
TÍTULO 1º AUTOR EIXO Dia Hora 

Influência do clima na incidência de Leishmaniose no 
Brasil nos anos de 2014 e 2018 

Nathalia Monteiro 2 21/out 16h 

Indicadores de sustentabilidade da cidade de Fortaleza – 
CE: uma análise do perfil socioeconômico e ambiental 

Clarissa Soares 4 21/out 16h15 

Monitoramento de emissões de fontes fixas de poluição 
atmosférica associado a análise de riscos aplicada a 
atividade de amostragem de poluentes em dutos de 

chaminés 

Clarissa Soares 1 21/out 16h30 

Doenças negligenciadas: maior incidência de 
esquistossomose no inverno alagoano 

Luis Henrique 2 21/out 16h45 

Efeito cardioprotetor do extrato alcoólico de Moringa 
oleífera Lam em modelo de hipertensão na pós-

menopausa em ratas 
Luana Rodrigues 5 21/out 17h 

Clima subtropical no estado do Rio Grande do Sul: 
monitoramento de duas cidades e comparação com o 

clima tropical 
Marina Zimmer 1 22/out 16h 

A importância da informação médica nas comunidades 
vulneráveis para prevenção dos efeitos adversos 
decorrentes do uso de plantas medicinais e de 

fitoterápicos 

Luis Nunes 2 22/out 16h15 

O agravamento das doenças respiratórias nas populações 
vulneráveis mediante às mudanças climáticas 

Martina Cavalcanti 2 22/out 16h30 

Educação ambiental: uma abordagem sobre ambiente 
marinho no ensino fundamental 

Estela Souza 5 22/out 16h45 

Parasitos de peixes como bioindicadores de acumulação 
de metais pesados 

Juliana Pereira - 22/out 17h 

Registros de desastres naturais como forma de educação 
ambiental: estudo de caso da bacia do Mampituba, 

RS/SC 

Maurício Andrades 
Paixão 

5 22/out 17h15 

Uso de materiais recicláveis aplicado de forma 
interdisciplinar em metodologias ativas desenvolvidas e 

aplicadas por pibidianos do curso de química da 
universidade estadual de alagoas 

Ericleia Oliveira 5 23/out 16h 

Educação ambiental: uma prática necessária nas escolas Iolanda Lima 5 23/out 16h15 

Evolução espaço-temporal da leishmaniose visceral 
humana e canina no estado de alagoas: 2008 a 2019 

Jair Fae 2 23/out 16h30 

A reciclagem em alagoas: um processo necessário para 
redução de resíduos sólidos e impactos ambientais 

Andre Luiz Lisboa - 23/out 16h45 

Diversidade de parasitos de Rhamdia quelen (Quoy & 
Gaimard, 1824) provenientes da bacia do tietê-batalha, 

SP, Brasil 
Larissa Sbeghen 3 23/out 17h 

Monitoramento e automação do sistema de esgoto na 
cidade de maceió 

Flaviana Nogueira 4 23/out 17h15 

 


