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Aluno Trabalho

Artêmio Ferreira Picanço Filho Viabilidade econômica-financeira da criação da bovinocultura 
de corte no municipio de Parintins (AM)

Adriane Alexandre Machado de Melo Perfil Sensorial de Iogurte Tradicional, Light 
e de Soja, Sabor Frutas Vermelhas

Adriane Guimarães Gambôa Purificação de inibidores de papaína de 
sementes de Adenanthera pavonina L.

Adrienny Pereira Tinoco As representações sociais e a construção da violência urbana.

Alcio Crisóstomo Magalhães

Uma escola pela escola ou contra a escola? Questões acerca das 
possíveis contribuições do curso de Pedagogia da Terra da UFG 
para a construção de uma concepção de escolarização capaz de 
se contrapor à hegemonia do modo de produção capitalista. 

Alex D. Vasconcelos Bon Bagay: conformação das identidades e representações 
haitianas sob a égide dos peacekeepers brasileiros (2004-2009)

Alexandre Garces de Araujo Sistemas de infiltração de águas urbanas: poços de infiltração

Alexandre Miranda de Oliveira Síntese e caracterização de pós e filmes do sistema Al2O3-
Y2O3-SiO2 dopados com Er e Yb para aplicação em fotônica

Alice Maria de Souza Breve análise do tratamento da memória na história romana (século I d.C.)

Alice Ribeiro Danin Influência das fibras de aço no comprimento 
de ancoragem de barras de aço

Aline Almeida Barbaresco Soroprevalência da toxoplasmose e doença de chagas 
em pacientes abortivas em Goiânia-Goiás

Aline de Araújo Freitas Taenia crassiceps: Avaliação da resposta 
inflamatória local e imune sistêmica

Aline França Dias Oliveira Estudo das proteases do Jaracatiá (Jaracatia spinosa) 
purificação, caracterização e aplicações potenciais

Aliny Pereira de Lima Estudo do potencial genotóxico e apoptótico do composto cloreto de 
cis- tetraaminodiclororutênio(III) sobre células tumorais sarcoma 180

Alyne Alves Lessa Seleção de áreas para disposição do lodo em uso 
agrícola - estudo de caso: ETE Goiânia

Alyne Coelho Moreira Milhomem Percepção sensorial perturbada (tátil) nos pés de 
pessoas com diabetes tipo 2 - nota prévia

Ana Cláudia Alves de Oliveira Detecção de alterações morfometricas em Staphylococcus aureus 
meticilina resistentes obtidas da saliva de profissionais da saúde

Ana Elisa Barreto Matias Estudo do desenvolvimento e caracterização de um 
sensor eletroquímico para análise de sulfeto.
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Ana Flavia Vasconcelos Borges Leal Biodisponibilidade de novas drogas: avaliação 
pré-clínica do 4- nerolidilcatecol

Ana Lucia Sartori Prevalência de toxoplasmose em gestantes triadas 
pelo Programa de Proteção a Gestante

Ana Paula de A. S. Magalhães A Prática Reflexiva no Estágio Supervisionado nos Cursos de Formação 
de Professores de Matemática da Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Anderli Divina Ferreira Reação de variedades de milho a Pratylenchus 
sp. Em área naturalmente infestada 

Anderson Costa da Silva
Estudo do Processo de Internalização Celular de 
Nanopartículas Magnéticas Biocompatíveis via 
Técnicas Magneto-óptica e Magnetometria

Anderson de Sousa Coelho Avaliação escolar e a produção da submissão: análise 
crítica à luz de Theodor Wiesengrund Adorno 

Andrea Alves Ribeiro Tipos específicos de hpv e lesões cervicais em 
mulheres da região centro-oeste do Brasil

Andrei Stecca Steindorff Construção e análise de uma biblioteca de cDNA durante a 
interação de Trichoderma harzianum com Fusarium solani

Andreia Assis Carvalho Avaliação da sorção, solubilidade e resistência flexural de um 
compósito em função da energia e técnica de polimerização

