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- Análise Modal de Sistemas Discretizados.
- Aplicações de Variáveis de Estado em Modelos de Sistemas 

Mecânicos.
- Análise Modal de Sistemas Discretizados – Modelos de 

Estado.
- Resposta Dinâmica de Sistemas com Múltiplos Graus de 

Liberdade.
Área de Conhecimento: DINÂMICA DE MÁQUINAS – MECÂ-

NICA COMPUTACIONAL
Programa:
- Equilíbrio de corpos rígidos.
- Princípio do trabalho virtual e estabilidade do equilíbrio de 

corpos rígidos. Cinemática de corpos rígidos em movimento plano.
- Dinâmica de corpos rígidos em movimento plano.
- Cinemática de corpos rígidos em movimento espacial.
- Dinâmica de corpos rígidos em movimento espacial.
- Método numérico de diferenças finitas para a solução de 

equações diferenciais.
- Formulação Galerkin e o método dos elementos finitos 

para a solução de problemas lineares unidimensionais de valores 
de contorno.

- Linearização de sistemas autônomos planos.
- Sistema dinâmico discreto não-linear em uma dimensão: 

mapa logístico.
- Método de múltiplas escalas baseado na expansão das 

derivadas.
Área de Conhecimento: MECATRÔNICA – INSTRUMENTAÇÃO
Programa:
- Sistema Internacional de Unidades.
- Padrões de medidas, calibração e rastreabilidade.
- Estudo do ruído em medidas analógicas e digitais.
- Condicionamento de sinais, amplificação e filtragem.
- Conversão de sinais AD e DA.
- Reguladores de tensão lineares e chaveados.
- Amplificadores de potência.
- Acionamento de máquinas elétricas.
- Desenvolvimento e operação de software embarcado.
- Hardware embarcado de diferentes capacidades e propósitos.
- Sistemas de Tempo Real.
Área de Conhecimento: SISTEMAS DE CONTROLE – ROBÓTICA
Programa:
- Transformada de Laplace e Função de Transferência.
- Estabilidade e Critério de Routh.
- Controladores P, PI e PID.
- Lugar das Raízes.
- Controle Baseado na Resposta em Frequência.
- Compensação em Avanço e Atraso.
- Critério de Nyquist.
- Representação no Espaço de Estados.
- Projeto de Controladores no Espaço de Estados: Compen-

sador/Observador.
- Sistemas discretos, Transformada Z.
- Transformações de sistemas contínuos para discretos.
- Controladores PID discretos.
- Cinemática Direta de Manipuladores Robóticos.
- Cinemática Inversa de Manipuladores Robóticos.
- Dinâmica de Manipuladores Robóticos.
- Planejamento de Trajetórias em Manipuladores Robóticos.
- Controle de Sistemas Robóticos.
- Controles Baseados no Modelo, Torque Calculado.
- Controle Adaptativo de Robôs Manipuladores.
- Controle Robusto Aplicado a Robôs.
- Controle Cinemático e dinâmico de robôs móveis.
- Estabilidade e Controle de Robôs Bípedes.
- Controle Força e Posição, Controle de Impedância.
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COM-

PUTAÇÃO
Área de Conhecimento: Eletrônica de Potência e Controle
Programa:
Semicondutores de potência: Diodos, Mosfets e IGBT’s.
Conexão de geradores distribuídos na rede de distribuição.
Detecção de Eventos (Ilhamento).
Algoritmos de busca do ponto de máxima potência gerada.
Análise e modelagem de painéis fotovoltaicos e armazena-

dores de energia (Baterias e Ultracapacitores).
Modelagem e análise de conversores CC-CC do tipo 

elevadores de tensão. conversores abaixadores e conversores 
abaixadores-elevadores.

