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 PERMANENTES 

PROFESSOR LATTES / E-MAIL LINHAS DE PESQUISA: 

Antônio Ferreira da Silva http://lattes.cnpq.br/6627014131017403 

antonio.ferreira@pq.cnpq.br 

 Interação de estruturas biológicas com 

nanopartículas e eletroquímica de 

nanoestruturas bio e nanosensores. 

Antônio Luiz Barbosa 

Pinheiro 

http://lattes.cnpq.br/5840732667923853 

albp@ufba.br 

 Fotobiomodulação do Reparo Tecidual, 

Fototerapia Clínica e Lasercirurgia.  

 Fotosenssibilização Letal e Terapia 

Fotodinâmica  

Bruno dos Santos Alves 

Figueiredo Brasil 

http://lattes.cnpq.br/6014519035737409

bruno.brasil@embrapa.br 

  Desenvolvimento de processos biológicos 

para a produção de bioprodutos de aplicação 

industrial.  

Carina da Silva Pinheiro http://lattes.cnpq.br/7260077963144576 

carinaspinheiro@yahoo.com.br 

 Desenvolvimento de Agentes Profiláticos, 

Terapêuticos, Testes Diagnósticos e 

Biossensores 

Fábio Alexandre Chinalia http://lattes.cnpq.br/2940372015929687 

chinalia@hotmail.com 

 Desenvolvimento de processos biológicos para 

a produção de bioprodutos de aplicação 

industrial.  

 Recuperação de recursos naturais através de 

processos biotecnológicos.  

Gúbio Soares Campos  

 

http://lattes.cnpq.br/4553891428822702  

gubiosoares@gmail.com  

 Desenvolvimento de agentes profiláticos, 

terapêuticos e biofármacos.  

 Imunobiológicos, imunomodulação e 

interação parasito hospedeiro.  

Lília Ferreira de Moura 

Costa 

http://lattes.cnpq.br/6672994596587713 

lmouracosta@gmail.com 

 Desenvolvimento de agentes profiláticos, 

terapêuticos e biofármacos.  

 Imunobiológicos, imunomodulação e 

interação parasito hospedeiro.  

Luís Gustavo Carvalho 

Pacheco 

http://lattes.cnpq.br/2916613028892524 

lgcpacheco@gmail.com 

 Bioprospecção de genes relacionados a novos 

bioativos, biologia de sistemas e biologia 

sintética.  

 Desenvolvimento de agentes profiláticos, 

terapêuticos e biofármacos.  

Maria Cristina Teixeira 

Cangussu 

http://lattes.cnpq.br/7253292428230612 

cristinacangussu@hotmail.com 

 Fotobiomodulação do Reparo Tecidual, 

Fototerapia Clínica e Lasercirurgia.  

 Fotosenssibilização Letal e Terapia 

Fotodinâmica  

Neuza Maria Alcântara 

Neves 

http://lattes.cnpq.br/1991769237959900 

neuzalcantara@gmail.com 
 Desenvolvimento de agentes profiláticos, 

terapêuticos e biofármacos.  

 Imunobiológicos, imunomodulação e 

interação parasito hospedeiro.  

Paulo Fernando de Almeida http://lattes.cnpq.br/8972128111026703 

pfatk@yahoo.com.br 

 Interação de estruturas biológicas com 

nanopartículas e eletroquímica de 

nanoestruturas bio e nanosensores.  

 Desenvolvimento de processos biológicos para 

a produção de bioprodutos de aplicação 

industrial.  

 Recuperação de recursos naturais através de 

processos biotecnológicos.  

Renato Delmondez de Castro http://lattes.cnpq.br/0945648805844128 

renatodel@gmail.com 

 Desenvolvimento de processos biológicos para 

a produção de bioprodutos de aplicação 

industrial.  

mailto:ppgbiotec@ufba.br
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 Recuperação de recursos naturais através de 

processos biotecnológicos.  

Ricardo Wagner Dias Portela http://lattes.cnpq.br/3118063347109613 

rwportela@uol.com.br 

 Imunobiológicos, imunomodulação e 

interação parasito hospedeiro.  

 Bioprospecção de genes relacionados a novos 

bioativos, biologia de sistemas e biologia 

sintética.   

Songeli Menezes Freire http://lattes.cnpq.br/8634866589762862 

songeli.mf@gmail.com 

 Imunobiológicos, imunomodulação e 

interação parasito hospedeiro.  

Vitor Hugo Moreau da 

Cunha 

http://lattes.cnpq.br/6402813788982583  

vhmoreau@yahoo.com.br 

 Expressão e reações enzimática em sistemas 

heterólogos ou não com aplicação industrial e 

ambiental. 

 Desenvolvimento de processos biológicos para 

a produção de bioprodutos de aplicação 

industrial.  
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