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NOME DO 
ORIENTADOR TÍTULO DO PROJETO DA TESE NOME DO 

ALUNO 

César Ricardo 
Teixeira Tarley 

Desenvolvimento de sensores eletroquímicos e 
método de extração para determinação de 

compostos fenólicos e esteróides empregando 
nanotubo de carbono e polímeros 

molecularmente impressos 

Debora Nobile 
Clausen 

Desenvolvimento de métodos eletroanalíticos 
para determinação de herbicidas e fármacos 
empregando eletrodo de diamante dopado 

com boro 

Eduardo 
Henrique 
Duarte 

Emprego de fase sólida mesoporosa baseada 
no compósito de Fe3O4/SiO2 - AAMDMS 

associada à DLLME para especiação redox de 
selênio 

Kristiany 
Moreira Diniz 

Desenvolvimento de métodos analíticos de 
pré-concentração e/ou especiação em fluxo 

empregando nanotubos de carbono 
modificados e polímeros orgânicos 

Marcela Zanetti 
Corazza 

Síntese, caracterização e avaliação de novas 
fases extratoras poliméricas para SPE visando 

a determinação de herbicidas por HPLC. 

Raquel Justo da 
Fonseca 

Ieda Spacino 
Scarminio 

Efeito da arquitetura vegetal na qualidade do 
café arábica 

Amelia Elena 
Terrile 

Planejamento e otimização de processos de 
separação na busca de impressão digital de 

chá verde (Camellia sinensis) 

Elis Daiane 
Pauli 

Desenvolvimento de metodologia analítica de 
metabólitos e qualidade do produto 

relacionado à distribuição espacial de 
folhagem e frutos de café arábica 

Fernanda 
Delaroza 

Avaliação do solvente extrator no estudo dos 
constituintes químicos de 

diferentes cultivares de café através de 
métodos quimiométricos 

Ivanira Moreira 

Efeito sazonal e da incidência da luz solar 
sobre os metabólitos da Annona muricata e 

Rollinia mucosa por métodos quimiométricos 
Sabrina Afonso 

Maria Cristina Solci 

Estudo de quinonas provenientes da 
combustão do diesel/biodiesel – Formação, 

particionamento, distribuição granulométrica e 
toxicidade 

Carlos Roberto 
da Silva Júnior 

Estudos das emissões para a atmosfera 
durante os processos de combustão de diesel 

e misturas 

Fabio Cal 
Sabino 

Impacto sobre o ambiente das emissões Ismael 



produzidas por processos de combustão de 
diesel 

Rodrigues 
Amador 

Estudo sobre as emissões de poluentes não 
regulamentados na fase gasosa e distribuídos 

no material particulado em ambientes 
impactados por combustão veicular 

Jurandir Pereira 
Pinto 

Maria Josefa Santos 
Yabe 

Sorção-dessorção e especiação de poluentes 
inorgânicos emergentes aplicando 

argilominerais 

Leonel Vinicius 
Constantino 

Difusão e especiação de poluentes inorgânicos 
emergentes aplicando argilominerais 

Angelita 
Aparecida 

Ribeiro da Silva 
 

 


