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Inovações Tecnológicas – “Inovações tecnológicas no processo de desenvolvimento
econômico sob a ótica da Engenharia e da Agronomia”
Recursos Naturais – “O papel da Engenharia e da Agronomia na utilização e
aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade”
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