GRUPOS PESQUISA EM ATUAÇÃO NA UFCG
ATUALIZADO EM 08-05-2017
E-mail: substituir [at] por @
NOME

Grupo

Aderbal Marcos de Azevêdo Silva

Sistemas de produção de ruminantes no semiárido

Adriana de Fatima Meira Vital

Estudo, uso e manejo dos solos do semiárido

Alana Abrantes Nogueira de
Pontes

Medicina e saúde

Alana Tamar Oliveira de Sousa

Gepise grupo de estudos e pesquisas interdisciplinares em
saúde e enfermagem

Alarcon Agra do Ó

Laboratório de pesquisas em urbanidades

Aldre Jorge Morais Barros

Biocombustíveis e bioaditivos

Aldre Jorge Morais Barros

Fisissorção e químissorção

Alecksandra Vieira de Lacerda

Conservação ecossistêmica e recuperação de áreas degradadas
no semiárido

Alexandre Jean René Serres

Radiometria

Alexsandra Bezerra da Rocha

Alfabetização e letramento cartográfico na análise espacial de
dados geográficos

Alfredina dos Santos Araujo

Grupo de estudos e pesquisas tecnologicas agroindustriais

Allan Pablo do Nascimento
Lameira

Cognição e comportamento

Allan Sarmento Vieira

Gestão ambiental no semiárido - gas

Almir Pereira de Souza

Anestesiologia em animais do semi-árido nordestino
Estudos clínicos e laboratoriais de animais nativos do semiárido

Almir Pereira de Souza
Ana Carolina Lyra de Albuquerque
Ana Cristina Figueiredo de Melo
Costa
Ana Janaina Jeanine Martins de
Lemos

Propedêutica estomatológica clínica e laboratorial
Síntese de materiais cerâmicos
Educação em saúde

E-MAIL
aderbal [at] pq.cnpq.br, aderbal [at]
cstr.ufcg.edu.br
vital.adriana [at] ufcg.edu.br, vital.adriana
[at] hotmail.com
alana [at] terra.com.br, alanaabrantes93 [at]
gmail.com
alanatamar [at] gmail.com, alanatamar2 [at]
gmail.com
alarconagradoo [at] gmail.com, alarcon [at]
pq.cnpq.br, velhice [at] gmail.com
ajmbarros [at] pq.cnpq.br, aldrejmb [at]
ufcg.edu.br
ajmbarros [at] pq.cnpq.br, aldrejmb [at]
ufcg.edu.br
alecvieira [at] yahoo.com.br, alecvieira [at]
pq.cnpq.br
alexandreserres [at] gmail.com,
alexandre.serres [at] pq.cnpq.br
alexsandrarocha2 [at] hotmail.com,
alexsandrarocha2 [at] gmail.com
alfredina [at] ccta.ufcg.edu.br, alfredinad [at]
yahoo.com.br
allanpablolameira [at] gmail.com,
allan.lameira [at] pq.cnpq.br
allan.sarmento [at] ufcg.edu.br,
allan.sarmento [at] pq.cnpq.br
almir [at] cstr.ufcg.edu.br
almir [at] cstr.ufcg.edu.br
lina.lyra [at] gmail.com, lina_lyra [at]
hotmail.com
ana.costa [at] ufcg.edu.br, ana.cristina [at]
pq.cnpq.br
janainajeanine [at] yahoo.com.br,
jeanine.lemos [at] ufcg.edu.br

Ana Janaina Jeanine Martins de
Lemos

Morfologia e histopatologia

Ana Regina Nascimento Campos

Bioquímica e biotecnologia de alimentos

Anderson Scardua Oliveira

Cultura e processos psicossociais

André Augusto Diniz Lira

Sociedade, cultura e educação

André Luiz Fiquene de Brito

Tecnologia química e ambiental

Andréa Maria Brandão Mendes de
Oliveira

Nusea - núcleo de saneamento e economia ambiental

Andréia Ferreira da Silva

Grupo de pesquisa em política e gestão educacional

Angela Maria Rocha Gonçalves de
Abrantes

Direitos humanos e políticas públicas

Ângelo Giuseppe Xavier Lima

Núcleo de estudos e pesquisa em epistemologia (nepe)

Antonio Almeida Silva

Análise e projeto de sistemas mecânicos

Antonio Gadelha da Costa

Grupo de pesquisa em medicina

Antonio Gilson Barbosa de Lima

Laboratório computacional em térmica e fluidos - lctf

Antonio Marcus Nogueira Lima

Instrumentação eletrônica e controle

Anúbes Pereira de Castro

Violência e saúde

Ariosvaldo Alves Barbosa
Sobrinho

Aspol ii

Assis Souza de Moura

Obecom - observatório de educação para a comunicação

Betânia Maria Oliveira de Amorim

Nexus - núcleo de estudos e pesquisas em psicologia, saúde e
sexualidades

Bonifácio Benicio de Souza

Avaliação da adaptabilidade de raças ou tipos nativos e

Carla Patrícia de Araújo Pereira

Grupo de estudos da cor

Carlos Alberto da Silva

Grupo inovação, tecnologia e pesquisa na paraíba (gitecpb)

