
SEÇÃO POSTER – 1 

Maria Cláudia  Menezes Taboza  

Caracterização físico-química e composição centesimal de diferentes tipos de soro de 

queijo 

 

SEÇÃO POSTER – 2 

Diego Henrique Silva de Souza 

Variabilidade espacial do sódio no solo na zona da Mata Norte de Pernambuco 

 

SEÇÃO POSTER – 3 

José Alexandre Melo dos Santos  

Avaliação da participação de caninos e eqüinos na cadeia epidemiológica de 

transmissão da leishmaniose cutânea em municípios do Estado de Pernambuco 

 

SEÇÃO POSTER – 4 

Tárcia Guedes Cavalcanti dos Santos  

Atividade lúdica aplicada ao ensino da matemática com materiais recicláveis  aos 

alunos do ensino fundamental como ferramenta  de ensino-aprendizagem 

 

SEÇÃO POSTER – 5 

Kevin Juan da Silva Pontes 

Cineclubismo, educação e cidadania: A experiência do cine coruja na UFRPE 

 

SEÇÃO POSTER – 6 

Daliana Thaisa Maria Teles de Oliveira Souza 

Os testudines do parque estadual  Dois Irmãos-PE, abundância, riqueza e problemas 

para conservação 

 

SEÇÃO POSTER – 7 

Ana Lúcia Gonçalves da Silva 

Investigação da potencialidade degradadora de óleo diesel e querosene por Micro-

organismos 

 

 



SEÇÃO ORAL – 1 

Jamisson Santana de Freitas 

Um operador de geração de diversidade para otimização multiobjetivo em algoritmos 

evolucionários utilizando redes neurais artificiais 

 

SEÇÃO ORAL – 2 

Lidiane Macêdo Alves de Lima 

Novo mimético de insulina a base de vanádio usado em tratamento de ratos induzidos 

por streptozotocina com redução do efeito antitesticular 

 

SEÇÃO ORAL – 3 

Maria Helena Barros Tavares  

Esporotricose em felino da região metropolitana do Recife – Relato de caso 

 

SEÇÃO ORAL – 4 

Priscila Danielly Santos de Barros 

Produção de proteases a partir do extrato celular de Arthrospira Platensis 

 

SEÇÃO ORAL – 5 

Cecília Lira Melo de Oliveira Santos 

Instalações pedagógicas como espaços educativos não formais; o caso das pescadoras 

e pescadores artesanais de Pernambuco 

 

SEÇÃO ORAL - 6 

Jeffrey Aislan de Souza Silva 

A intranqüilidade do Recife: criminalidade e conflitos urbanos nas ruas da cidade no 

século XIX (1870-1890) 

 

SEÇÃO ORAL - 7 

Isabelle Lúcia de Oliveira Barbosa 

Saindo da gaiola dourada: desquite, divórcio e relações de gênero no Recife de 1917-

1937 

 

SEÇÃO ORAL - 8 

Lucineia Maia de Lima Freire Lacerda 

Contribuição dos agentes de comercialização (sacoleiras) para o consumo e inovação 

da moda em pequenas empresas de Santa Cruz de Capibaribe 

 

 



 

 

 

 

 

MELHOR TRABALHO POSTER 

Maria Cláudia  Menezes Taboza  

Caracterização físico-química e composição centesimal de diferentes tipos de soro de 

queijo 

 

MELHOR TRABALHO CIC – PIBIC 

Ana Cristina Oliveira Silva 

Desenvolvimento e caracterização tecnológica e funcional de frozen yogurts 

simbióticos 

 

 

MELHOR TRABALHO ORAL – JEPEX 

Jamisson Santana de Freitas 

Um operador de geração de diversidade para otimização multiobjetivo em algoritmos 

evolucionários utilizando redes neurais artificiais 


