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ANEXO I 

INDICAÇÃO DE ORIENTADORES POR ORDEM DE PRIORIDADE 

 
Este formulário tem por objetivo orientar a indicação, pelos candidatos ao Programa de Mestrado 

Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental , de orientadores disponíveis do programa. 
Recomenda-se selecionar dentre os docentes aquele com o qual gostaria de trabalhar, baseando-se pelo 
Curriculo Lattes de cada docente (linhas de pesquisa, projetos, produção científica e outras informações).  

 

Eu, _________________________________________________,  candidato ao processo 

seletivo para ingresso no programa de Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental 

na linha de pesquisa: 

 
(  ) Construção Civil (Visa desenvolver projetos de edificações e de engenharia civil com foco na 
construção sustentável. Ênfase no desenvolvimento e investigação de novos materiais de construção de 
alto desempenho, na ecoeficiência, no conforto ambiental, na inovação, na racionalização de materiais e 
sistemas construtivos e no planejamento, segurança e gestão do processo. Nela pesquisam-se novas 
tecnologias para gerar inovação e aprimorar o ambiente da construção civil contribuindo para a melhoria 
constante do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e aperfeiçoamento do setor).  
 
(  ) Tecnologia Ambiental (Visa identificar os impactos ambientais negativos e desenvolver tecnologias 
relacionadas à infraestrutura urbana, gestão de recursos hídricos e o tratamento de efluentes e resíduos. 
Ênfase na preservação ambiental e minimização dos impactos antropogênicos com vistas a uma 
sociedade sustentável).  
  
Manifesto minha ordem de preferência, primeira (1), segunda (2) e terceira (3) opção na indicação de 
Orientador da Dissertação de Mestrado. 
 

 

Linha de pesquisa 01 – Construção Civil. VAGAS 

(       ) Eduardo R. Batiston – Lattes: http://lattes.cnpq.br/9766379043557461 03 

(       ) Fabiano A. Nienov – Lattes: http://lattes.cnpq.br/4532868651665458 03 

(       ) Lucas Onghero – Lattes: http://lattes.cnpq.br/9115657113506352 03 

(       ) Luciano Bendlin – Lattes http://lattes.cnpq.br/6464848497442226 01 

(       ) Paulo C. Pinto  - Lattes: http://lattes.cnpq.br/0492393383526449  03 

Linha de pesquisa 02 – Tecnologia Ambiental. VAGAS 

(       ) Aline Viancelli – Lattes: http://lattes.cnpq.br/1177756678285550  03 

(       ) Jairo Marchesan – Lattes:  http://lattes.cnpq.br/0110263539586001 02 

(       ) Fernando M. Ramos – Lattes: http://lattes.cnpq.br/1945276106615962 02 

(       ) Marcos P. Hirth – Lattes:  http://lattes.cnpq.br/2478572144421498 03 

(       ) William Michelon – Lattes: http://lattes.cnpq.br/1915524637784633  03 

  
                                 

Concórdia (SC) _____ de ________________ de 20___. 
 
 
 

____________________________ 
  Assinatura do candidato 
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