Carlos Alberto Garcia Santos

Gebio-pb

Carlos Alberto Vieira de Azevedo

Engenharia de irrigação e drenagem

janainajeanine [at] yahoo.com.br,
jeanine.lemos [at] ufcg.edu.br
arncampos [at] ufcg.edu.br, arncampos [at]
yahoo.com.br
andersonso [at] ufcg.edu.br,
andersonscardua [at] gmail.com
andreaugustoufcg [at] gmail.com, andre.ufcg
[at] hotmail.com
andre.fiquene [at] ufcg.edu.br, andrefiquene
[at] pq.cnpq.br
prof.andreabrandao [at] gmail.com,
andrea.maria [at] ufcg.edu.br
silvaandreia [at] uol.com.br, andreia.silva
[at] pq.cnpq.br
angelabrantes [at] gmail.com, angelarocha
[at] gmail.com
angeloxavier [at] uol.com.br,
angeloxavier246 [at] hotmail.com
antonio.almeida [at] ufcg.edu.br,
almeidasilva [at] pq.cnpq.br
gadelhamail [at] yahoo.com.br
agblima [at] pq.cnpq.br, antonio.gilson [at]
ufcg.edu.br
amnlima [at] dee.ufcg.edu.br, amnlima [at]
pq.cnpq.br
anubes [at] ensp.fiocruz.br, anubes [at]
bol.com.br
ariosvaldo.barbosa [at] ufcg.edu.br,
ariosvaldo [at] pq.cnpq.br
souassisgba [at] gmail.com, souassisgba2
[at] gmail.com
betania_maria [at] yahoo.com.br,
betania.maria.ufcg [at] gmail.com
bonif [at] cstr.ufcg.edu.br, bonifacio [at]
pq.cnpq.br
carlapereira [at] usp.br, carlapereira372 [at]
gmail.com
carlosalberto.ufcg [at] gmail.com
sansig2001 [at] yahoo.com.br, cagarcia [at]
ufcg.edu.br
carlos.azevedo [at] pq.cnpq.br,
cvieiradeazevedo [at] gmail.com

Carlos Roberto de Lima

Estudos das madeiras do semi-árido (gpemsa)

Carlos Roberto de Lima

Núcleo de extensão e pesquisa em agroecologia

Claudianor Oliveira Alves

Equações diferenciais parciais

Cláudio Messias

Grupo de pesquisa sobre o paradigma educomunicativo

Clebert Jose Alves

Doenças transmissíveis

Clóvis Alberto Vieira de Melo

Políticas públicas em nível subnacional: gastos governamentais,
competição

Crislene Rodrigues da Silva
Morais
Cristina Novikoff
Cyntia Helena Pereira de Carvalho

Termoquímica de materiais
Laboratório de estudos e pesquisas em representações sociais
na/para formação de
Estomatopatologia - diagnóstico das doenças orofaciais

Denise Lino de Araújo

Teorias da linguagem e ensino

Diogo Diniz Pereira da Silva e
Silva

Grupo de álgebra da uamat/ufcg

Djane Alcântara Barbosa Leite
Dorgival Gonçalves Fernandes

Núcleo interdisciplinar de estudos e pesquisas em direito e
justiça ambiental (niepdja)
Grupo interdisciplinar de estudos e pesquisas em educação,
linguagem e

Edcleide Maria Araújo

Nanocompósitos

Eder Ferreira Arriel

Silvicultura no semiárido

Edevaldo da Silva

Ciência e tecnologia de alimentos

Edimar Alves Barbosa

Gestão da produção e sustentabilidade

Edjane Esmerina Dias da Silva

Grupo de estudo e pesquisa em direitos humanos da ufcg gepdih

Edmar Candeia Gurjão

Grupo de processamento de sinais e informação

Eduardo Carvalho Araujo

Design innovation network

Eduardo Eneas de Figueiredo

Modelagem do escoamento e da erosão do solo em bacias do
ne semiárido com

crlima16 [at] hotmail.com, carlos.lima [at]
pq.cnpq.br
crlima16 [at] hotmail.com, carlos.lima [at]
pq.cnpq.br
coalves [at] dme.ufcg.edu.br, claudianor [at]
pq.cnpq.br
clmessias [at] usp.br, clmessias [at]
gmail.com
clebertja [at] uol.com.br, clebert [at]
pq.cnpq.br
clovis.melo [at] ufcg.edu.br, clovis.melo [at]
pq.cnpq.br
crislene.morais [at] ufcg.edu.br, crislene [at]
pq.cnpq.br
cristina.novikoff [at] gmail.com,
cristina.novikoff [at] pq.cnpq.br
cyntia_helena [at] yahoo.com.br,
cyntia_helena [at] hotmail.com
deniselinoaraujo [at] gmail.com, linodenise
[at] yahoo.com.br
diogo [at] mat.ufcg.edu.br, diogodpss [at]
pq.cnpq.br
djaneab [at] uol.com.br, djaneleite [at]
ccta.ufcg.edu.br
dorgefernandes [at] yahoo.com.br,
dorgefergon [at] hotmail.com
edcleide.araujo [at] ufcg.edu.br, edcleide [at]
pq.cnpq.br
earriel [at] gmail.com, earriel [at]
pq.cnpq.br, earriel [at] cstr.ufcg.edu.br
edevaldos [at] yahoo.com.br, edevaldos [at]
hotmail.com
edimar.ab [at] hotmail.com, edimar_ufcg [at]
hotmail.com
edjanedias [at] gmail.com,
comissaodireitoshumanosufcg [at] gmail.com
ecandeia [at] dee.ufcg.edu.br, egurjao [at]
gmail.com
eduardo_ufcg [at] yahoo.com.br,
eduardo.araujo [at] pq.cnpq.br
eduardo [at] dec.ufcg.edu.br,
eduardo.figueiredo [at] pq.cnpq.br