Andréia Di Martins Carmo Costa Avaliação da qualidade físico-quimica no leite UHT 
(UAT) produzido no estado de Goiás

Angela Noleto da Silva A formação por um fio: o tutor na EaD no Estado do Tocantins

Angélica Ferreira Oton Leite
Impacto do laser de baixa potência (ingaalp) na qualidade de 
vida dos pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço 
submetidos à radioterapia exclusiva ou associada à quimioterapia 

Anna Carolina da Costa Agentes isolados da mastite subclínica e sua 
associação com fatores de risco 

Annyella Kássia Nogueira Uso de geprocessamento como instrumento de gestão 
de águas  subterrâneas em aparecida de Goiânia/GO

Antonio Hélio Vieira Análise de segmentação de estudantes de graduação em 
odontologia: influência do perfil socioeconômico

Antônio João Galvão de Souza A distância, a ausência e o desterro: marcas do 
exílio na contística de Caio Fernando Abreu  

Aurélio Rubio Neto Curva de secagem em frutos e sementes de macaúba 
(Acrocomia aculeata (Jacq.) Loddiges)

Barbara Cristina Castro 
de Melo Rocha

Caracterização de águas de chuva coletadas em coberturas de 
diferentes materiais visando seu aproveitamento para uso não potável 
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Bárbara Dunck Oliveira Diversidade de comunidades de algas epifíticas de seis veredas

Bárbara Miranda Ferreira Costa Fatores nutricionais podem interferir no ganho ponderal na gestação?

Beatriz Nogueira da Cunha Efeito da dosagem e tempo de contato na adsorção do 
corante amarelo crepúsculo através de sólido lamelar.

Bertone de Oliveira Sousa Aspectos Históricos do crescimento da 
Assembléia de Deus em Imperatriz-MA

Bruno Duarte Alves  Fortes
Avaliação de diferentes programas nutricionais 
associados à suplementação de enzimas (carboidrases 
e fitase) em rações de frangos de corte 

Bruno Galiza Gama Lyra Videogames e interfaces: representação e experiência

Bruno Moreira dos Santos Idade do inicio de produção de frangas de postura alimentadas 
com níveis de proteina e lisina digestivel na ração 

Camila Aparecida de Campos A volta do desafio da integração curricular na 
educação profissional com o proeja

Camila Leite Pereira Concordância Espacial e Temporal nas Assembléias 
de Peixes de uma Planície de Inundação

Camila Leopoldina 
Batista dos Santos Reflexão crítica: uma análise colaborativa da aula de Elinor

Camila Xavier de Carvalho Tipagem capsular de Haemophilus influenzae isolados 
da nasofaginge de crianças de creches em Goiânia

Camilla Rodrigues Boges Histerese de curvas características de um perfil de solo residual

Cândida Dias Soares Diagnóstico diferencial neurolinguístico entre as demências 
degenerativas do tipo Alzheimer e do tipo Não-Alzheimer

Carla Regina Silva Marques A certificação florestal como instrumento para o atendimento do 
requisito ambiental da função social da propriedade agrária

Carlete Fátima da Silva Victor O Ensino de Língua Inglesa para alunos surdos

Carlos Mariano Melo Júnior Influência da chuva dirigida nas infiltrações de 
fachadas em edificações na cidade de goiânia

Carlos Rangel Neves Otto Preparação e caracterização de compósitos de óxidos de 
ferro e cobalto suportados em carvão ativado polimérico 

Carolina Aguiar de Araújo Efeitos da Zidovudina (AZT) nas taxas de sobrevivência e 
morfometria de promastigotas de Leishmania (L.)amazonensis.

