
PROFESSORES DA UEMA CONTEMPLADOS 

1 Alana Lislea de Sousa - “Desenvolvimento de marcadores nucleares 

informativos para kinosternon scorpioides” – Campus São Luís 

2 Alinne da Silva – “Fixação biológica de nitrogênio em gramíneas 

forrageiras inoculadas com azospirillum” – CESI 

3 Ana Lucia Abreu Silva - “Avaliação da atividade antitumoral de morinda 

citrifolia e carapa guianensis sobre o tumor de ehrlich: ensaios in vitro e 

in vivo” - Campus São Luís  

4 Antonia Alice Costa Rodrigues – “Formulações de bacillus sp. Na 

indução de resistência e promoção do crescimento em tomateiro contra 

murcha de fusarium” - Campus São Luís 

5 Antonio Evaldo Almeida – “Barros Patrimônio, educação e gênero no sul 

global” - Campus São Luís  

6 Elmary da Costa Fraga – “Parâmetros de variabilidade genética do vetor 

do dengue aedes aegypti, a partir de marcadores mitocondriais e 

microssatélites no Maranhão – CESC 

7 Francisca Neide Costa – “Pesquisa de histaminas e características 

microbiológica de quatro espécies de peixes consumidas na cidade de 

São Luís-MA” - Campus São Luís  

8 Francisco Limeira de Oliveira – “Diversidade de grupos selecionados de 

diptera (insecta) (tabanidae, pipunculidae, empididae, mythicomyiidae e 

therevidae) no parque nacional dos lençóis maranhenses, estado do 

Maranhão” – CESC 

9 José Fernando Rodrigues Bezerra – “Inter-relações entre a fragilidade 

ambiental e erodibilidade dos solos na bacia do Rio Anil, ilha do 

Maranhão” - Campus São Luís  

10 José Ribamar Gusmão Araujo – “Sobrenxertia de brotações naturais de 

bacurizeiro nativo com matrizes selecionadas, na Região do Munim, 

Maranhão” - Campus São Luís 

11 Maria Célia Pires Costa – “Óleo do coco babaçu como agente 

condicionador da pele em formulações para redução da xerose cutânea 

em portadores de hanseníase no Estado do Maranhão” - Campus São 

Luís  

12 Maria Claudene Barros – “Caracterização molecular de morcegos com 

ênfase na família phyllostomidae, na rota do surto da raiva, nos 

municípios maranhense e paraense” - CESC 

13 Maria do Desterro Soares Brandão Nascimento - Detecção de variantes 

do HPV 16 e 18 em câncer do colo do útero em usuárias da Rede SUS 

em São Luís, Maranhão” – CESC 

14 Marluce Wall de Carvalho Venâncio – “Caminhos do projetar: um estudo 

sobre concepção colaborativa e projeto participativo como práxis do 

projeto do habitat urbano em busca da construção de uma cidade 

inclusiva” – Campus São Luís 



15 Quésia Duarte da Silva – “A geomorfologia da porção norte da ilha do 

Maranhão e os fenômenos de enchentes, inundações, alagamentos e 

enxurradas” - Campus São Luís 

16 Raimunda Nonata Fortes Carvalho Neta – “Biomarcadores em 

caranguejo uçá (ucides cordatus) para monitoramento ambiental em 

áreas portuárias na ilha de São Luis (Maranhão)” - Campus São Luís.  

17 Raimunda Nonata Santos de Lemos – “Distribuição espacial do 

percevejo-do-colmo do arroz, tibraca limbativentris stal (hemiptera: 

pentatomidae) e controle com fungos entomopatogênicos em 

hospedeiros alternativos no Estado do Maranhão” - Campus São Luís. 

