Lista de resumos aprovados
Nº
1

TÍTULO
Experiência prática da identificação de espécies de peixes no IFPB Campus
Cabedelo

2

Abertura e cocção dos mariscos usando água quente e vapor de água via energia
solar e gás liquefeito de petróleo

3

Análise da diversidade de camarões Penaeidae capturados em arrasto no litoral
de Cabedelo e Lucena
Análise de um secador convectivo alternativo para desidratação da tainha (Mugil
sp.)

4
5

Aspectos visuais considerados pelos consumidores de peixes no município de
Solânea, PB

6

Avaliação de um modelo para remoção de sólidos decantáveis do interior dos
tanques de criação em um sistema de recirculação aquícola

7

Bobó elaborado a partir de cabeças e exoesqueletos de camarão em cursos de
capacitação nas comunidades de Cabedelo e Lucena - PB

8

Coletores artificiais de sementes de ostras uma alternativa para a ostreicultura
familiar no município de CabedeloPB.
Dados preliminares sobre a composição e abundância de espécies do gênero
trachinotus (Percodei Carangidae) em função de um ciclo lunar na praia
Miramar de Cabedelo PB

9
10

Desenvolvimento das etapas de produção de pele frita e crocante tipo “torresmo”
de tainha (Mugil brasiliensis)

11

Diversidade de peixes em ecossistemas estuarinos da Paraíba um levantamento e
mapeamento de pesquisas

12

Emprego de meio E3 para cultivo de embriões e larvas de peixe-zebra (Danio
rerio) em diferentes períodos

Equipamentos utilizados no monitoramento da qualidade da água nas
pisciculturas do município de Bananeiras, PB
14 O Aquário Paraíba como ferramenta educativa para a sensibilização de públicos
diversos
15 O Aquário Paraíba produzindo conhecimento científico e biologia da
conservação.
13

16

Perfil da comunidade participante das capacitações em higiene na manipulação e
preparo de alimentospescados

1

17
18
19

Políticas públicas, Biodiversidade e Etnoconhecimento a partir da visão da
sociobiodiversidade estuarina do rio Paraíba do Norte-PB
Prática de laboratório a observação do processo de abertura de bivalves
Produção de sementes de ostras nativas através da utilização de coletores
artificiais de garrafas PET no município de CabedeloPB.

Projeto, construção e ensaios experimentais de uma máquina rotativa para
separação da carne de mariscos de suas conchas
21 Projeto, construção e testes de um secador eólico solar para desidratação do
pescado
22 Qualidade sanitária de peixe salgado seco (bacalhau) comercializado em
Cabedelo
20

23

Relato de vivência prática no Curso Técnico Integrado em Recursos Pesqueiros
Resultados preliminares da montagem do sistema de recirculação aquícola
24 instalado no laboratório de aquicultura do Curso Técnico de Recursos do IFPB
Campus Cabedelo
25
26

Teor de glaciamento de filés de peixe congelados comercializados no município
de Cabedelo - PB
Tratamento de água em um sistema de recirculação para a aquicultura

27

Utilização de folhas secas de castanhola (Terminalia catappa linn) para cultivo
de larvas de peixe-zebra (Danio rerio)

28

Vivência de alunos em projeto de pesquisa e extensão para elaboração de
coletores artificiais de ostras (Cassostrea Brasiliana) no Mangue

29

Vivência prática de alunos (as) do Curso Técnico em Recursos Pesqueiros no
laboratório de química do IFPB

30

Vivência prática de análise de ostras no Curso Técnico em Recursos Pesqueiros

2