Carolina Porto Prados
Identificação por cromatografia gasosa capilar a altas temperaturas 
(HT-CGC) dos constituintes de biodieseis etílicos e metílicos 
provenientes de diferentes matérias-primas graxas
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Caroline Pereira de Oliveira Usos linguísticos nas práticas pedagógicas do Estágio 
Pedagógico do Curso de Licenciatura Intercultural

Caroline Rocha de Oliveira Lima Aspectos clínicos e morfométricos da cicatrização de feridas 
cutâneas em coelhos empregando quitosana e barbatimão 

Caroline Sales Arruda Planejamento Estratégico no Agronegócio

Cibele de Guadalupe Sousa Araujo A contística de Yvonne Vera - aspectos da urbanidade no contexto 
de surgimento e fortalecimento da cidade no Zimbábue

Cinara Zago Silveira Ázara
Comparação dos resultados dos exames citopatológicos 
dos laboratórios credenciados pelo SUS com os resultados 
da Unidade de Monitoramento Externo da Qualidade

Cinthya Marques Fortes Determinação da imunogenicidade de proteínas de mycobacterium 
bovis isoladas de bovinos naturamente infectados

Clarismar Gomes de Abreu História, literatura e cidade no romance chão vermelho

Cláudia Adriana Bueno da Fonseca Tipologias e impactos ambientais das terras úmidas 
na alta bacia do rio Araguaia - Estado de Goiás

Cleytton Jose da Silva O Retorno a Festa de Posse da Abadia: tradição e território 
na trajetória sócio espacial dos carreiros da Babilônia.

Clistiane dos Anjos Mendes Mapeamento associativo para a identificação de genes 
relacionados à produção em arroz (Oryza sativa L.)

Conceição de Maria Ferreira Silva
Barravento, OrÍ e Santo Forte: estudo da representação 
das religiões afro-brasileiras no cinema de vanguarda 
militante e no documentário Contemporâneo 

Daniel Arthur Nnang Metogo Resultados preliminares de estudos laboratoriais com misturas 
de solos tropicais finos, fosfogesso e estabilizantes químicos

Daniel Barbosa da Silva Reações teciduais após implante intraperitonial de tela de 
polipropileno revestida de hydroxi-etil-metacrilato (HEMA) em cães

Daniel Silva Barbosa
HANNAH ARENDT E A JUSTIÇA SOCIAL: Ruína 
ou tesouro revolucionário?  - da questão social e 
da perda do político na modernidade 

Daniela Borges Marquez Barbosa
Avaliação da inibição da atividade da fosfolipase pela 
ação da fração do extrato etanólico das folhas de 
Spiranthera odoratissima A. ST. HILLAIRE (MANACÁ)

Daniela Cristina Fonseca Camplesi Tratamento de águas superficiais utilizando 
a filtração em múltiplas etapas

Daniela de Souza Silva Eficiência do leito de macrófitas na remoção de helmintos 
e coliformes termotolerantes de lodo de esgoto 

Daniela Rodrigues Macedo Ferreira Concepções de práxis dos formadores de professores do 
curso de ciências biológicas da UFG: um estudo de caso



VI

Anais do VI Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão
27 a 30 de outubro de 2009

Capa   /   Índice de Alunos   /   Índice de Áreas do Conhecimento

Aluno Trabalho

Danielle Mitze Muller Franco Potencial Antioxidante de Frutas do Cerrado

Danielle Soares de Almeida Distribuição e conservação de Cayaponia Silva 
Manso (Cucurbitaceae) no Brasil

Dayane Borges Melo Variabilidade genética preservada na coleção de 
germoplasma de barueiro (DIPTERYX ALATA) da UFG

Dayane Cristiny Rodrigues Araújo
Regulação temporal de transcritos envolvidos na síntese 
de alfa 1,3 glicana e quitina durante o processo de 
transição dimórfica de Paracoccidioides brasiliensis 

Daywes Pinheiro Neto
Comparação de desempenho entre os medidores 
monofásicos de energia elétrica dos tipos eletrônico 
e indução operando com cargas residenciais

Deyze Alencar Soares Fosfolipases como fator de virulência em Paracoccidioides brasiliensis

Diogo Marçal Cirqueira Pensamento étnico-racial e trajetória sócio-espacial de Milton Santos.