Elizabeth Christina de Andrade
Lima

Antropologia da política, cultura midiática e práticas políticas

Elizandra Silva da Penha

Grupo de pesquisa em odontologia

Elizandra Silva da Penha

Núcleo de pesquisa odontológica da ufcg

Elmano Pontes Cavalcanti

Gestão de negócios e competitividade

Elri Bandeira de Sousa

Gplle - grupo de pesquisa em linguagem, literatura e ensino

Erik Cristóvão Araújo de Melo

Núcleo de pesquisa em saúde e enfermagem

Erivaldo Moreira Barbosa

Reforma do estado e legislações agro-ambientais

Eudesio Oliveira Vilar

Grupo de engenharia eletroquímica

Fernando Schramm

Desenvolvimento de sistemas de apoio a decisões sustentáveis
/ desides

Flávio José de Carvalho

Educação e ensino de filosofia

Franciscleudo Bezerra da Costa

Grupo de pesquisa em ciência, tecnologia e engenharia de
alimentos - gpctea

Francisco Cézar Costa Nogueira

Grupo de estudos em exploração petrolífera

Francisco de Assis de Brito

Grupo de cosmologia, partículas e branas

Francisco Hevilásio Freire Pereira

Produção de hortícolas no semiárido paraibano

Gabriella Valle Dupim da Silva

Lapso - laboratório de psicanálise de orientação lacaniana

Gelmires de Araujo Neves

Reciclagem de resíduos sólidos

Gesinaldo Ataíde Cândido

Grupo de estudos em gestão, inovação e tecnologia

Giliara Carol Diniz Gomes de Luna

Grupo de pesquisas multidisciplinares em saúde, sociedade e
natureza

Gilmar Trindade de Araújo

Química biológica e mutagênese experimental

Gilmar Trindade de Araújo

Química de biomassa

Gilvânia Smith da Nóbrega Morais

Sapere aude - epistemologia, direito sanitário e saberes
integrativos à enfermagem

ecalima [at] terra.com.br
elizandrapenha [at] hotmail.com,
profaelizandra [at] hotmail.com
elizandrapenha [at] hotmail.com,
profaelizandra [at] hotmail.com
elmanopc [at] gmail.com, elmanopc [at]
yahoo.com.br
ebs_letras [at] hotmail.com, ebs.letras [at]
gmail.com
erikcristovao [at] hotmail.com, erikcristovao
[at] gmaill.com
erifat [at] terra.com.br, erivaldo.barbosa [at]
pq.cnpq.br
eudesio.vilar [at] ufcg.edu.br, oliveiravilar
[at] pq.cnpq.br,
fernandoepufcg [at] gmail.com, fschramm
[at] pq.cnpq.br
flavio.carvalho [at] ufcg.edu.br, pdrflavio [at]
yahoo.com.br
franciscleudo [at] ccta.ufcg.edu.br,
franciscleudo [at] pq.cnpq.br,
francisco.nogueira [at] ufcg.edu.br, frcezar
[at] pq.cnpq.br,
fabrito [at] df.ufcg.edu.br, fabrito [at]
pq.cnpq.br, fabrito2007 [at] gmail.com
fhfpereira [at] ccta.ufcg.edu.br, fhfpereira
[at] pq.cnpq.br,
gabidupim [at] gmail.com
gelmiresneves [at] gmail.com, gelmires [at]
pq.cnpq.br
gacandido [at] uol.com.br, gesinaldo [at]
pq.cnpq.br
giliaragurgel [at] hotmail.com, giliaragurgel
[at] gmail.com
gilmartrindade [at] ufcg.edu.br,
gilmartrindade [at] yahoo.com
gilmartrindade [at] ufcg.edu.br,
gilmartrindade [at] yahoo.com
gilvaniamorais.ufcg [at] gmail.com, ga_anjim
[at] hotmail.com

Gisetti Corina Gomes Brandão

Nupesc - núcleo de pesquisa e estudos em saúde coletiva

Gonzalo Adrián Rojas

Praxis. Grupo de estudos e pesquisas sobre estado e luta de
classes na américa latina

Gustavo Maurício Filgueiras
Nogueira

Decidir - estudos em comportamentos e decisões corporativas

Harlan de Azevedo Herculano

Gepmec - grupo de estudo e pesquisa no mercado de capitais

Helio de Lucena Lira

Argilas e materais cerâmicos

Herman Martins Gomes

Modelos computacionais e cognitivos

Hudson Ellen Alencar Menezes

Meclin - meteorologia e climatologia do nordeste do brasil

Iana Alexandra Alves Rufino

Geot-ufcg: grupo de pesquisa em geotecnologias aplicadas da
ufcg

Iranilson Buriti de Oliveira

História das práticas e saberes médicos

Itamar Ferreira da Silva

Grupo de pesquisa em design, inovação e sustentabilidade

Iure Borges de Moura Aquino

Núcleo de pesquisa e estudo em mineração - nupem
Grupo de pesquisa em ergonomia aplicada ao trabalho e
produto
Desenvolvimento sustentável no semiárido do nordeste
brasileiro

Ivanildo Fernandes Araújo
Jacob Silva Souto
Janaina Barbosa da Silva

Cartografia geoprocessamento e sensoriamento remoto

Jaqueline Aparecida Foratto
Lixandrão Santos

Observatório de estudos em cultura, educação, direitos
humanos e meio ambiente
Laboratório de estudos e pesquisas em ciências sociais,
educação e cultura
Gestão integrada dos recursos hídricos superficais e
subterrâneos
Gepeam - grupo de estudos e pesquisas em ensino e
aprendizagem de matemática

João Ademar de Andrade Lima

Grupo de estudos em sociologia da propriedade intelectual

Janeide Albuquerque Cavalcanti
Janeide Albuquerque Cavalcanti
Janiro Costa Rêgo

João Batista Alves
Joao Marcos Leitao Santos
Johannes Cornelis Johanna Maria
Derks

