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Segundo melhor pôster oral apresentado no Congresso Europeu de Biotecnologia 2019

A Publicação de notícias no boletim está vinculada ao formulário eletrônico disponível no link goo.gl/7VE40d

Nos dias 11 a 13 de abril, ocorreu em Valência/Espanha um dos mais importantes Congressos

Internacionais na Área de Biotecnologia, o "European Biotechnology Congress 2019". O congresso

reúne os pesquisadores mais importantes do mundo e as maiores autoridades de indústrias

interessadas em pesquisas para aplicação biotecnológica industrial. Na ocasião, o Prof. do Curso de

Farmácia da ESTÁCIO FESGO, Prof. Dr. Alexsander Augusto da Silveira, foi premiado com a segunda

melhor apresentação de pôster oral, com um trabalho sobre controle do vetor Aedes aegypti

desenvolvido em Goiânia - Goiás, tradução do título do trabalho “Peptídeos isolados do fungo

trichoderma asperellum causa morte por apoptose em larvas de Aedes aegypti”.

Em resumo, o trabalho é uma tentativa de controle do vetor (Aedes) transmissor de vírus causadores

de doenças como Dengue, Zika, Chickungunya e Febre amarela, por substâncias isoladas de um

fungo característico do solo brasileiro e que apresenta simbiose com as plantas. Ou seja, o fungo não

ataca e "mora" com as plantas e ao mesmo tempo as protege contra o ataque de outros fungos que

causariam danos as mesmas. O ataque ao vetor é biologicamente correto.

O trabalho conta com a participação de outros professores da ESTÁCIO FESGO e com a participação

de vários grupos de pesquisa da UFG. Contou com os apoios financeiros da Fundação de Amparo à

Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG e da EDUCARE/Estácio.

EVENTO/NOTÍCIA

PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Ana Cristina Machado Rodriguez [Engenharia

Civil, ESTÁCIO CARAPICUÍBA/SP]: livro

"Geotecnologias na análise da legislação

ambiental de São Sebastião (SP)", publicado pela

editora São Paulo: Humanitas.

Hinton Hennington Portilho Bentes Neto

[Administração, ESTÁCIO CASTANHAL/PA]:

comunicação “Iotransformação de resíduos de

coco (Cocos Nucifera L.) utilizando a técnica de

incineração em forno mufla” será apresentada no

4º CIBIO - Congresso Internacional de Biomassa,

em Curitiba, em 25 de junho de 2019.

Ivonaldo da Silva Mesquita [Direito, ESTÁCIO TERESINA/PI]: participou do II Congresso Piauiense

de Direito Constitucional em homenagem ao Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet, presidindo e debatendo a

mesa da palestra intitulada: “Constituição federal: 30 anos de estado de exceção”, tendo como

Palestrante o Prof. Dr. Martonio Mont’alverne Barreto Lima e, como debatedores, a Prof. Dra. Clarissa

Fonseca Maia e Prof. Me. José Octávio.


