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Membros do comitê gestor brasileiros 

Nome Currículo  e-mail 

MARIA LUIZA PEREIRA DE 

ALENCAR MAYER 

FEITOSA 

http://lattes.cnpq.br/8339495793349934  mluizalencar@gmail.com 
  

DORALICE SÁTYRO MAIA http://lattes.cnpq.br/8492332411207246 doralicemaia@gmail.com 
  

MARIA DA CONCEICAO 

SAMPAIO DE SOUSA 

http://lattes.cnpq.br/8443685733045336 csampaiodesousa@gmail.com 
  

CELSO JOSE BRUNO DE 

OLIVEIRA 

http://lattes.cnpq.br/1085810832851989 celso.bruno.oliveira@gmail.com 
  

JULIO SANTOS REBOUCAS http://lattes.cnpq.br/0305007181787906  jsreboucas2@gmail.com 
  

DIONISIO BAZEIA FILHO http://lattes.cnpq.br/4482175736711280  bazeia@fisica.ufpb.br 
  

ISAC ALMEIDA DE 

MEDEIROS 

http://lattes.cnpq.br/3412816427200150  isacmed@uol.com.br 
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Membros estrangeiros: 

 

Nome E-mail  

WONDWOSSEN ABEBE GEBREYES gebreyes.1@osu.edu 

  

EMILIO SANTORO emilio.santoro@unifi.it  

VALERIE BARBARA SCHINI-KERTH valerieschini-kerth@unistra.fr  

 

Coordenadores de Projeto: 

PROJETO  Nome Currículo  E-mail   

 

Aspectos taxonômicos e ecológicos e 

avaliação das ações antrópicas na 

biodiversidade da Caatinga 

 

DANIEL OLIVEIRA MESQUITA 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/4914661659187454 

 

danmesq@dse.ufpb.br  

Ciências ômicas aplicadas à prevenção da 

resistência antimicrobiana na interface 

humanos-animal-ambiente e à promoção da 

saúde e da segurança alimentar na Caatinga: 

uma abordagem One Health 

 

 

 

CELSO JOSÉ BRUNO DE OLIVEIRA 

  

 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/1085810832851989 

 

 

celso.bruno.oliveira@gmail.com  

Impactos das mudanças climáticas sobre a 

gestão da cobertura vegetal e sobre a 

(sócio)biodiversidade no bioma Caatinga no 

Nordeste do Brasil 

 

MAILSON MONTEIRO DO REGO 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/5835503195495055 

 

 

mailson@cca.ufpb.br  

Inovação em materiais, produtos e processos 

associados à conservação ambiental e 

sustentabilidade 

 

MARIA CRISTINA BASÍLIO CRISPIM DA 

SILVA 

 

 

http://lattes.cnpq.br/1103302506132951  

 

ccrispim@hotmail.com  

 

Sustentabilidade e qualidade dos centros 

urbanos e da gestão territorial e 

socioambiental 

 

GEOVANY JESSE ALEXANDRE DA 

SILVA 

 

 

http://lattes.cnpq.br/2493373265851527  

 

galexarq.ufpb@gmail.com  

Fatores e processos biológicos, psicológicos, 

sociais e ambientais relacionados à saúde das 

populações 

GIORVAN ANDERSON DOS SANTOS 

ALVES 

 

 

 http://lattes.cnpq.br/7537631933352720 
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Intervenções farmacológicas e não 

farmacológicas em doenças crônicas e 

desenvolvimento humano 

MARCUS TULLIUS SCOTTI 

 

 

 http://lattes.cnpq.br/7537631933352720 

 

mtscotti@gmail.com  

Prospecção, melhoramento e desenho de 

produtos, propriedades e indicadores de 

interesse para a saúde 

 

JÚLIO SANTOS REBOUÇAS 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/0305007181787906 

 

jsreboucas2@gmail.com  

Concepções de espaços, territórios e redes em 

contextos marcados pela diversidade 

 

ANA CRISTINA MARINHO 

 

 

http://lattes.cnpq.br/2730334464360416 

 

 

 

anamanho@gmail.com  

Mediações sociais, educativas, culturais, 

linguísticas e políticas em contextos marcados 

pela diversidade 

 

JOSÉ FERRARI NETO 

 

 

  

http://lattes.cnpq.br/0982550255078545 

 

joseferrarin1974@gmail.com  

Territórios da diversidade: sistemas de 

aprendizagem, práticas reflexivas e 

disseminação de informações em rede 

 

JULIO RIQUE NETO 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/2973359264201892 

 

julio.rique@hotmail.com  
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