

PROJETO: Analisar as práticas educativas oriundas do 
trabalho produtivo comunitário familiar e do trabalho pe-
dagógico da escola de uma comunidade ribeirinha ama-
zônica e as convergências e contradições existentes entre 
as práticas desenvolvidas e as políticas educacionais im-
plementadas para esse contexto.



EDITAL 2018 - PROINT P - R
peSCA, dinÂmiCA popUlACionAl e 
AVAliAção do eStoQUe do CAmArão 
maCrobraChIum amazonICum (heller, 
1862) no treCho InFerIor do rIo 
SolimõeS, AmAZonAS

COORDENADOR: ToMaz liMa gualBErTo

BOLSA: Doutorado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: INPA - Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Biologia de agua 
Doce e Pesca interior

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: ciências agrárias » 
Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca » Recursos 
Pesqueiros de Águas Interiores » Manejo e Conservação 
de Recursos Pesqueiros de Águas Interiores

PROJETO: caracterizar a pesca, analisar a estrutura po-
pulacional e parâmetros biológicos como; reprodução, 
crescimento e taxas de mortalidade do Macrobrachium 
amazonicum. Com a finalidade de avaliar o estado atual 
do estoque considerando: as taxas de explotação vigente 
e rendimento por recruta do Macrobrachium amazoni-
cum capturado no trecho inferior do rio solimões, muni-
cípio de Manacapuru, amazonas.

proteomA do BÓCio: identiFiCAção de 
proteÍnAS relACionAdAS Com 
pAtogÊneSe dA doençA

COORDENADOR: jEFFErson FErrEira Dos 
sanTos

BOLSA: Doutorado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Biotecnologia

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: ciências Biologicas » 
Biologia geral

PROJETO: Busca identificar e analisar proteínas obtidas 
partir de tecido tireoidiano diagnosticado com bócio e 
tecidos saudáveis obtidos a partir de tireoidectomias rea-
lizadas na cidade de Manaus - aM

reAliZAção dA VogAl /o/ em poSição 
tÔnICa no Falar PaulIVense - zona rural

COORDENADOR: caMilo jailTon  MarTins Dos 
sanTos

BOLSA: Mestrado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: letras

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: Lingüística, Letras e 
Artes » Lingüística » Sociolingüística e Dialetologia

PROJETO: Investigar a realização da vogal /o/, em posi-
ção tônica, no falar dos moradores da zona rural do mu-
nicípio de São Paulo de Olivença (AM) a fim de contribuir 
para o conhecimento das áreas dialetais brasileiras.



EDITAL 2018 - PROINTR - U 
redeS neUrAiS generAtiVAS AdVerSAriAiS: 
UmA ABordAgem pArA trAnSmiSSão de 
FlUXo de VÍdeo em BAiXA deFinição e 
VIsualIzação em suPer-resolução

COORDENADOR: joao Da MaTa liBorio Filho

BOLSA: Doutorado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Informática 

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: Ciência da Computação 
» ciências Exatas e da Terra

PROJETO: Descrever uma abordagem baseada no pa-
radigma de engenharia dirigida por modelo para o de-
senvolvimento de sistemas robóticos móveis com maior 
capacidade de adaptação por meio do aprendizado de 
máquina.

SUStentABilidAde nA AmAZÔniA: limiteS 
e poSSiBilidAdeS nA AtiVidAde oleirA 
CerÂmiCA do Alto SolimõeS

COORDENADOR: arTEMizia roDriguEs saBino

BOLSA: Doutorado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uEa - universidade do 
Estado do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: ciências do 
Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: ciências humanas » 
Geografia » Geografia Humana » Geografia Urbana

PROJETO: compreender como o desenvolvimento das 
atividades oleiras cerâmicas vem influenciando o modo 
de vida da população estabelecendo novas formas de re-
lações social, ambiental e econômica na região propondo 
assim uma alternativa de produção pautada na sustenta-
bilidade no setor produtivo oleiro do Alto Solimões.

Um modelo BASeAdo em deSign 
UniVerSAl pArA deSenVolVimento de 
SoFtWAreS AdAptÁVeiS

COORDENADOR: rallyson Dos sanTos FErrEira

BOLSA: Doutorado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Informática

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: Ciência da Computação 
» Metodologia e Técnicas da Computação » Engenharia 
de Software » Ciências Exatas e da Terra

PROJETO: O objetivo geral da proposta de pesquisa é de 
desenvolver um modelo de design de interação acessível, 
visando a adaptabilidade individualizada nos artefatos 
computacionais, baseado nos princípios de Design uni-
versal e no processo de Design inclusivo.



EDITAL 2018 - PROINT U - V
Um modelo BASeAdo em trilHAS de AprendiZAgem pArA A rep-
reSentAção de AlUnoS de AmBienteS VirtUAiS de 
AprendiZAgem

COORDENADOR: DaviD BriTo raMos

BOLSA: Doutorado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: Informática

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: Ciência da Computação » Ciências Exatas e da Terra

PROJETO: A proposta deste projeto é criar e avaliar um modelo de representação do 
comportamento dos alunos por meio de identificação das trilhas de aprendizagem.
Esse modelo estará fundamentado nas ações de interação de alunos utilizando o am-
biente virtual de ensino-aprendizagem Moodle, capaz de auxiliar o docente/tutor por 
meio de recomendações de ações de intervenção.

VarIação semÂntICo-leXICal na mesorreGIão do alto 
solImÕes-am

COORDENADOR: alEssanDra DE souza 
vasconcElos

BOLSA: Mestrado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: ciências humanas e letras

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: Lingüística, Letras e Artes » Lingüística » Sociolingüísti-
ca e Dialetologia

PROJETO: Estudar a variação semântico-lexical do português falado em dois municí-
pios da Mesorregião do Alto Solimões - Amazonas à luz da Teoria da Variação e Mudan-
ça e da Dialetologia Pluridimensional.

VAriAção do oBjeto direto AnAFÓriCo nA FAlA teFeenSe e 
FAtoreS lingUiStiCoS e eXtrAlingUÍStiCoS

COORDENADOR: ana DE nazarE Egas Praia

BOLSA: Mestrado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: letras

ÁREA DE CONHECIMENTO 1: Lingüística, Letras e Artes » Lingüística » 
Sociolingüística e Dialetologia

PROJETO: Este trabalho pretende descrever o comportamento da fala no Município de 
Tefé Estado do Amazonas, quanto as estratégias de pronominalização do objeto direto 
anafórico e mostrar os fatores linguísticos e extra-linguísticos que mais influenciam na 
escolha do preenchimento dessa variante em estudo.

ViSiBilidAde e reConHeCimento do trABAlHo SoCioAmBientAl 
dAS mUlHereS peSCAdorAS ArteSAnAiS de CAmArão no 
AmAZonAS

COORDENADOR: anTonia Mara raPoso DiógEnEs

BOLSA: Doutorado

INSTITUIÇÃO DO CURSO: uFaM - universidade 
Federal do amazonas

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO: ciências do ambiente e sustentabilidade na 
Amazônia

PROJETO: contribuir com o processo de visibilidade e reconhecimento do trabalho 
das mulheres pescadoras artesanais amazônidas, ampliando e aprofundando o conheci-
mento sobre a pesca e as pescadoras de camarão amazônidas.