Planejamento, desenvolvimento agroflorestal sustentável no
semi-árido
Religião e ordem política
Expressão gráfica aplicada

gisettibrandao [at] gmail.com, gisettibrandao
[at] ig.com.br
gonzalor [at] usp.br, gonzalorojas1969 [at]
hotmail.com
gmfnogueira [at] gmail.com, gmfnogueira
[at] terra.com.br
harlanherculano [at] gmail.com,
harlanherculano [at] hotmail.com
helio.lira [at] ufcg.edu.br, helio.lira [at]
pq.cnpq.br, helio.lira [at] cnpq.br
hmg [at] dsc.ufcg.edu.br, hmg [at]
pq.cnpq.br, hermanmg [at] gmail.com
hudsonellen [at] bol.com.br, hudsonellen2
[at] hotmail.com
iana.alexandra [at] ufcg.edu.br, iana_alex
[at] pq.cnpq.br,
iran.ch [at] ufcg.edu.br, iranilson [at]
pq.cnpq.br, iburiti [at] yahoo.com.br
itamarfs0210 [at] gmail.com, itadesigner [at]
yahoo.com.br
iurebmaquino [at] gmail.com
ivanildo.fernandes [at] ufcg.edu.br,
ivanildofaraujo [at] gmail.com
jacob_souto [at] yahoo.com.br, jacob.silva
[at] pq.cnpq.br, jacob_souto [at] uol.
janaina.barbosa [at] ufcg.edu.br,
janainasimov [at] yahoo.com.br
janeide [at] gmail.com, janeide [at]
hotmail.com
janeide [at] gmail.com, janeide [at]
hotmail.com
janiro_rego [at] yahoo.com.br, janiro [at]
dec.ufcg.edu.br
jaquelisantos [at] ig.com.br, ccfsantos [at]
ig.com.br
joaoademar [at] yahoo.com.br, joaoademar
[at] terra.com.br
alvesjb [at] uol.com.br, alvesjbamfa [at]
gmail.com
tmejp [at] bol.com.br, tmejph [at] pq.cnpq.br
johannes [at] uaep.ufcg.edu.br, derks [at]
ibest.com.br

John Kennedy Guedes Rodrigues

Pavimentos e novos materiais

Jorge Cesar Abrantes de
Figueiredo

Grupo de engenharia de software - ges

José Agnelo Soares

Grupo de pesquisa em geologia e geofísica aplicadas

José Bezerra da Silva

Materiais alternativos utilizados na construção civil

José Carlos Oliveira Santos

Físico-química aplicada

José Cleidimário Araújo Leite

Núcleo de águas e meio ambiente - nama

José Deomar de Souza Barros

Grupo de pesquisa ambiental para o desenvolvimento

José Ferreira Lima Júnior
José Irivaldo Alves de Oliveira
Silva
Jose Jefferson da Silva
Nascimento

Grupo de pesquisa em saúde coletiva

José Marciano Monteiro

Núcleo de estudos em ensino de sociologia - nusocio

José Marciano Monteiro

Núcleo de estudos sobre elites, famílias e desigualdades nefade

José Maria Pereira da Nóbrega
Júnior

Gestão de cidades e desenvolvimento urbano
Simulação computacional de escoamento de fluidos

Núcleo de estudos da violência

José Nilton Silva

Desenvolvimento e integração de processos

Jose Otavio Aguiar

História, meio ambiente e questões etnicas

José Roniere Morais Batista

Núcleo de estudos em psicologia social e cognitiva

José Sérgio da Rocha Neto

Redes de sensores/atuadores inteligentes

José Suassuna Filho

Grupo de pesquisas físicas e aplicadas

José Wallace Barbosa do
Nascimento

Construções rurais e ambiência

Josinaldo Lopes Araujo Rocha

Solo, água e ambiente

Juciene Ricarte Apolinário

Brasil colonial e imperial

Juliano Carlo Rufino de Freitas

Química orgânica

jkennedy [at] pq.cnpq.br, profkennedy [at]
hotmail.com
abrantes [at] computacao.ufcg.edu.br,
jorge.figueiredo [at] pq.cnpq.br,
agnelo.soares [at] ufcg.edu.br, agnelosoares
[at] gmail.com
bezerra [at] dec.ufcg.edu.br
josecos [at] ufcg.edu.br, ozineide30 [at]
gmail.com
cleidimario [at] ccta.ufcg.edu.br, cleidimario
[at] yahoo.com.br
deomarbarros [at] gmail.com, jodesoba [at]
yahoo.com.br
ferreirajunior [at] cfp.ufcg.edu.br
irivaldo.cdsa [at] gmail.com, j.irivaldo [at]
pq.cnpq.br, opps.
jeffpesquisador [at] gmail.com,
jefferson.nascimento [at] ufcg.edu.br
jm.monteiro17 [at] gmail.com,
marcianomonteiro [at] ufcg.edu.br
jm.monteiro17 [at] gmail.com,
marcianomonteiro [at] ufcg.edu.br
jmnobrega [at] ufcg.edu.br, jose.nobrega
[at] pq.cnpq.br, nobrega.jr.
nilton [at] eq.ufcg.edu.br, niltonufcg [at]
pq.cnpq.br, nilton.ufcg [at] gmail.com
otavio.j.aguiar [at] gmail.com, jose.aguiar
[at] pq.cnpq.br, j.otavio.
roniere [at] gmail.com, roniere.psi [at]
gmail.com
zesergio [at] dee.ufcg.edu.br, zesergio [at]
pq.cnpq.br,
suassuna [at] df.ufcg.edu.br, zecasuassuna
[at] gmail.com
wallace [at] ufcg.edu.br, wallace [at]
pq.cnpq.br, wallacebosa [at] hotmail.com
josinaldo [at] ccta.ufcg.edu.br,
jhosinal_araujo [at] yahoo.com.br
jucieneufcg [at] gmail.com, apolinarioju [at]
hotmail.com
julianocrufino [at] yahoo.com.br,
julianocrufino [at] pq.cnpq.br,