Modelagem em espaço de estado de conversores CC-CC.
Obtenção da função de transferências de conversores CC-CC.
Controladores PI aplicados a conversores CC-CC.
Associação de conversores CC-CC a painéis fotovoltaicos e 

armazenadores de energia (Baterias e Ultracapacitores).
Modelo em espaço de estado de conversores CC-CA.
Obtenção da função de transferências de conversores 

CC-CA.
Controladores PI e P+R aplicados a conversores CC-CA.
Área de Conhecimento: PROCESSAMENTO DIGITAL DE 

IMAGENS MÉDICAS E VISÃO COMPUTACIONAL
Programa:
- Elementos da percepção visual.
- Aquisição de imagens digitais.
- Formação de imagens radiográficas.
- Mamografia digital e tomossíntese digital mamária
- Ruído em imagens médicas.
- Processamento de imagens no domínio do espaço.
- Processamento de imagens no domínio da frequência.
- Restauração de imagens.
- Processamento de imagens coloridas.
- Processamento morfológico de imagens.
Área de Conhecimento: ACIONAMENTOS ELÉTRICOS COM 

MÁQUINAS SÍNCRONAS COM ÍMÃ PERMANENTE
Programa:
- Modo de operação com conversor no modo seis-pulsos 

da máquina síncrona com ímã permanente (MSIP) com força 
contra-eletromotriz (FCEM) trapezoidal.

- Modelagem vetorial da MSIP com FCEM senoidal e com 
FCEM trapezoidal.

- Controle em modos deslizantes (SMC) aplicado a MSIPs 
de FCEM não senoidal.

- Controle Preditivo Finite-Control-Set (MPC-FCS) na malha 
de corrente em MSIPs com FCEM não senoidal.

- Técnicas de controle “sensorless” para MSIP com FCEM senoidal.
- Técnicas de controle “sensorless” para MSIP com FCEM 

não-senoidal.
- Geração em velocidade variável: aerogeradores com MSIPs.
- Aspectos construtivos das MSIPs.
- Controle de torque direto (DTC) de MSIPs.
- Modulação em largura de pulso em inversores trifásicos 

de dois níveis.
DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA
Área de Conhecimento: MECÂNICA DOS SOLOS
Programa:
- Compactação dos Solos.
- Tensões nos Solos.
- Movimento da Água no Solo.
- Adensamento.
- Resistência ao Cisalhamento das Areias.
- Resistência ao Cisalhamento das Argilas.
- Estabilidade de Taludes.
- Empuxos de Terra: estruturas de contenção.
- Barragens de Terra.
- Geossintéticos: aplicações gerais.
Área de Conhecimento: FUNDAÇÕES
Programa:
- Investigação do subsolo.
- Tipos de fundação, metodologias de execução e controle 

de execução.
- Escolha do tipo de fundação e metodologias de projeto.

- Equações conservativas em sistemas reativos turbulentos.
- Modelos para chamas turbulentas.
- Equações conservativas em fluidos.
- Método dos volumes finitos baseados em elementos.
- Formulação numérica em malhas estruturadas.
- Formulação numérica em malhas não-estruturadas.
- Tratamento do acoplamento pressão-velocidade.
- Técnicas de solução numérica.
Área de Conhecimento: TRANSFERÊNCIA DE CALOR E 

ESCOAMENTOS BIFÁSICOS
Programa:
- Multiplicadores Bifásicos, Modelos Cinemáticos, Fases 

Separadas e Deslizamento.
- Modelos para a Queda de Pressão em Escoamentos Bifá-

sicos Líquido-Gás.
- Ebulição Nucleada e Convectiva.
- Condensação em Gotas e em Película, Modelos de Con-

densação no Interior de Condutos.
- Fluxo Crítico de Calor.
- Métodos de Intensificação de Transferência de Calor em 

Evaporadores e Condensadores.
- Trocadores de Calor Compactos.
- Métodos de Diferença de Temperatura Média Logarítmica 

e da Efetividade e NUT.
Área de Conhecimento: GERADORES TERMODINÂMICOS 

DE POTÊNCIA MECÂNICA
Programa:
- Termodinâmica Aplicada aos Motores de Combustão Interna.
- Ciclos de Motores à Combustão Interna.
- Combustíveis Alternativos e Convencionais, Carburação 

e Injeção.
- Combustão em MCI, detonação.
- Sistemas de Ignição em MCI.
- Misturas de Combustíveis e Comburente. o gás de descarga.
- Curvas de Desempenho.
- Métodos de Ensaios em MCI.
- Variáveis que influem no Desempenho.
Área de Conhecimento: FENÔMENOS DE TRANSPORTE EM 