18 Altamiro Souza de Lima Ferraz Junior – “Uso de biofertilizante com 

vísceras de pescados e frutos de noni em sistema de cultivo orgânico” – 

Campus São Luís 

19 Ana Lucia Cunha Duarte – “Gestão escolar nas escolas municipais de 

são luís: um diagnóstico a partir do índice de desenvolvimento da 

educação básica (IDEB)” – Campus São Luís 

20 Ana Maria Silva de Araujo – “Caracterização pedológica e diagnóstico da 

fertilidade do solo nas áreas de cultivo com abacaxi Turiaçu” – Campus 

São Luís 

21 Antonio Luiz Alencar Miranda – “Atitudes linguísticas dos falantes no 

Maranhão” – CESC 

22 Camila Pinheiro Nobre – “Influência de capoeiras enriquecidas com 

sabiá (mimosa caesalpiniifolia) na comunidade de fungos micorrízicos 

arbusculares (FMA)” - Campus São Luís 

23 Carlos Riedel Porto Carreiro – “Caracterização da reprodução do acará-

preto (cichlasoma bimaculatum) (linnaeus, 1758) em cativeiro - Campus 

São Luís 

24 Cláudio Eduardo de Castro – “Contextualização dos territórios 

espeleológicos do parque nacional das chapadas das mesas, como 

subsídio à compensação ambiental” - Campus São Luís 

25 Erivânia Gomes Teixeira – “Efeitos dos agentes poluentes sobre a 

qualidade dos gametas do bagre sciades herzbergii capturados na Baía 

de São – MA - Campus São Luís 

26 Fábio Henrique Evangelista de Andrade – “Padrões filogeográficos do 

gênero biomphalaria em biomas do estado Maranhão” - Campus São 

Luís 

27 Fabíola de Jesus Soares Santana – “A escrita como prática mediadora 

nas interações acadêmicas” - Campus São Luís  

28 Francisca Helena Muniz – “Estrutura e padrões da vegetação do cerrado 

meridional do maranhão no Parque Estadual de Mirador” - Campus São 

Luís 

29 Francisco Laurindo da Silva – “Estudo do processo de infecção de 

bactérias produtoras de lactamases de espectro estendido em células de 

mamífero in vitro” - CESC 



30 Ícaro Gomes Antonio – “Reprodução, estrutura populacional e cultivo do 

sururu mytella guyanensis (lamarck 1819) na ilha do Maranhão” - 

Campus São Luís 

31 Isaac Giribet Bernat – “Questão agrária e movimentos sociais: a história 

do movimento dos trabalhadores rurais sem terra (MST) na região do 

Vale do Itapecuru” - Campus São Luís 

32 Janaina Marques Mondego – “Variabilidade genética da mosca negra 

dos citros aleurocanthuswoglumiashby (hemiptera: aleyrodidae) no 

Estado do Maranhão” - Campus São Luís  

33 José Bello Salgado Neto – “Resíduos sólidos em São Luís: cenário atual 

e políticas públicas na coleta, disposição do lixo e possibilidades de 

reciclagem” - Campus São Luís  

34 José Gomes Pereira – “Detecção molecular de mycoplasma suis em 

suínos de criações extensivas no estado do Maranhão” - Campus São 

Luís 

35 José Maurício Dias Bezerra – “Caracterização genética das abelhas 

tiúba dos principais biomas do estado do Maranhão” - Campus São Luís 

36 José Ribamar da Silva Júnior – “Eficácia do emprego da metadona no 

intraoperatório para controle da dor pós-operatória imediata após infusão 

contínua de fentanil, lidocaína e cetamina em cães” - Campus São Luís 

37 José Roberto Pereira de Sousa – “Comunidades de dípteros do Parque 

Nacional da Chapada das Mesas (MA): diferenças entre as 

fitofisionomias e influência das atividades antrópicas”  - CESI 

38 Joseneide Teixeira Câmara – “Estudo clínico epidemiológico do tracoma 

entre escolares da rede municipal de ensino em Caxias – MA” – CESC 

39 Ligia Tchaicka – “Inferências filogeográficas e história evolutiva de três 