Karla Vanessa Batista da Silva
Leite
Kátia Cristina Ribeiro Costa
Keila Queiroz e Silva

Grupo de acompanhamento e análise da conjuntura econômica
- gaace
Núcleo de estudos e pesquisas sobre comércio e consumo no
nordeste
Educação intergeracional, patrimonial e ambiental na paraíba:
estudos rurais e

Kelly Cristina Costa Soares

Instituições, gestão pública e desenvolvimento sustentável

Kepler Borges França

Estudo e desenvolvimento de processos para soluções de
problemas do meio ambiente

Kleberson Ricardo de Oliveira
Pereira

Catálise, adsorção e biocombustíveis

Lemuel Dourado Guerra Sobrinho

Sociologia da religião

Lígia Beatriz Carvalho de Almeida

Episcom

Livia Izabel Bezerra de Miranda

Observatório das metrópoles - núcleo paraíba

Luan Gomes dos Santos de
Oliveira

Grupo de estudos edgar morin

Lucia Helena Garófalo Chaves

Manejo de solo-água-planta

Lucia Santana de Freitas

Grupo de estudos em estratégia e meio ambiente

Luciano da Silva
Luciano da Silva

Direitos humanos, cultura e sociedade
Metodologia do ensino de filosofia

Luciênio de Macêdo Teixeira

Arte, educação e novas tecnologias

Luis Alberto Terrazos Javier

Grupo de física geral e ensino - ufcg

Luís Otávio Teixeira Passos

Muca - grupo de pesquisa em música, composição e análise

Luis Reyes Rosales Montero

Eficiência energética e automação de sistemas elétricos

Luiz Eduardo Cid Guimarães

Grupo de design e desenvolvimento sustentável

Luiza Eugenia da Mota Rocha
Cirne

Redes - grupo de pesquisa em estudos de engenharia reversa
aplicada ao design e
Grupo de estudos e pesquisa em gestão integrada de resíduos
sólidos, educação

Magnolia de Araujo Campos

Biotecnologia aplicada ao semiárido

Luiz Felipe de Almeida Lucena

kvanessaleite [at] gmail.com, karla.leite [at]
ie.ufrj.br
katiacristinaribeirocosta [at] gmail.com
keilaqueirozesilva [at] gmail.com
kelsoares [at] ufcg.edu.br, kelsoares [at]
uol.com.br
labdes1 [at] labdes.ufcg.edu.br, kepler.franca
[at] pq.cnpq.br, labdes [at] labdes.
klebersonric [at] usp.br, klebersonric [at]
gmail.com
lenksquerra [at] yahoo.com, lenksg [at]
uol.com.br
ligiabia [at] gmail.com, ligiabia [at]
outlook.com
liviaibmiranda [at] gmail.com, livia.miranda
[at] pq.cnpq.br, lianda [at] terra.
luangomessantos [at] terra.com.br,
luangomes_fera [at] hotmail.com
lhgarofalo [at] hotmail.com, lucia.garofalo
[at] pq.cnpq.br
luciasf [at] ch.ufcg.edu.br, lucia.sdefreitas
[at] gmail.com
lucianojpb [at] gmail.com
lucianojpb [at] gmail.com
lucienio [at] hotmail.com, lucienio.teixeira
[at] ufcg.edu.br
lterrazo [at] ufcg.edu.br, lterrazo [at]
hotmail.com
luisotpassos [at] gmail.com, passosluis [at]
yahoo.com.br
rosales [at] dee.ufcg.edu.br,
professorluisreyes [at] hotmail.com
adocid05 [at] uol.com.br, adocid [at]
pq.cnpq.br, adocid2002 [at] yahoo.com.br
luizeugeniocarvalho [at] gmail.com,
luizeugeniocarvalho [at] pq.cnpq.br,
lufelpe [at] gmail.com
luiza.cirne [at] ufcg.edu.br, luiza.cirne [at]
yahoo.com.br

Manoel Dionizio Neto

Grupo de estudos e pesquisa em filosofia e educação - gepefe

Manoel Moises Ferreira de
Queiroz

Engenharia ambiental e de recursos hídricos

Marcelo Nogueira de Carvalho
Kokubum

Geds grupo de pesquisa em energia e desenvolvimento
sustentável
Laboratório de tecnologias de informação e comunicação em
saúde: latics
Biodiversidade da caatinga: sistemática, biologia, ecologia,
biogeografia e conservação

Marcelo Sampaio de Alencar

Comunicações

Marcelo Silveira Rabello

Polímeros - ufcg

Marcia Almeida de Melo

Biologia molecular do semiárido

Marcia Candeia Rodrigues

Grupo de estudos da escrita

Márcia Tavares Silva

Abordagens de textos literários na escola

Márcio de Matos Caniello

Desenvolvimento sustentável do semiárido

Márcio de Matos Caniello

Análise de desempenho em políticas públicas

Marco Antônio Dias da Silva

Teleducação e telessaúde

Marco Antonio dos Santos

Materiais e processos de fabricação

Marconi Luiz França

Núcleo de pesquisa design sustentável

Marcos Antonio de Souza
Simplicio

Gpe

Marcos Antonio Nobrega de Sousa

Genética e evolução de plantas do semiárido

Marcos Antonio Nobrega de Sousa

Núcleo de pesquisa em educomunicação (nupedu)

