Lista de posts publicados no site nematologia.com.br
durante o ano de 2017

ATENÇÃO: para acessar o conteúdo de um determinado post da lista abaixo:
a) pressionando o botão esquerdo do mouse, copie/marque o texto do post;
b) agora clique o botão direito e escolha a opção ‘copiar’;
c) em uma nova guia do seu navegador (Google Chrome, Internet Explorer), com o botão
direito do mouse dê o comando ‘colar e pesquisar’;
d) pronto! A busca já começará a ser feita e irá aparecer uma lista de posts na tela devendo
normalmente o post por você selecionado ser o primeiro dela; poderá, eventualmente,
acontecer de não ser o primeiro, mas dificilmente deixará de estar entre os três primeiros. É
só dar uma olhadinha que vai achá-lo! Clicou nele terá acesso ao seu conteúdo!

Junho 2017 (na ordem decrescente da data de publicação)
29. O 34º CBN / Vitória chegou e já virou notícia!;
28. Anderson Vieira Santos: um doutorado com muita luta!;
27. De kids a profissionais ... essas são suas histórias!;
27. Inscrições encerradas ao II Curso de Redação / Londrina!;
23. Disponibilizados os resumos aprovados ao 34º CBN!;
22. Nematoides em cafeeiro será tema de minicurso!;
21. Seleção PG na UnB: bolsas de mestrado e doutorado!;
20. Sobre as boas práticas na pesquisa científica!;
17. SBF: 50 anos e o primeiro trabalho nematológico apresentado;

16. E os “nossos” nematologistas não param ... de publicar!;
14. Banco de Teses / site SBN: chegamos aos 200 títulos!;
12. Clássicos: R. S. Carvalho e o nematoide dos citros (1942);
12. Greice: a incansável “formiguinha” da SBN!;
10. Vídeo da Embrapa/Soja: o agente causal da Soja Louca II;
08. CBN/2017: submissão dos resumos vai até o dia 10!;
08. NEPs e nematologistas no 15º Siconbiol - 2017!;
07. Um justo tributo: os 80 anos do Dr. M. R. Siddiqi;
06. Atenção: convocação Assembleia Geral – Vitória/ES!;
05. Sobre a reunião “Diretoria SBN e estudantes” no CBN/2017!;
04. Também na Nematologia, de pequenino se torce o pepino;
01. II Curso de Redação Científica – Londrina / PR;
01. Nematoides em Hortaliças: lançamento será no CBN 2017;

Maio 2017
31. Relevante: interação entre SBN e Min. Meio Ambiente!;
26. CBN 2017: prazo de submissão de resumos até 7 de junho!;
25. Nematoides em soja: mais uma “dor de cabeça”!;
22. Taxonomia integrativa: valor evidenciado em Meloidogyne!;
19. Preciosidades: o que você não sabia de Jobert e Göldi!;
18. Comunicado: boletos x descontos no CBN/2017!;
17. Sócios corporativos da SBN: convite a empresas!;
15. O Ensino da Nematologia: o esperado e necessário Raio X!;
08. Seleção ao PG em Fitopatologia/UFRPE: inscrições abertas;
06. Cresce a participação de mulheres na pesquisa!;
05. GREN-MT: encontro técnico e primeiras propostas!;
05. O rescaldo do I Curso de Redação Científica / Recife!;
04. I Curso de Redação Científica: avaliar e colher frutos!;
03. I Curso de Redação Científica/Recife: a todo vapor!;

02. Começa o I Curso de Redação Científica em Recife!;
02. Nematoides x pessegueiro: a tese de Janaína T. Bernardo!;

Abril 2017
26. Sobre os prêmios aos estudantes no CBN-2017;
24. I Curso de Redação Científica – Recife: lotação esgotada!;
23. CBN/2017 – conheça o site e confira o envio de resumos !;
20. Vale a pena conferir- edição especial: Annals of Botany!;
17. MIX: fatos relevantes; novidades no site; “é nóis” em evento !;
15. Umuarama/PR: 3º Curso de Atualização a Docentes!;
12. Nematoides de cisto da batata em Portugal: confira!;
11. Presidente Ricardo fala aos jovens nematologistas!;
10. Fitopatologia UFViçosa: seleção PG e bolsa de pós-doc!;
07. Andressa C. Bisognin: mestrado nematológico no RS;
06. Boas novidades aos nematologistas (e pesquisadores)!;
04. “Nematoides em Hortaliças”: novo livro a ser lançado!;
01. Transferência de tecnologia de qualidade: Brasil-Paraguai!;

Março 2017
31. Desconto no CBN/2017: hora de quitar as anuidades;
30. GREN MT: mais uma agradável realidade em 2017!;
28. Congresso ONTA/2017 – Porto Rico: novos informes!;
26. Banco de Teses: quase chegando aos 200 títulos!;
23. Atenção: confira o encarte de divulgação do CBN/2017!;
21. IFGoiano/Urutaí: os primeiros mestres nematológicos!;
20. Novas defesas: tese e dissertação nematológicas na UFRPE!;
19. Manejo integrado de R. palmarum em dissertação da UFAL!;
13. Lançado o informativo SBNNews # 13 (março/2017)!;

11. Docentes da UENF disponibilizam banco de dados;
07. Nematologistas brasileiros dão suporte a simpósio paraguaio!;
02. Curso de Redação Científica SBN/PE: inscrições abertas!;
01. Doutorado nematológico na UEL: Luciana H. Shigueoka;

Fevereiro 2017
28. UEM: dois novos mestrados nematológicos!;
22. SBN: agora pagamentos também por boleto bancário!;
18. Drops nematológicos: lançamentos e visitante na Aprosmat!;
11. Chave para identificação de espécies de Helicotylenchus!;
05. Banco de Teses do Site da SBN: já são 180 títulos!;
02. Nematoides de vida livre: três novas teses defendidas;

Janeiro 2017
28. Personagem Soja/Brasil/2017: Waldir P. Dias no páreo!;
25. Esclarecendo: a questão Rizoflora-Rizotec-Stoller;
20. Antonio Carlos Zem encerra ciclo profissional na FMCl;
19. Site da IFNS: informes sobre a SBN atualizados;
13. Cursos de Redação Científica: outra iniciativa da SBN;
11. Prêmio Wilson Novaretti de Fotografia: a primeira vencedora!;
10. Boas novas: livro grátis e versão atualizada de manual!;
07. Nematoides como bioindicadores: evento relevante;
06. Bom vídeo didático (em inglês): What is a nematode?;

