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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

Programa de Pós Graduação em Biodiversidade Animal 

3 a 5 de outubro de 2012 

Comunicações Orais 

• As sessões de apresentação dos trabalhos ocorrerão nos dias 04 (quinta-feira) e 05 (sexta-

feira) de outubro de 2012. 

• Cada trabalho terá um tempo de apresentação de 15 (quinze) minutos. 

• Após a apresentação dos trabalhos, haverá um tempo de 5 (cinco) minutos para 

questionamentos. 

• Os participantes poderão utilizar equipamento multimídia (notebook e projetor) 

disponibilizado pelo evento. 

• O apresentador deverá salvar o arquivo em formato PowerPoint 2003 ou superior antes do 

início das apresentações, impreterivelmente, para que não ocorram atrasos.  

• O certificado de apresentação de trabalho só será concedido ao autor/apresentador  

• Os trabalhos devem ser apresentados de forma clara e sucinta, contemplando os principais 

aspectos do texto (tema tratado, metodologia adotada, resultados obtidos e notas 

conclusivas). 

Apresendor 04/10/2012 Quinta-feira, Auditório Sérgio Pires, Prédio 17 
 

Marcus da 
Costa 

Preferência de habitat de sete espécies nativas de um rio tropical do sudeste do Brasil: 
subsídios para implementação da metodologia de vazão ecológica 

18:00 - 
18:15 

Carolina V. 
da Silva 

Impactos antrópicos em um ecossistema lótico na região sudoeste do estado de São Paulo, 
Brasil 

18:20 - 
18:35 

Natália 
Dozza 

Gerzson 

Distribuição vertical da comunidade zooplanctônica em uma lagoa costeira dominada por 
cianobactérias 

18:40 - 
18:55 

Denise 
Tonetta 

Dinâmica do metabolismo aquático em um lago costeiro subtropical do Brasil 
19:00 - 
19:15 

Greice F. 
Klein 

A deriva catastrófica é catastrófica para Chironomidae (Diptera-Insecta)? 
19:20 - 
19:35 

 
05/10/2012 Sexta-feira, Auditório Sérgio Pires, Prédio 17 

 

Alan Tonin 
Os fragmentadores podem ser importantes para a decomposição foliar em riachos 

subtropicais 
16:30 - 
16:45 

Juliana S. 
Silva 

Variação temporal de Chironomidae durante um período de 10 anos em um lago raso 
subtropical (Sul do Brasil) 

16:50 - 
17:05 

Natalia K. 
Araki 

Chironomidae associado à Eichhornia azurea em uma lagoa marginal ao rio Paranapanema, 
SP 

18:00 - 
18:15 

Erika M. 
Shimabukuro 

Variação espacial dos macroinvertebrados bentônicos em lagoas marginais 
18: 20 - 
18:35 

Arthur C. 
Ávila 

Recuperação de invertebrados aquáticos via propágulos dormentes em arrozais no Sul do 
Brasil: Uma perspectiva ecológica 

18:40 - 
18:55 

Mônica H 
Silveira 

Variações no padrão de dominância de cianobactérias em uma lagoa rasa subtropical (Lagoa 

do Peri, SC).  
19:00 – 
19: 15 

 