Marcus Bessa de Menezes

Didática dos conteúdos específicos voltada para a convivência
do semiárido

Marcus Vinicius Lia Fook

Biomateriais

Maria Betania Gama dos Santos

Grupo de estudo e pesquisa em segurança do trabalho, saúde
ocupacional e meio

Marcelo Bezerra Grilo
Marcelo Costa Fernandes

mabelfranca [at] yahoo.com.br, calinafranca
[at] gmail.com
magnoliaacp [at] ufcg.edu.br,
magnolia.campos [at] pq.cnpq.br,
dionizioneto [at] uol.com.br, mdn1961 [at]
gmail.com
moises [at] ccta.ufcg.edu.br, manoel.moises
[at] pq.cnpq.br,
griloufcg [at] yahoo.com.br, marcelo.grilo
[at] ufcg.edu.br
celo_cf [at] hotmail.com, marceloenfo [at]
gmail.com
mnckokubum [at] gmail.com, mnckokubum
[at] yahoo.com.br
malencar [at] dee.ufcg.edu.br,
marcelo.alencar [at] pq.cnpq.br, sampaio.
marcelo.rabello [at] ufcg.edu.br, msrabello
[at] pq.cnpq.br,
marcia.melo [at] pesquisador.cnpq.br,
marcia.melo [at] pq.cnpq.br,
marciac_rodrigues [at] hotmail.com,
marciacr.ufcg [at] gmail.com
tavares.ufcg [at] gmail.com, tavares.cg [at]
gmail.com
caniello [at] ufcg.edu.br, caniello [at]
pq.cnpq.br, marciocaniello [at] gmail.com
silvamad [at] cstr.ufcg.edu.br, silvamad [at]
uol.com.br
santos.marco [at] ufcg.edu.br, guaratche [at]
outlook.com
mfrancauadi [at] gmail.com, inocram.franca
[at] gmail.com
mmsimplicio [at] uol.com.br,
marcos_simplicio [at] uol.com.br
sousa_marcos [at] hotmail.com,
marcosandesousa [at] gmail.com
marcusbessa [at] gmail.com, marcusbessa
[at] ufcg.edu.br
marcus.liafook [at] certbio.ufcg.edu.br,
marcus.fook [at] pq.cnpq.br,
betania.gama [at] ufcg.edu.br, betaniagama
[at] ibest.com.br

Maria da Conceição Mariano
Cardoso van Oosterhout
Maria das Graças Amaro da Silva
Maria das Graças Xavier de
Carvalho
Maria de Fatima Alves
Maria de Fátima Martins
Maria de Fátima Nóbrega Barbosa
Maria do Carmo Andrade Duarte
de Farias

Educação, comunicação, cultura e cibercultura

conceicao.oosterhout [at] uol.com.br,
lolamariadaconceicao [at] gmail.com
gracamaro [at] hotmail.com

Produção e qualidade do leite

mgxc [at] bol.com.br, gxavier [at] pq.cnpq.br

Religião, movimentos sociais e ruralidades

Práticas educativas e letramento
Gepis - grupo de estudos e pesquisas em indicadores de
sustentabilidade
Grupo de estudo em pesquisa ambiental, sustentabilidade e
competitividade (gepasc)
Grupo de estudos e pesquisas sobre a assistência para a saúde

Maria do Socorro Silva

Educação do campo, formação de professores e práticas
pedagógicas

Maria Elieidy Gomes de Oliveira

Alimentos e saúde: uma abordagem da ciência da nutrição

Maria Elita Martins Duarte
Maria Franco Trindade Medeiros
Maria Lucinete Fortunato

Engenharia de processos agroindustriais
Grupo de ensino, estudos e pesquisas em etnobiologia e
patrimônio biocultural
Grupo de estudos e pesquisas em teoria e metodologia da
história

Marilda Aparecida de Menezes

Campesinato, migrações e políticas públicas

Marinalva Vilar de Lima

Estudos culturais

Mario Eduardo Rangel Moreira
Cavalcanti-Mata

Armazenamento e processamento de produtos agrícolas

Marisa de Oliveira Apolinário

Núcleo de estudos em pesca e aqüicultura no curimataú
paraibano

Marta Helena Burity Serpa

Inclusão escolar, sociabilidade e sustentabilidade

Martha Priscila Bezerra Pereira

Grupo de pesquisa em geografia para promoção da saúde pró-saúde geo

Melania Maria Ramos de Amorim

Grupo de estudos em saúde da mulher

Michel François Fossy

Modelagem,simulacao e controle de processos químicos

Michelle Gomes Santos
Michelle Rossana Ferreira Vaz

Lapeimar (laboratório de pesquisa de invertebrados marinhos)/
ufcg
Engenharia de biotecnologia e bioprocessos

mfatimaalves [at] uol.com.br, fatima.uaed
[at] gmail.com.br
fatimamartins [at] pq.cnqp.br, fatimamartins
[at] pq.cnpq.br,
mfnbarbosa [at] hotmail.com, maria.nobrega
[at] pq.cnpq.br
carmo.andrade [at] ufcg.edu.br, carmofarias0
[at] gmail.com
socorrosilva [at] ufcg.edu.br
elieidynutri [at] hotmail.com, elieidynutri [at]
yahoo.com.br
elita [at] pq.cnpq.br, melitamd [at]
gmail.com
mariaftm [at] hotmail.com
mlucinete [at] uol.com.br, netafortunato [at]
hotmail.com
menezesmarilda [at] gmail.com,
marildamenezes [at] pq.cnpq.br
iramlima [at] ig.com.br, marinalva.v.lima [at]
ufcg.edu.br
mmata [at] pq.cnpq.br, mcavalcantimata [at]
gmail.com
marisapoli [at] ufcg.edu.br, marisapoli [at]
pq.cnpq.br,
martaburity [at] ig.com.br, martaburity [at]
oi.com.br
mpbcila [at] yahoo.com.br
melamorim [at] uol.com.br, melania [at]
pq.cnpq.br, melania.amorim [at] gmail.com
michel [at] ufcg.edu.br, michelfossy [at]
gmail.com
michelle.gomessantos [at] gmail.com,
siderastrea [at] yahoo.com.br
mrossanavaz [at] gmail.com

