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PROJETO

Alessandra Teixeira

Uso de antibióticos em ambiente hospitalar: uma abordagem em
farmacovigilância

Andréa Cristina Barbosa da Silva

Prospecção de alvos protéicos em Streptococcus mutans e de moléculas
naturais antibiofilme: estudo in silico e in vitro

Antônio Augusto Pereira de Sousa

Estudo de viabilidade da incorporação de lama abrasiva de granitos em
bentonita para pelotização de minério de ferro

Celeide Maria Belmont Sabino Meira

Percepção e análise do conforto térmico de uma edificação de ensino
superior em Campina Grande – PB

Cláudio Silva Soares

Produção de biomassa e óleo essencial de menta cultivada em sistema
hidropônico

Eliane Rolim Florentino

Fruto do jambolão (Syzygium cumini): caracterização físico-química e
desenvolvimento de produtos lácteos

Eliete Correia dos Santos

Linguagem, cultura e memória: investigando as fronteiras do projeto
sesa

Geralda Gilvânia Cavalcante de Lima

Aplicação de processo oxidativo avançado na degradação de fármacos

Ivonildes da Silva Fonseca

“Prá mulher de homem, saber respeitar”... discutindo as violências e as
identidades de gênero e étnico-racial nas letras de músicas de Jackson
do Pandeiro

José Félix de Brito Neto

Eficiência da adubação fosfatada em feijão caupi (Vigna unguiculata L.
Walp.) inoculado sob condições de sequeiro na Paraíba

Juarez Dantas de Souza

Saldo de radiação na presença de nuvens: uma aplicação da coleção 6
dos produtos modis

Juvandi de Souza Santos

Arqueologia e História Militar da Paraíba Colonial: Os redutos militares
defensivos construídos no território, seus tipos e suas funções –
fortificar para não perder

Keyliane Costa de Souza

Proposição de um reator fotocatalítico para degradação de
micropoluentes emergentes

Maristela Alves da Silva

BVPILC – Pilarização das argilas bentonita e vermiculita com o íon de
Keggin, [Al13O4(OH)24(H2O)12]7+, para obtenção de
biocombustíveis

Patrícia Trindade

Seguimento farmacoterapêutico em pacientes pediátricos oncológicos:
da anamnese farmacêutica à orientação de alta hospitalar

Rodrigo Fernandes Lira de Holanda

Aglomerados de galáxias como prova da física fundamental

Sara Regina Ribeiro Carneiro de Barros

Análise de imagens para o controle de qualidade de bebidas à base de
fruta usando ferramentas de calibração multivariada

Sibele Thaise Viana Guimarães Duarte

Avaliação Social do Ciclo de Vida (ACV-Social): consolidação de
Indicadores Sociais para Setores Econômicos

Tacyana Pereira Ribeiro de Oliveira

Comportamento acústico de cavalos-marinhos (Hippocampus spp.) em
ambiente natural

Vandeci Dias dos Santos

Avaliação da capacidade adsortiva de esferas de quitosana revestidas de
prata em corantes têxteis
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Aldo Trajano Louredo

Estabilização e Controlabilidade

Alessandro Leite Cavalcanti

Efeito in situ da aplicação intra-oral de CPP-ACP e CPP-ACPF na
erosão e no desgaste dentário erosivo

Alexsandro Silva Coura

Avaliação da atenção primária à saúde sob a ótica do idoso

Daliana Queiroga de Castro Gomes

Avaliação in vitro dos fatores de virulência da Candida albicans antes e
após a terapia fotodinâmica principais fatores de patogenicidade da
espécie e suas possíveis inativações pela submissão in vitro à terapia
fotodinâmica

Eduardo Barbosa Beserra

Ecologia térmica de Aedes aegypti (diptera: culicidae): implicações para
o desenvolvimento, adaptação e crescimento populacional

Elvio Sergio Figueiredo Medeiros

Avaliação da saúde ecológica da bacia do rio Paraíba:
macroinvertebrados bentônicos como ferramenta

Fernando Fernandes Vieira

Avaliação do uso de resíduos agroindustriais como bioadsorventes para
o tratamento de águas residuárias, contendo metais pesados e corantes
têxteis

Flávia Carolina Alonso Buriti

Obtenção de bebida láctea funcional com baixo teor de lactose

Francisco Jaime Bezerra Mendonça
Junior

Síntese e avaliação do potencial antifúngico de novos derivados 2Amino-Tiofênicos

Francisco Sibério Bezerra Albuquerque

Problemas elípticos envolvendo não-linearidades com nrescimento do
Tipo Exponencial

Inácia Sátiro Xavier de França

Validação de uma escala psicométrica para avaliação da vulnerabilidade
de pessoas com deficiência às infecções sexualmente transmissíveis: um
enfoque nos sistemas da teoria de Imogene King

Jose Alexsandro da Silva

Utilização da Agave sisalana Perrine ex Engelm.: para obtenção de uma
bebida destilada em associação com a cana-de-açúcar

Josevânia da Silva

Envelhecimento em cidades rurais: vulnerabilidades, atendimento e
acesso a serviços de saúde no Estado da Paraíba

Maria Avany Bezerra Gusmão

Atividade da atranorina sobre a comunidade simbiótica de
Constrictotermes cyphergaster (Blattaria: Termitidae), em região
semiárida, ne do Brasil

Maria do Carmo Eulálio

Resiliência, qualidade de vida e fragilidade em idosos adscritos na rede
de atenção básica de saúde – Campina Grande-PB

Maria Helena Chaves de Vasconcelos
Catão

Aplicação da terapia fotodinâmica na redução de patógenos
cariogênicos

Patrícia Cristina de Aragão Araujo

Memórias indígenas e afrodescendentes no cotidiano da sala de aula:
saberes, representações e identidade configuradas na história local

Rômulo Romeu da Nóbrega Alves

Vertebrados silvestres no Brasil: interações etnozoológicas e aspectos
conservacionistas

Tânia Maria Ribeiro M. De Figueiredo

A tuberculose e a coinfecção TB-HIV/AIDS na população privada de
liberdade

Thelma Maria Grisi Veloso

Relatos sobre a reforma psiquiátrica: um estudo com técnicos de
hospital psiquiátrico e de serviços substitutivos na Paraíba

