
PROJETO COORDENAÇÃO

Síntese e caracterização da Mistura ternária de óxido 

Ni-Co-Sn para Aplicação em capacitadores 

Eletroquímicos.

Carlos Sergio Ferreira

História Social e linguística do português do oeste do 

Pará.

Ediene Pena Ferreira

As práticas de interações linguísticas entre os alunos 

surdos e o outro da escola regular.

Eleny Brandão Cavalcante

Clubes de Matemática Hamilton Cunha de Carvalho; Aroldo e Hugo    

As relações entre a educação formal e informal no 

processo de formação do aspirante a jogador 

profissional de futebol na cidade de Santarém – PA.

Hergos Ritor Froes de Couto

Subsídios para a viabilização da Produção Integrada em 

cenário agrícola pós-detecção de Helicoverpa armigera, no 

Brasil.

José Augusto Tenston

 Helicoverpa armigera - subsídios para o manejo integrado 

e da resistência à inseticidas e tecnologia de plantas Bt, 

com ênfase em paisagens agrícolas do Cerrado
José Augusto Teston                  

 Pesquisa de aula como recurso para a formação inicial do 

professor de Inglês: uma experiência com acadêmicos do 

Curso de Letras-Inglês.

Kátia Lais Schwade de Jesus Oliveira

Crenças de professores em formação e em serviço sobe o 

ensino de inglês como língua estrangeira.
Maria da Conceição Queiroz vale

Mapeamento de crenças de ensinar de professores em 

formação na Ufopa sobre ensino de Inglês como língua 

estrangeira.

Maria Luiza Fernandes Pimentel

Produção e didatização de documentários para o ensino de 

Inglês na educação básica pública.
Nilton Varela Hitotuzi

Levantamento da Situação do Ensino e da 

Aprendizagem de Inglês na Escola Pública Municipal 

de Santarém - PA

Nilton Varela Hitotuzi

Memórias, deslocamentos e ruínas: os sobreviventes 

da nação na ficção moçambicana.

Rainério dos Santos Lima

Avaliação do mercúrio total na população da região 

oeste do Pará-Santarém.

Ricardo Bezerra de Oliveira

Educação estatística: o estado da arte da pesquisa no 

Brasil.

Rodrigo Medeiros dos Santos

Representações sobre a relação entre Língua e Cultura na 

sala de aula de Língua Inglesa – Foco no aluno Professor. Silvia Cristina Barroso de Souza


