TÍTULO

CÓDIGO

RESPONSÁVEL

ANIMAL
98

Efeito do fator de diferenciação e crescimento (GDF-9) no meio de cultivo in vitro de folículos pré-antrais de catetos

Andreza Vieira Brasil

139

Produção de embriões por transferência nuclear de células somáticas de Veado-catingueiro: uma técnica promissora para conservação de cervídeos Vicente José de Figueirêdo Freitas

338

Avaliação do desempenho animal, características de carcaça e qualidade da carne de diferentes cruzamentos com Curraleiro Pé-Duro

Geraldo Magela Cortes Carvalho

417

Validação de um painel reduzido de marcadores moleculares relacionados à susceptibilidade ao scrapie em ovinos

Samuel Rezende Paiva

510

Avaliações adaptativas derrubam a suposição de menor capacidade adaptativa da variedade branca da raça Morada Nova

Jacinara Hody Gurgel Morais Leite

MICRORGANISMO
396

Adequação de coleção de microrganismos multifuncionais da Embrapa Roraima ao modelo de gestão

Eliane do Nascimento Cunha Farias

461

Base de dados e sítio web multilínguas do Alelomicro

Gilberto de Oliveira Hiragi

VEGETAL
Resgate de genomas de amostras arqueológicas no estudo sobre a herança da evolução independente do milho na América do Sul

Fábio de Oliveira Freitas

258

Conservação in situ e uso sustentável dos recursos genéticos de ecossistemas de butiazais

Marene Machado Marchi

259

Conservação on farm de germoplasma crioulo de feijão-fava

Luciana Andrea da Costa Soares

297

Milhos das Terras Baixas da América do Sul: distribuição geográfica e diversidade de variedades crioulas do Brasil e Uruguai

Natália Carolina de Almeida Silva

298

Promoção de crescimento em plantas aclimatizadas de abacaxi inoculadas com microrganismos associados ao gênero Ananas

Fernanda Vidigal Duarte Souza

323

Mapeamento das áreas naturais de mangabeira do Estado de Pernambuco visando à conservação dos seus Recursos Genéticos

Josué Francisco da Silva Júnior

381

Variedades crioulas: estratégias de valorização pela conservação e pelo melhoramento genético

Iraja Ferreira Antunes

484

Estimativas de parâmetros genéticos de populações locais de feijoeiro comum

Yasmin Pincegher Siega

512

Qualidade de RNA ribossômico para determinação da viabilidade de sementes armazenadas de Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

Maria Fernanda Oliveira Torres

557

Feiras da (Agro e Sócio) biodiversidade como estratégia de promoção à conservação e à segurança alimentar

Camila Batista Marins Carneiro

32

TRANSVERSAL
108

Implementação de um modelo corporativo de gestão para as coleções de microrganismos da Embrapa

Clarissa Silva Pires de Castro

285

Integração entre conservação ex situ e on farm: seleção participativa

Maria Aldete Justiniano da Fonseca

346

Implementação de requisitos corporativos de qualidade no Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum

Sabrina Isabel Costa de Carvalho

As apresentações Orais serão realizadas no dia 09 de novembro (sexta-feira) de 13:30 às 14:30h. Posteriormente, serão divulgados os horários, salas e normas de apresentação.

