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Resultado Fase 1: Seleção de supervisores de pós-doutorado para o Programa 

USPSunsten – SGA (Edital Suplementar DOE 13/07/2022) e Planos de trabalho 

dos Supervisores selecionados (Termos de Referência) 

 

 

SELECIONADOS 

 

NOME TEMA 

Antonio Mauro Saraiva Meio Ambiente 

Dirce Maria Lobo Marchioni Segurança Alimentar 

Ernani Pinto Junior Recursos Hídricos 

Fabrício Rossi Saúde Ambiental 

Marcelo Antunes Nolasco Saneamento 

 

 

TERMOS DE REFERÊNCIAS 

 

VAGA 1 - Tema: Meio Ambiente 

Supervisor: Antonio Mauro Saraiva 

O objetivo é desenvolver e implementar um plano de comunicação (PC) em meio 

ambiente, sustentabilidade, ciência cidadã e saúde planetária, para promover, 

disseminar e articular esses temas. Visa-se a difusão de conhecimento e a 

promoção de normas e políticas públicas para a construção de uma sociedade 

sustentável, a conservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida. 

Os produtos incluem: elaboração e execução do PC articulando projetos USP sob o 

guarda-chuva da saúde planetária, para a comunidade USP, tomadores de decisão e 

público em geral; supervisionar e participar da criação de conteúdos e alimentação 

de canais de comunicação.  

 

VAGA 2 - Tema: Recursos Hídricos  

Supervisor: Ernani Pinto Junior 

O projeto tem como objetivo desenvolver análises em tempo real em ETAs por 

diferentes técnicas analíticas de baixo custo. Com base nos dados e etapas do 

tratamento nas ETAs, aplicar modelos machine learning para otimizar e reduzir a 

utilização de insumos e produtos utilizados no tratamento de água. Indicação dos 

produtos: Os produtos prováveis são: (i) Ferramentas analíticas acessíveis para o 

monitoramento rápido nas ETAs e geração de dados da qualidade da água. (ii) 

Modelos baseados nos dados gerados para a realização de decisões na utilização de 

insumos e possível economia durante os processos. A proposta contribuirá para as 

ODS 6 e 11. 
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VAGA 3 - Tema: Saneamento 

Supervisor: Marcelo Antunes Nolasco 

Tendo em vista a atual escassez de recursos, as Estações de Tratamento de Águas 

Residuárias (ETARs) devem ser desenvolvidas ou adaptadas para se tornarem mais 

sustentáveis, a partir da recuperação de recursos presentes nas águas residuárias 

urbanas e industriais. O projeto objetiva avançar no desenvolvimento de soluções 

em cada contexto e escala para a implementação da recuperação de recursos: 

energia, fonte alternativa de água, insumos para agricultura dentre outros, alinhadas 

à uma maior circularidade. O PD irá atuar no desenvolvimento do projeto em 

campo e laboratório, integrando a produção do conhecimento sobre conversão de 

águas residuárias em recursos aliados às questões ambientais, no campus 

universitário e em áreas não-atendidas por infraestrutura sanitária adequada. 

  

VAGA 4 - Tema: Saúde Ambiental 

Supervisor: Fabrício Rossi 

A saúde ambiental tem o foco em corrigir, controlar e evitar fatores do meio 

ambiente que, potencialmente, possam prejudicar a saúde de gerações atuais e 

futuras. O projeto tem por objetivo identificar técnicas, tecnologias e sistemas que 

permitam o uso do solo para a produção agropecuária sustentável, contribuindo 

para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Para o desenvolvimento 

do estudo será utilizada a revisão integrativa, o uso do sensoriamento remoto, 

visitas técnicas em propriedades rurais e a proposição de indicadores de 

sustentabilidade. O projeto irá gerar um documento para orientar os produtores 

rurais em relação a sistemas de produção e políticas públicas para o setor.  

    

VAGA 5 - Tema: Segurança Alimentar 

Supervisor: Dirce Maria Lobo Marchioni 

A proposta é estudar o impacto da pandemia de COVID-19, sobre a insegurança 

alimentar, alimentação e saúde, condições sociais e complicações da COVID-19 

em estudantes de universidades de cinco regiões brasileiras (USP, UFPR, UFMT, 

UFRN e UFAC).  Esta será a segunda onda, pois foi realizado estudo prévio, onde 

foram investigadas a insegurança alimentar e qualidade da dieta, percepção de 

estresse e sono no período da pandemia. Como produtos, a estimativa da proporção 

de estudantes com insegurança alimentar, as condições de vida e de pós COVID, o 

que pode apoiar as políticas de apoio estudantil da USP e de universidades 

públicas. 

 

 

Para inscrição à bolsa PD, os candidatos devem enviar a documentação descrita no 

item 9.2 do edital, no formulário disponível em https://bit.ly/candidatoUSPSusten 

https://bit.ly/candidatoUSPSusten