PROCESSOS COM MEMBRANAS
Programa:
- Teorema de Reynolds e Leis de Conservação.
- Camada Limite Viscosa. Modelagem Integral.
- Camada Limite Térmica. Modelagem Integral.
- Escoamentos Confinados e seus Efeitos Térmicos e Viscosos.
- Elementos de Transporte Estruturados em Casco e Tubos.
- Transferência de Calor em Interfaces.
- Transferência de Massa em Interfaces.
- Fluidodinâmica de Suspensões.
- Equações Constitutivas e Fenômenos de Superfície.
- Similaridade entre Transferência de Calor e Massa.
- Modelagem Matemática na Solução de Problemas Diufusos.
Área de Conhecimento: ENERGIA E POLUIÇÃO DO AR
Programa:
- Definições, propriedades e processos termodinâmicos.
- Energia, calor e trabalho. Primeira lei da termodinâmica.
- Segunda lei da termodinâmica, reversibilidade e entropia.
- Ciclos termodinâmicos.
- Combustão e equilíbrio químico.
- Equações conservativas em sistemas reativos.
- Termodinâmica aplicada aos motores de combustão interna.
- Combustíveis alternativos e convencionais.
- Emissões poluentes em motores de combustão interna.
- Tendências para novas plantas de potência automotiva.
- Incineração: tecnologias, emissões, problemas e soluções.
- Combustores em leito fluidizado: dimensionamento, apli-

cações e vantagens.
- Tratamento de gases e produtos de combustão.
- Poluição do ar: Ozônio, precipitação ácida, mudança climática.
- Redução de impacto ambiental na construção e utilização 

de edifícios industriais e residenciais.
Área de Conhecimento: MECÂNICA DOS FLUIDOS E INS-

TABILIDADE HIDRODINÂMICA DE ESCOAMENTOS BIFÁSICOS
Programa:
- Teorema do transporte de Reynolds e leis de conservação.
- Análise diferencial do movimento dos fluidos – leis de 

conservação.
- Equações de Navier-Stokes e equações constitutivas.
- Soluções exatas das equações de Navier-Stokes para 

escoamentos incompressíveis e viscosos.
- Fundamentos de turbulência em fluidos.
- Escoamentos internos viscosos.
- Escoamentos com ausência de viscosidade – Equação de Euler.
- Escoamentos dominados pela viscosidade – Regime de Stokes.
- Introdução à teoria da camada limite.
- Padrões de escoamento bifásico e mapas de fluxo.
- Equações locais instantâneas do escoamento bifásico.
- Equações médias na seção transversal para escoamento 

bifásico – modelo unidimensional.
- Modelos cinemáticos do escoamento bifásico I – Modelo 

homogêneo.
- Modelos cinemáticos do escoamento bifásico II – Modelo 

de fases separadas.
- Modelos cinemáticos do escoamento bifásico III – Mode-

los de deslizamento.
- Introdução à modelagem fenomenológica de transições 

entre padrões de escoamento bifásico.
- Introdução ao estudo de ondas interfaciais em escoa-

mento bifásico.
- Instabilidade hidrodinâmica de escoamentos bifásicos de 

fases separadas.
Área de Conhecimento: DINÂMICA DE MÁQUINAS E SISTEMAS
Programa:
- Dinâmica de corpos rígidos – movimento plano.
- Dinâmica de corpos rígidos – movimento tridimensional.
- Dinâmica de sistemas com N graus de liberdade – Res-

posta livre.
- Dinâmica de sistemas com N graus de liberdade – Res-

posta forçada.
- Princípios variacionais aplicados à dinâmica de sistemas.
- Resposta dinâmica de elementos estruturais.
- Técnicas de redução de modelos em dinâmica de estruturas.
- Técnicas e algoritmos de controle ativo de vibrações.
- Sensores e atuadores para controle de vibrações.
- Técnicas de controle passivo de vibrações.
- Materiais piezoelétricos e suas aplicações ao controle 

de estruturas.
- Dinâmica de estruturas com elementos piezoelétricos.
Área de Conhecimento: DINÂMICA DE MÁQUINAS - MODE-

LOS E ANÁLISE DE RESPOSTAS
Programa:
- Estática dos Corpos Rígidos.
- Esforços Internos em Estruturas.
- Princípio do Trabalho Virtual e Estabilidade do Equilíbrio.
- Cinemática da Partícula.
- Dinâmica da Partícula.
- Cinemática dos Corpos Rígidos – Movimento Plano.
- Dinâmica dos Corpos Rígidos – Movimento Plano.
- Cinemática dos Corpos Rígidos – Movimento Espacial.
- Dinâmica dos Corpos Rígidos – Movimento Espacial.
- Vibrações de Sistemas com 1 Grau de Liberdade.
- Equações de Lagrange.
- Aplicações das Equações de Newton-Euler na Modelagem 

de Sistemas Mecânicos.
- Aplicações das Equações de Lagrange na Modelagem de 

Sistemas Mecânicos.
- Aplicações das Equações de Lagrange na Modelagem de 

Sistemas Contínuos.
- Modelagem de Sistemas Mecânicos pelo Método dos 

Elementos Finitos.