Doracy Dias Aguiar de Carvalho
A  política  de  cotas da Universidade  Federal  do 
Tocantins - UFT:  concepção e implicações para o acesso 
e a   permanência dos  estudantes  indígenas

Dorivan Borges Filho Determinação de Sódio, Potássio e do pH em Águas 
Minerais Comercializadas em Goiânia/GO

Dunya Mara Cardoso Moraes Salmonella  sp. Em suabes de arrasto , alphitobius diaperinos e 
matéria prima de origem animal em granjas de frangos de corte

Eder Chaveiro Alves Proposta de uma nova metodologia de estimativa de carga de ruptura 
em estaqueamento utilizando da teoria da energia complementar.

Eder Dasdoriano Porfirio Junior Musgos (Bryophytas) da floresta nacional de 
Silvânia e da sua zona de amortecimento

Edson José de Souza Júnior
(IN) Constitucionalidade do §6º do ART. 2º DA lEI 8.629/93: 
A proteção da propriedade em vista da ocupação 
coletiva do imóvel rual na desapropriação agrária

Eduardo Fernandes Barbosa Imobilização de Invertase em Polianilina Para 
Produção de Xarope de Açúcar Invertido

Eduardo Vieira dos Santos Caracterização Dos Subsistemas De Vereda: Uma Análise No Município

Elaine Euzébio de Lima Resiliência e probabilidade ao co-manejo pesqueiro de 
duas comunidades de pescadores do Rio Araguaia

Elenilson de Godoy Alves Filho Aplicação das técnicas espectroscópicas de RMN para quantificação dos 
oligossacarídeos presentes no feijão comum (Phaseolus vulgares L.)

Eleny Macedo Docência em arte: formação e identidade do 
docente-artista no ensino superior.

Eliana Borges da Silva Mas quem é o Dasein na cotidianidade?
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Eliana de Oliveira Gonçalves O Uso do Texto Literário na Escola

Eliane Fonseca Campos Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) 
Infantil: trabalho com jogos e materiais manuseáveis

Elisa Flávia Luiz Cardoso Bailão Estudo das interações intermoleculares da 
Glicanosiltransferase 1 de Paracoccidioides brasiliensis

Elisângela Silva Dias Alianças em Grafos

Élisson de Oliveira Gonçalves Confissões do fim - Quando a necessidade de existir 
se transforma na necessidade de escrever.

Eloiza da Silva Nunes Adsorção de Citrato de Ródio (II) em nanopartículas de 
Maghemita e obtenção de fluidos magnéticos

Emerson Noleto Silva Aplicação da análise de medidas repetidas em 
ensaios varietais de cana-de-açúcar

Emmanuel de Oliveira Carneiro Planejamento, síntese e avaliação farmacológica de novos 
candidatos a protótipos de fármacos antipsicóticos glicosilados

Eric Nery Chaves Acionamento suave e controle escalar de motor de 
indução monofásico através de inversor trifásico

Érica Cristina Martins de Paula
Desempenho Fitotécnico de Brachiaria decumbens e 
Pueraria phaseoloides em Substratos para Recuperação 
de Área Degradada  por Exploração de Bauxita

Erika Fernandes Soares Percepção da equipe da estratégia saúde da família sobre 
a atuação da equipe de saúde bucal em Goiânia-GO

Eroni Toledo Pereira Avaliação de extratores de silicio disponivel em solos de cerrado

Estevão Vieira Tanajura Carvalho Análise sócio-ambiental do estado de Goiás

Eurivan Alves Mendonça Disposição de efluente de estação de tratamento de 
esgoto industrial em solo vegetado com bambu

Everson Ribeiro Bastos A realização de uma projeto: os procedimentos 
composicionais na música de Edu Lobo (1960-1980)

Fabiana Freitas Mendes Melhoria de Processos de Tecnologia da Informação Multi-Modelos

Fábio André G. S. