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Cíntia Beatriz Oliveira
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TÍTULO
Estudo de modelagem e dinâmica
molecular de fármacos usados no
combate ao câncer de mama.
Carlos Romero Ferreira de Oliveira Bioecologia e sistemática de ácaros
associados a cupins em áreas de
caatinga
Carlos Romero Ferreira de Oliveira Entomofauna forense associada a
carcaças em área de mata atlântica
no estado de Pernambuco
Maria Waleska Camboim Lopes de Determinação do sistema de valores
Andrade
da população do semi-árido e de
seu perfil de cognição social
Cláudia Roberta Tavares Silva
A influência de variáveis socioeconômicas para a construção do
perfil lingüístico da sociedade do
sertão do Pajeú: um estudo
comparativo
Luciana de Oliveira Franco
Caracterização
fenotípica
e
genotípica de fungos isolados do
semi-árido pernambucano
Kátya Maria Oliveira de Sousa
Caracterização química da própolis
produzida
por
abelhas
(Hymenoptera: Apoidea) na região
de Serra Talhada (PE), Brasil
Cláudia Helena Cysneiros Matos Estratégias para o controle biológico
de Oliveira
de ácaros fitófagos na cultura do
algodão Gossypium hirsutum L.
(Malvaceae)
Ronaldo do Nascimento
Efeito da deficiência hídrica sobre o
crescimento inicial de plantas de
mamona, sorgo e milheto
Luciano Pires de Andrade
Diagnóstico da cadeia produtiva de
caprino-ovinocultura no sertão do
Pajeú pernambucano
Aurenéa Maria de Oliveira
Multiculturalismo,
diferença
e
pluralidade: a mentalidade tolerante
e/ou intolerante da população de
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Veridiana da Silva Santos
Waleska Camboim Lopes
Andrade
Edvaldo da Nóbrega Gaião
Ricardo Alexandre Cavalcanti
Lima
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Luciano Pires de Andrade
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Luciano Pires de Andrade
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Edvaldo da Nóbrega Gaião
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Cíntia Beatriz de Oliveira
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Luciano Pires de Andrade
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Luciano Pires de Andrade

20

Davi Antas e Silva

21

Martinho Cardoso de Carvalho
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Maria Waleska Camboim Lopes de
Andrade
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Serra
Talhada
acerca
da
prostituição e da prostituição
infanto-juvenil e adulta (2007-2008)
Sobre o perfil sócio-econômico dos
alunos da Unidade Acadêmica de
Serra TAlhada
Métodos automáticos de análise em
fluxo com geração eletroquímica in
line de padrões e com préconcentração
ou
degradação
eletroquímica in line de amostras
A importância de Serra Talhada
como pólo do setor de serviços do
sertão do Pajeú de Pernambuco
A influência sócio-econômica do
comércio de Serra Talhada no
desenvolvimento do sertão do Pajeú
Desenvolvimento de um sistema
microcontrolada por análise e
monitoramento de parâmetros de
qualidade de águas, utilizando
imagens digitais e instrumentação
de baixo custo
Estudo
da
contaminação
de
produtos alimentícios por aflotoxinas
na região de Serra Talhada (PE) e
sua interação com moléculas
biológicas
Potencial turístico do município do
Triunfo no sertão do Pajeú de
Pernambuco
Um estudo sobre a bovinocultura de
leite no município de Serra Talhada
no sertão do Pajeú de Pernambuco
Plantas medicinais de Pernambuco
como fontes de princípios bioativos
Diversidade de aracnídeos na
caatinga e estrutura de redes
tróficas
Sub-projeto para criação do núcleo
de pesquisas permanente sobre as
características histórico-culturais e
dinâmicas de transformação da vida
no semi-árido pernambucano: a
questão dos valores humanos e da
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Nelci Olszevski
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Nelci Olszevski
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Lourinalda Silva

26

Lourinalda Silva
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cognição social
Qualidade química do solo em
áreas sob diferentes usos em
propriedades do povoado “Carro
Quebrado” no município de TriunfoPE
Qualidade física do solo em áreas
sob
diferentes
usos
em
propriedades do povoado “Carro
Quebrado” no município de TriunfoPE
Estudo fitoquímico biomonitorado
das plantas da caatinga do sertão
central do estado de Pernambuco
Aspectos
etnobiológicos
relacionados aos recursos vegetais
no sertão central de Pernambuco