- Remediação de impactos de metais em ecossistemas 
aquáticos continentais.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
Área de Conhecimento: SISTEMAS E PROCESSO DE MANU-

FATURA
Programa:
- Processo de torneamento.
- Processo de fresamento
- Processo de furação.
- Mecanismo de formação de cavaco.
- Ferramentas de corte.
- Desgastes e avarias em ferramentas de corte.
- Integridade superficial.
- Usinabilidade dos materiais.
- Processo de microfresamento.
- Mecânica do microcorte.
- Efeito de escala na usinagem.
Área de Conhecimento: PROJETO DE MÁQUINAS
Programa:
- Técnicas de Projeto.
- Tecnologia de grupo aplicada ao projeto do produto.
- Projetos de Elementos de Máquinas e Componentes 

Mecânicos.
- Dimensionamento de Elementos de Máquinas. Lubrifica-

ção e Desgaste em Sistemas Mecânicos.
- Prototipagem Virtual e Prototipagem Rápida.
- Projetos com Novos Materiais: Cerâmicos, Polímeros e 

Compósitos.
- Engenharia Auxiliada por Computador (CAE).
- Projeto para Manufatura e Montagem (DFMA).
- Elementos de Sistemas de Projeto Assistido por Computador.
- Periféricos de Entrada e Saída de Dados Gráficos.
- Modelos de Dados Geométricos Convencionais.
- Transformações e Projeções Aplicadas a Sistemas CAD.
- Base de Dados para CAD.
- Tecnologia de Grupo.
- Tecnologia de Grupo Aplicada aos Sistemas CAD.
- Lubrificação.
- Atrito.
- Desgaste.
- Análise de Tensões.
- Análise de Deformações.
- Relação entre Tensão e Deformação no Regime Elástico.
- Soluções de Problemas Elásticos do Contínuo com o Méto-

do dos Elementos Finitos.
- Funções de Interpolação de Elementos.
Área de Conhecimento: AUTOMAÇÃO DA MANUFATURA
Programa:
- Máquinas CNC – conceito tipos e aplicações.
- Programação de Máquinas CNC.
- Conceitos de Fabricação Assistida por Computador.
- Robôs Industriais.
- Inspeção Automatizada.
- Inspeção por Análise de Imagem.
- Redes de Integração de dados em Sistemas de Manufatura.
- Redes de Sensores.
- Comunicação de Dados em Ambiente Industrial.
- Elementos de automação.
- Controladores Lógicos Programáveis.
- Sistemas Flexíveis Automatizados de Manufatura.
- Sistemas de Armazenamento, Movimentação e Distribui-

ção de Materiais.
- Projeto visando a Manufatura e a Montagem (DFMA).
- Simulação de Sistemas de Manufatura.
Área de Conhecimento: SIMULAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E INS-

TRUMENTAÇÃO EM SISTEMAS TÉRMICOS
Programa:
- Modelagem de equipamentos térmicos e fluídicos.
-Trocadores de calor - condução, convecção, método da 

diferença média de temperatura logarítmica.
- Sistemas de bombeamento - escoamentos viscosos, con-

servação de massa, quantidade de movimento e energia.
- Bombas de calor - ciclos termodinâmicos de refrigeração.
- Ferramentas numéricas para simulação e otimização de 

sistemas.
- Métodos de regressão multidimensional.
- Solução de sistemas de equações diferenciais pelo método 

das diferenças finitas.
-Solução de sistemas de equações pelo método da iteração 

funcional.
- Solução de sistemas de equações pelo método de Newton-

-Raphson.
- Métodos de busca - matricial, univariada e inclinação máxima.
- Simulação e otimização de sistemas térmicos.
- Construção de funções objetivo para otimização – custo 

inicial, custo operacional, potência útil, potência consumida e 
critérios híbridos.