Michelli Karinne Barros da Silva

Modelos de regressão

Monilly Ramos Araujo Melo

Estudo de agregados alternativos para utilização em concreto
de cimento portland
Laboratório de neuropsicologia cognitiva e inovação tecnológica

Natália Bitú Pinto

Farmacologia pré-clínica

Neide de Fátima Cesar da Cruz

Ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras

Niedja Maria Ferreira de Lima

Educação de surdos, libras e literatura surda

Odelsia Leonor Sanchez de Alsina

Transferência em meios porosos e sistemas particulados

Otávio Brilhante de Sousa

Morfofisiologia veterinária aplicada

Patrício Borges Maracajá

Grupo de estudos em zootecnia

Patrício Borges Maracajá

Abelhas no semiárido

Patrício Borges Maracajá

Grupo verde de agroecologia e abelhas

Paula Frassinetti Vasconcelos de
Medeiros

Doenças genético-metabólicas

Paulo Xavier Pamplona

Ciências aplicadas

Rafael Trindade Maia

Biologia computacional e teórica

Raija Maria Vanderlei de Almeida

Educomgames

Raimundo Carlos Silvério Freire

Instrumentação e metrologia científicas

Ramonildes Alves Gomes

Laboratório de estudos rurais e ambientais

Milton Bezerra das Chagas Filho

Raoni Venâncio dos Santos Lima
Reginaldo Pereira França Júnior

Desempenho de soluções arquitetônicas: conforto ambiental e
eficiência
Grupo de estudos e pesquisas marxistas em serviço social gepemss

Reinaldo Cézar de Morais Gomes

Grupo de redes de computadores e sistemas distribuídos

Renner de Souza Leite

Ciências farmacêuticas

Ricardo Arlen Buriti da Costa

Aerolume

michelli.karinne [at] ufcg.edu.br, michelli [at]
pq.cnpq.br, michelli.
miltoncf [at] gmail.com, miltonbcf [at]
icloud.com
monillyramos [at] gmaill.com
nataliabitu [at] gmail.com, natalia.bitu [at]
hotmail.com
neidecruz [at] uol.com.br, neidecesar [at]
bol.com.br
niedjafl [at] yahoo.com.br
odelsia [at] uol.com.br, odelsia [at]
pq.cnpq.br
brilhante_sousa [at] yahoo.com.br,
brilhantesousa [at] bol.com.br
patricio [at] ufcg.edu.br, pmaracaja [at]
gmail.com
patricio [at] ufcg.edu.br, pmaracaja [at]
gmail.com
patricio [at] ufcg.edu.br, pmaracaja [at]
gmail.com
paulafvmedeiros [at] gmail.com
pxpamplona [at] gmail.com, pxpamplona [at]
yahoo.com.br
rafael.rafatrin [at] gmail.com, rafatrinmaia
[at] ig.com.br
raijaalmeida [at] gmail.com, raijaalmeida [at]
yahoo.com.br
freire [at] dee.ufcg.edu.br, rcsfreire [at]
pq.cnpq.br, rcsfreire [at] dee.ufcg.edu.br
rnildes [at] hotmail.com, ramonildes [at]
pq.cnpq.br, ramonildes [at] cnpql.com.br
raoni_vsl [at] yahoo.com.br, raoniv [at]
ig.com.br
reginaldo.francajr [at] gmail.com,
junior.assistentesocial [at] yahoo.com.br
reinaldo [at] dsc.ufcg.edu.br,
reinaldo.mgomes [at] gmail.com
rennerleite [at] yahoo.com.br
rburiti [at] pq.cnpq.br, rburiti.ufcg [at]
gmail.com

Ricardo Leon Lopes

Existencialismo, fenomenologia e hermenêutica

Ricardo Leon Lopes

Hermenêutica filosófica (estudos de história da filosofia)

Ricélia Maria Marinho Sales

Sistemas de indicadores de sustentabilidade urbana, rural e
ambiental

Rivaldo Vital dos Santos

Ciência ambiental, recuperação de áreas e solos

Rodrigo de Azeredo Grünewald

Letra - laboratório de estudos sobre tradições

Rohit Gheyi

Software productivity group

Romualdo Rodrigues Menezes

Síntese e processamento de materiais

Romulo Augusto Ventura Silva

Automação e climatização de ambientes controlados

Rosilene Alves de Melo

Grupo de estudos e pesquisas em história e cultura - gephc

Rosilene Dias Montenegro

História e memória da ciência e tecnologia

Rossana Maria Feitosa de
Figueirêdo

Produtos e processos aplicados a alimentos

Santiago Andrade Vasconcelos

Lauter - laboratório de análise do uso do território

Sergio Murilo Santos de Araújo

Gestão e ordenamento ambiental - geoamb

Severino Horácio da Silva

Grupo de pesquisa em equações diferenciais

Sheylla Maria Mendes

Núcleo de estudos em trabalho, juventude e cidadania netrajuc

Shiva Prasad

Química e eletroquímica de metais

Sinara de Oliveira Branco

Estudos da tradução: teoria, prática e formação do tradutor

Sonia Maria de Lira
Suzanne Érica Nóbrega Correia

Grupo de pesquisa sobre políticas e educação geográfica
(gppeg)
Geenes - grupo de estudos em empreendedorismo e negócios
sociais

