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Resultado Final
Protocolo

Proponente

IES

APQ2019041000031 Antonio Euzébio Goulart Santana
APQ2019041000009 Conceição Maria Dias de Lima

APQ2019041000017 Eduardo Jorge da Silva Fonseca

APQ2019041000037 Elio Cesar Guzzo
APQ2019041000071 Fernando de Jesus Rodrigues
Submissão manual

Haroldo da Silva Ferreira

Identificação e uso do feromônio sexual da traça-docoqueiro para o seu manejo sustentável
Desenvolvimento territorial com sustentabilidade do
UNEAL Sertão Alagoano e estudo da biomassa disponível
para a produção sustentável de pequenos ruminantes
Fabricação de arcabouços celulares tridimensionais
UFAL
via polimerização por dois fótons: estratégias para o
desenvolvimento de novas terapias.
Investigação dos níveis de infestação e de danos
EMBRAPA causados por Raoiella indica (Acari: Tenuipalpidae)
em coqueiro com o uso de sensoriamento remoto
Conexões marginais: periferias, mercados ilegais e a
UFAL
expansão das facções criminais no Brasil
UFAL

UFAL

APQ2019041000072 Josué Carinhanha Caldas Santos

UFAL

APQ2019041000044 Márcio de Medeiros Ribeiro

UFAL

APQ2019041000048

Renata Maria Rosas Garcia
Almeida

UFAL

APQ2019041000026 Rodney Kozlowiski de Azevedo

Título

CESMAC

APQ2019041000001 Stoécio Malta Ferreira Maia

IFAL

APQ2019041000011 Thiago Damasceno Cordeiro

UFAL

APQ2019041000060 Valdevan Rosendo dos Santos

UFAL

APQ2019041000029 Wendell Ficher Teixeira Assis

UFAL

Nutrição, saúde e segurança alimentar dos povos
indígenas do estado de Alagoas
Contaminação ambiental e indicadores de toxicidade
da população circunvizinha ao Complexo lagunar
Mundaú-Manguaba (Maceió-AL)
Validação de aplicações para cidades inteligentes:
uma abordagem baseada em defeitos
Produção de nanocelulose a partir de macroalgas
marinhas do litoral alagoano via rota enzimática:
obtenção, caracterização e viabilidade econômica
O conhecimento da fauna parasitária dos peixes e o
seu uso no processo de gestão de recursos hídricos e
impactos ambientais
Avaliação e derivação de fatores de emissão de gases
do efeito estufa na produção de etanol de cana-deaçúcar nos estados de Alagoas e São Paulo, uma
contribuição para o RENOVABIO.
Algoritmos de aprendizado profundo para
classificação de eletrocardiogramas
Plantas de cobertura afetando a disponibilidade de
fósforo de menor labilidade - efeitos na produção do
milho e na qualidade do solo sob irrigação por pulso
Nas franjas do progresso. Efeitos socioambientais da
produção canavieira nos Estados de Alagoas e São
Paulo.

Maceió, 22 de julho de 2020.

Fábio Guedes Gomes
Diretor-Presidente