- Critérios de viabilidade prática.
- Instrumentação de sistemas térmicos.
- Princípios físicos de sensoriamento – medidas de pressão, 

temperatura e velocidade em escoamentos mono e multifásicos.
- Sinais para monitoração de processos - concepções esto-

cástica e determinista métricas de caracterização.
- Análise de Fourier.
- Contexto teórico e teoremas fundamentais.
- Relações de incerteza.
- Discretizações e algoritmos rápidos de cálculo.
- Transformadas especiais e análise conjunta.
- Transformada de Hilbert - sinal analítico, amplitude e 

frequência instantânea.
- Classe de Cohen - transformadas de Fourier de Curto Tempo.
- Classe Afim - transformada wavelet contínua e multiresolução.
Área de Conhecimento: TROCADORES DE CALOR
Programa:
- Energia, Interações de Energia e Primeira Lei da Termo-

dinâmica.
- Segunda Lei da Termodinâmica, Reversibilidade e Entropia.
- Dissipação de Energia em Trocadores de Calor. Critérios 

Termodinâmicos de Avaliação.
- Métodos de Cálculo para Projeto de Trocadores de Calor.
- Modelagem Numérica do Desempenho Térmico de Troca-

dores de Fluxo Cruzado.
- Modelagem Numérica do Desempenho Térmico de Troca-

dores de Casco e Tubos.
- Condensadores, Tipos Principais, Aplicações e Metodologia 

de Projeto Preliminar.
- Evaporadores, Tipos Principais, Aplicações e Metodologia 

de Projeto Preliminar.
- Difusão de Calor em Superfícies Estendidas. Técnicas de 

Solução Numérica.
- Método das Diferenças Finitas para Modelagem de Troca-

dores de Calor de Arranjos Simples.
Área de Conhecimento: COMBUSTÃO E SIMULAÇÃO DE 

ESCOAMENTOS REATIVOS
Programa:
- Definições, propriedades e processos termodinâmicos.
- Energia, calor e trabalho.
- Primeira lei da termodinâmica.
- Segunda lei da termodinâmica.
- Reversibilidade e entropia.
- Irreversibilidade e disponibilidade.
- Ciclos termodinâmicos.
- Relações termodinâmicas.
- Misturas e soluções.
- Combustão e equilíbrio químico.
- Introdução à termodinâmica química.
- Introdução à cinética química.
- Equações conservativas em sistemas reativos.
- Modelos para chamas laminares.

Curso de Obstetrícia, na Área: Assistir e Cuidar em Obstetrícia, publi-
cado no D.O.E. de 11.07.2017, onde se lê: “I – documento de identifi-
cação (cópia e original);"; leia-se: “I – documento de identificação;”.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Edital ATAc-31/2017
Abertura de inscrições para o concurso de títulos e provas 

visando à obtenção do Título de Livre-Docente nos Departamentos 
da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo

O Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos torna 
público a todos os interessados que, de acordo com a aprovação 
da Congregação, em sessão realizada no dia 7/7/2017, estarão 
abertas, durante o mês de agosto de 2017, das 8h30min às 
11h30min e das 14 às 17 horas (horário oficial de Brasília-DF), 
de segunda a sexta-feira, nos dias úteis, exceto feriados e pontos 
facultativos, as inscrições ao concurso público de títulos e provas 
visando à obtenção do título de Livre-Docente nos Departa-
mentos da EESC, nos termos do Regimento Geral da USP e do 
Regimento da EESC, consoante a seguinte indicação:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ESTRUTURAS
ÁREA DE CONHECIMENTO: ESTRUTURAS ESPECIAIS DE 