Taciana da Costa Farias Almeida

Grupo de estudos em medida da pressão arterial

Tomás Jeferson Alves de Mélo

Reologia e processamento de polímeros fundidos

ricardoleon [at] uol.com.br, ricardoleon [at]
usp.br
ricardoleon [at] uol.com.br, ricardoleon [at]
usp.br
riceliamms [at] gmail.com, ricelia_marinho
[at] ccta.ufcg.edu.br
rvital [at] cstr.ufcg.edu.br, rvital [at]
pq.cnpq.br, vitalrivaldo [at] gmail.com
grunewald [at] ufcg.edu.br, grunewald.ufcg
[at] gmail.com
rohit [at] dsc.ufcg.edu.br, rohit [at]
pq.cnpq.br, rohit [at] agriambi.com.br
romualdo.menezes [at] ufcg.edu.br,
romualdomenezes [at] pq.cnpq.br,
romuloaugusto [at] ufcg.edu.br,
romulo_augusto [at] msn.com
rosileneamelo [at] gmail.com, rosilene.melo
[at] ig.com.br
rosilenemontenegro [at] ufcg.edu.br,
rosilenemontenegro [at] gmail.com
rossana [at] deag.ufcg.edu.br, rossana [at]
pq.cnpq.br
santiagovasconcelos [at] yahoo.com.br,
santiagoavasconcelos [at] gmail.com
sergiomurilosa.ufcg [at] gmail.com
horacio [at] mat.ufcg.edu.br, horaciousp [at]
gmail.com
sheylla.mendes [at] bol.com.br,
sheylla.mendes [at] hotmail.com
prasad [at] deq.ufcg.edu.br, prasad [at]
pq.cnpq.br, prasad722 [at] yahoo.com
sinarabranco [at] gmail.com, sinarabranco
[at] yahoo.com
sonia.m.lira [at] hotmail.com, sonia.lira [at]
pq.cnpq.br, sonialaeg [at] gmail.com
suzanne.enc [at] gmail.com, suzanne [at]
idealizeambientes.com
tacynhacf [at] hotmail.com, tacianacfalmeida
[at] gmail.com
tomas.jeferson [at] ufcg.edu.br,
tomasjeferson [at] pq.cnpq.br,

Vajapeyam Srirangachar
Srinivasan

Erosão e transporte de sedimentos em canais e em bacias

Valdonilson Barbosa dos Santos

Neges

Vanderlan Francisco da Silva

Sociatos - sociabilidades e conflitos contemporâneos

Verônica Macário de Oliveira

Niegs - núcleo interdisciplinar de estudos em gestão
socioambiental

Verônica Medeiros Trindade
Nobre
Veruschka Escarião Dessoles
Monteiro
Vicemário Simões
Vicente de Paulo Rodrigues da
Silva
Vicente de Paulo Rodrigues da
Silva
Vicente de Paulo Rodrigues da
Silva

Patologia animal
Grupo de geotecnia ambiental - gga
Catálise heterogênea
Estudos avançados em tecnologias ambientais
Pegada hídrica brasil
Agrometeorologia tropical

Vinicius Farias Moreira

Grupo de estudos em competitividade empresarial - gece

Vladimir Alexandro Pereira Silva

Grec - grupo de pesquisas em regência, educação musical e
canto

Wallace Gomes Ferreira de Souza

Núcleo de estudos e pesquisas em etnicidade e cultura - nepec

Wellington Gomes de Medeiros

Grupo de estudos em design e semântica do produto

Wellington Santos Mota

Sistemas elétricos

Wilson Fadlo Curi

Gota - grupo de otimização total da água (planejamento e
otimização de sistemas de

Wilton Pereira da Silva

Aquisição e tratamento de dados experimentais

Zildene Francisca Pereira

Formação de professores, educação, cultura e sociedade

vajapeyam [at] yahoo.com, vajapeyam [at]
pq.cnpq.br,
valdonilson.santos [at] uol.com.br,
valdonilson [at] ufcg.edu.br
vanderlansilva [at] uol.com.br, vanderlansilva
[at] pq.cnpq.br
veronicamacario [at] gmail.com, veronica
[at] amedia.com.br
veronica.nobre [at] uol.com.br, cmv [at]
cstr.ufcg.edu.br
veruschkamonteiro [at] hotmail.com,
veruschka [at] pq.cnpq.br
simoes [at] deq.ufcg.edu.br, vicemariosimoes
[at] gmail.com
vicente.paulo [at] ufcg.edu.br, vicente.silva
[at] pq.cnpq.br
vicente.paulo [at] ufcg.edu.br, vicente.silva
[at] pq.cnpq.br
vicente.paulo [at] ufcg.edu.br, vicente.silva
[at] pq.cnpq.br
viniciusfmoreira [at] yahoo.com.br, vinicius
[at] paqtc.org.br
vladimirsilva [at] hotmail.com, silvladimir [at]
gmail.com
wallace.souza [at] ufcg.edu.br,
wallace.ferreiradesouza [at] gmail.com
w.g.medeiros [at] staffs.ac.uk, wgmedeiros
[at] hotmail.com
wsmota [at] dee.ufcg.edu.br, wsmota [at]
ieee.org
wfcuri [at] pq.cnpq.br, wfcuri [at]
yahoo.com.br
wiltonps [at] pq.cnpq.br, wiltonps [at]
gmail.com
denafran [at] yahoo.com.br

