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CENTRO  MODALIDADE PROPONENTE PROJETO PLANO DE TRABALHO BOLSISTA 

CCENT BATI I 
JORGE DINIZ 

OLIVEIRA 

Avaliação de plantas nativas do cerrado 

maranhense como potencial fitorremediador 

de solos contaminados por manganês, níquel, 

zinco crômio e chumbo 

Tolerância e potencial fitoextrator da espécies 

vegetais Ipê Roxo (Tabebuia impetiginosa) e 

Aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi) em 

solos artificialmente contaminados por 

manganês, níquel, zinco, crômio e chumbo  

JEOVANIA 

OLIVEIRA LIMA 

CCHSL BATI I 

MARIA DA 

GUIA 

TAVEIRO 

SILVA 

LINGUAGEM NA ZONA RURAL: o 

tratamento que a escola dá à variedade 

linguística do aluno do ensino fundamental 

de escolas rurais 

A Sociolinguística no ensino fundamental de 

escolas rurais 

Francisca Érica dos 

Santos Souza 

CCHSL BATI II 

ALLISON 

BEZERRA 

OLIVEIRA 

O uso competitivo do território pela cadeia 

produtiva de papel e celulose no Maranhão e 

suas transformações no trabalho rural na 

microrregião de Imperatriz  

DA FRONTEIRA AGRÍCOLA AO(S) 

TERRITÓRIO(S) DO AGRONEGÓCIO 

FLORESTAL: impactos da silvicultura do 

eucalipto sobre a agricultura familiar nos 

municípios de Itinga e Açailândia - MA  

Diego Armando de 

Sousa Paz. 

CCENT BATI II 
JORGE DINIZ 

OLIVEIRA 

Avaliação de plantas nativas do cerrado 

maranhense como potencial fitorremediador 

de solos contaminados por manganês, níquel, 

zinco, crômio e chumbo 

Estimativa do potencial fitoextrator das 

espécies Ipê Roxo (Tabebuia impetiginosa) e 

Aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi), na 

remoção de manganês, níquel, zinco, crômio e 

chumbo  

Tályta Carine da 

Silva Saraiva 

(Cancelamento em 

28/05/2021 - Bolsista 

foi aprovado no 

seletivo para 

docência) 



 

CCENT BATI II 

IVANEIDE DE 

OLIVEIRA 

NASCIMENTO 

Caraterização molecular de fungos 

micorrízicos arbusculares nativos de 

pastagens no cerrado maranhense e 

associados com o feijão caupi e milho  

Seleção e caracterização molecular de fungos 

microrrízicos arbusculares nativos de 

pastagens no cerrado maranhense associado 

com o feijão caupi e milho  

Neidelâne de Alencar 

Sobrinho 

(Cancelamento em 

26/05/2021 -Bolsista 

foi aprovado em 

seletivo pra docência) 

CCENT BATI II 

REGIANE 

SATURNINO 

FERREIRA 

Desenvolvimento experimental de 

metodologia para a detecção e redução de 

fatores de vulnerabilidade da vegetação que 

causam interrupções no fornecimento de 

energia  

Ocorrência e diversidade de fungos 

microrrízicos arbusculares em áreas de 

influência de linhas de distribuição de energia 

nos estado do Pará e do Maranhão  

Maria Rita da Silva 

Andrade Leonel 

CCHSL BATI II 

MARIA DA 

GUIA 

TAVEIRO 

SILVA 

Reflexões sobre as atitudes do professor 

diante da realização de uma regra linguística 

nãopadrão pelos alunos 

O ensino de português, o uso de regras não-

padrão pelos alunos, a atitude do professor e 

perspectivas da mediação do ensino. 

Beatriz Santana do 

Carmo 

CCHSL BATI II 

GILBERTO 

FREIRE DE 

SANTANA 

Sinais cinematográficos, trilhas pedagógicas  

DO LITERÁRIO AO CINEMATOGRÁFICO: 

mapeamento da produção fílmica brasileira 

(2000-2020) 

Gabriel Lima Santos 



 

CCHSL BATI II 

LILIAN 

CASTELO 

BRANCO DE 

LIMA 

TRAMAS DE SABERES & TRADIÇÃO: 

um estudo sobre memória e identidade étnica 

em contos indígenas (2º ciclo) 

SABERES ANCESTRAIS EM REDE: 

repositório virtual sobre literaturas indígenas e 

ensino  

MICHELE DA 

COSTA SOUZA 

(Cancelamento em 

28/06/2021 - bolsista 

aprovada para bolsa 

mestrado) 

CCHSTL BATI II 

BRUNO LUCIO 

MENESES 

NASCIMENTO 

Cluster da qualidade do leite na bacia leiteira 

da microrregião do Alto Mearim e Grajaú  

Qualidade do leite e avaliação do perfil 

socioeconômico de produtores da bacia leiteira 

da microrregião do Alto Mearim e Grajaú  

LUCIENE DE 

OLIVEIRA 

 


