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Edital de abertura das inscrições e do processo de seleção 2022/2 para ingresso ao Programa de Pós-graduação em Agronomia 

Resultado classificatório do processo – DOUTORADO 

 

Colocação 
Geral 

Nome Resultado Total 
Total 

em 100 
1ª opção 2ª opção 3ª opção 

1 Maraiza Lima Costa APROVADO(A) 68,9 100 
Tecnologia de aplicação de 
agroquímicos - Desempenho de 
máquinas agrícolas 

Matéria orgânica e manejo 
sustentável do solo e água 
em sistemas de produção 

Identificação e 
caracterização de vírus 
de plantas; Evolução 
molecular de 
populações virais 

2 Ronaldo Batista Pinheiro APROVADO(A) 30 43,54 

Indicadores bioquímicos e 
microbiano do solo: Ecotoxicologia 
e processos microbianos aplicados 
à agricultura 

Matéria orgânica e manejo 
sustentável do solo e água 
em sistemas de produção 

NÃO INFORMADO 

3 
Higor Jonathan de 
Oliveira Silva 

APROVADO(A) 10,6 15,38 
Estresses abióticos no 
metabolismo vegetal 

Manejo da morte 
descendente da 
seringueira; manejo de 
mognos africanos no 
cerrado 

Biotecnologia agrícola 

4 Wilson Joaquim Boitrago APROVADO(A) 9 13,06 
Matéria orgânica e manejo 
sustentável do solo e água em 
sistemas de produção 

Controle biológico e uso de 
silício no controle de pragas 

Manejo da morte 
descendente da 
seringueira; manejo de 
mognos africanos no 
cerrado. 



5 
Marcelo Alves da Rocha 
Dias 

SUPLENTE 8,8 12,77 
Matéria orgânica e manejo 
sustentável do solo e água em 
sistemas de produção 

NÃO INFORMADO NÃO INFORMADO 

6 
Ricardo Ferreira 
Domingues 

APROVADO(A) 7,6 11,03 
Controle biológico e uso de silício 
no controle de pragas 

Tecnologia de aplicação de 
agroquímicos - 
Desempenho de máquinas 
agrícolas 

NÃO INFORMADO 

7 Natalia Silva Oliveira APROVADO(A) 4,2 6,10 Biotecnologia agrícola 
Estresses abióticos no 
metabolismo vegetal 

Manejo da morte 
descendente da 
seringueira; manejo de 
mognos africanos no 
cerrado 

8 
Ludmilla Fernanda 
Arantes Melo 

APROVADO(A) 3,2 4,64 Biotecnologia agrícola 
Matéria orgânica e manejo 
sustentável do solo e água 
em sistemas de produção 

Produção, germinação 
e manejo de sementes 
florestais 

9 Mauro Pinheiro Marra SUPLENTE 1,5 2,18 
Matéria orgânica e manejo 
sustentável do solo e água em 
sistemas de produção 

Indicadores bioquímicos e 
microbiano do solo: 
Ecotoxicologia e processos 
microbianos aplicados à 
agricultura 

NÃO INFORMADO 

10 Juliana do Nascimento SUPLENTE 1,1 1,60 
Matéria orgânica e manejo 
sustentável do solo e água em 
sistemas de produção 

Indicadores bioquímicos e 
microbiano do solo: 
Ecotoxicologia e processos 
microbianos aplicados à 
agricultura 

Tecnologia de 
aplicação de 
agroquímicos - 
Desempenho de 
máquinas agrícolas 

 
 

  Linha de pesquisa em que o candidato foi aprovado 
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