CONCRETO
PROGRAMA:
- Ações nas pontes de concreto.
- Sistemas estruturais e seções transversais das pontes de concreto.
- Análise estrutural das pontes em viga.
- Infraestrutura das pontes de concreto.
- Processos construtivos das pontes de concreto.
- Sistemas de protensão.
- Perdas de protensão.
- Dimensionamento das seções de concreto protendido.
- Tipologia das estruturas pré-moldadas de concreto.
- Ligações das estruturas pré-moldadas de concreto.
ÁREA DE CONHECIMENTO: CONCRETO ARMADO
PROGRAMA:
- Características mecânicas do concreto.
- Deformabilidade do concreto.
- Aços para armaduras.
- Bases para cálculo.
- Flexão simples.
- Estruturas de edifícios.
- Lajes maciças.
- Lajes nervuradas.
- Vigas de edifícios.
- Cisalhamento em vigas.
- Ancoragem por aderência.
- Estados limites de serviço.
- Flexão composta.
- Pilares de edifícios.
- Torção em vigas.
- Punção em lajes.
- Modelo de bielas e tirantes.
ÁREA DE CONHECIMENTO: MECÂNICA DOS SÓLIDOS
PROGRAMA:
- Esforços solicitantes e equações de equilíbrio globais.
- Eixos solicitados por força normal.
- Flexão de barras prismáticas.
- Centro de torção.
- Torção livre de Saint-Venant.
- Estados de tensão e deformação em um ponto.
- Medidas objetivas de deformação e tensões conjugadas.
- Equações diferenciais de equilíbrio e compatibilidade.
- Estados planos de tensão e deformação.
- Valores e direções principais de tensão e deformação. 

Círculo de Mohr.
- Relação tensão-deformação: isotropia e anisotropia elástica.
- Critérios de resistência.
- Instabilidade de barras prismáticas (flambagem).
- Teoremas de energia e aplicações.
- Problemas de valor de contorno em elasticidade.
- Vigas em flexão com a consideração da deformação por 

força cortante.
ÁREA DE CONHECIMENTO: ESTRUTURAS METÁLICAS
PROGRAMA:
- Sistemas estruturais metálicos.
- Barras submetidas à tração.
- Instabilidade local.
- Instabilidade distorcional.
- Barras submetidas à compressão centrada.
- Barras submetidas à flexão simples: momento fletor.
- Barras submetidas à flexão simples: força cortante.
- Barras submetidas à flexão composta.
- Projeto de ligações parafusadas em estruturas de aço.
- Projeto de ligações soldadas em estruturas de aço.
- Vigas mistas aço-concreto.
ÁREA DE CONHECIMENTO: ESTRUTURAS DE MADEIRA
PROGRAMA:
- Propriedades físicas de resistência e de elasticidade da madeira.
- Dimensionamento de elementos estruturais de madeira.
- Sistemas estruturais e construtivos de coberturas de madeira.
- Sistemas estruturais e construtivos de pontes de madeira.
- Fôrmas e cimbramentos de madeira.
- Ligações de estruturas de madeira.
- Industrialização de elementos estruturais de madeira.
- Técnicas de experimentação em estruturas de madeira.
- Anisotropia da madeira.
- Reologia da madeira.
ÁREA DE CONHECIMENTO: ESTÁTICA DAS ESTRUTURAS
PROGRAMA:
- Noções básicas de estática e equação de equilíbrio.
- Diagramas de esforços solicitantes em estruturas isostáticas.
- Hipóteses do método clássico para estruturas lineares.
- Princípios dos trabalhos virtuais.
- Linhas de influência.
- Processo dos esforços.
- Processo dos deslocamentos.
- Formulação de Problemas de Valor de Contorno nas 

formas forte e fraca.
- Método de Rayleigh-Ritz.
- Método dos Resíduos Ponderados.
- Introdução ao Método dos Elementos Finitos.
DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA E SANEAMENTO
Área de Conhecimento: ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS 

AQUÁTICOS CONTINENTAIS, ECOLOGIA DE INVERTEBRADOS 
AQUÁTICOS, MACROINVERTEBRADOS AQUÁTICOS COMO BIO-
INDICADORES DE POLUIÇÃO

Programa:
- Ecologia de ecossistemas aquáticos continentais.
- Ecologia de invertebrados aquáticos em ambientes lóticos.
- Ecologia de invertebrados aquáticos em ambientes lênticos.
- Fluxos de energia e matéria em ecossistemas aquáticos 

continentais.
- Macroinvertebrados como bioindicadores da qualidade da água.
- Macroinvertebrados aquáticos em ensaios ecotoxicológi-

cos em ambientes aquáticos.
- Introdução aos metazoários: origem, evolução e caracterís-

ticas gerais dos animais.
- Impactos humanos sobre ambientes aquáticos continentais.
- Ameaças a biodiversidade de invertebrados aquáticos: 

agricultura, urbanização, pastagens.
- Comunidade macrobentônica de represas: padrões, pro-

cessos e dinâmica.
- Conservação e restauração de ecossistemas aquáticos 

continentais.
- Fatores que afetam a riqueza de espécies em ambientes 

aquáticos continentais.
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