espécies do gênero lycalopex utilizando uma abordagem genômica” - 

Campus São Luís 

40 Lourival Matos de Sousa Filho- “Analise numérica e experimental de 

uma bancada de refrigeração por compressão para produção de energia 

térmica” - Campus São Luís 

41 Luciano Cavalcante Muniz – “Avaliar os efeitos no solo e a viabilidade 

econômica da integração lavoura – pecuária em mata de babaçu no 

estado do Maranhão” - Campus São Luís 

42 Luiz Carlos Araujo dos Santos – “Avaliação da drenagem urbana e suas 

implicações ambientais no espaço urbano de Imperatriz-MA” - CESI 

43 Manoel Euba Neto – “Cultivo de gergelim em neossolo flúvico adubado 

com diferentes fontes e níveis de nitrogênio” – CESC 

44 Marcia Milena Galdez Ferreira – “História, memória e imagem no 

maranhão do tempo presente: trabalho, terra, religião e religiosidades” - 

Campus São Luís 

45 Maria Auxiliadora Gonçalves de Mesquita – “Enunciados de caminhão” - 

Campus São Luís  



46 Maria Cristiane Pestana Chaves Miranda – “Caracterização clínica, 

histopatológica e imunohistoquimca de tumores mamários caninos” - 

Campus São Luís 

47 Maria José Pinheiro Corrêa – “Sistemas integrados de base ecológica 

para a agricultura familiar do estado do Maranhão” - Campus São Luís 

48 Maria Rosangela Malheiros Silva – “Manejo de plantas espontâneas com 

uso de cobertura morta e adubos verdes em hortaliças” - Campus São 

Luís  

49 Marina Bezerra Figueiredo – “Potencial reprodutivo e avaliação de 

estoques de centropomus pectinatus e sciades proops na ilha do 

Maranhão” - Campus São Luís  

50 Neuzeli Maria de Almeida Pinto – “As redes de apoio social, poder e 

gênero nas relações de trabalho de mulheres - o caso da baixada 

ocidental maranhense” - Campus São Luís  

51 Raimundo Nonato Moura Oliveira – “A qualidade da formação contínua 

na perspectiva de professores: em busca de referenciais para a 

construção de práticas inovadoras de formação profissional docente” – 

CESC 

52 Ronaldo Haroldo Nascimento de Menezes – “Alternativa de manejo de 

água em cultivos agrícola” - Campus São Luís  

53 Sandra Fernanda Loureiro de Castro Nunes – “Avaliação do crescimento 

ótimo de verduras em presença de anti-inflamatórios não esteroides 

através da quantificação dos nitritos” - Campus São Luís  

54 Silvana Maria Pantoja dos Santos – “Memória da cidade de são luís em 

produções literárias de expressão maranhense” - CESTI  

55 Tatiana Raquel Reis Silva – “Nos meandros da caboverdianidade e do 

luso-tropicalismo: as proximidades políticas e culturais entre Brasil e 

Cabo Verde (1930 -1990)” - Campus São Luís 

56 Thaís Trovão dos Santos Zenkner – “São Luís 1912 a 2015: notas para 

uma história urbana” - Campus São Luís  

57 Viviane de Oliveira Barbosa – “Mulheres em movimento: gênero, 

identidades e questões agrárias no Brasil e na África do Sul” - Campus 

São Luís 

58 Ana Carla Marques da Costa – “Papillomavirus humano (HPV) em 

mulheres soropositivas para HIV: estudo da coinfecção viral e fatores de 

risco associados” – CESC 

59 Flávio Nunes Pereira – “Projeto e desenvolvimento de um protótipo para 

conversão da energia de vibração em energia elétrica” - Campus São 

Luís 

60 Heloisa Cardoso Varão Santos – “Os fatores de proteção ao 

desenvolvimento das crianças em contextos de creches públicas em 

municípios maranhenses” - Campus São Luís 



61 Nadja Furtado Bessa dos Santos – “Diagnóstico da infraestrutura e das 

potencialidades das principais praças públicas da cidade de São Luís- 

MA” - Campus São Luís 

 

 


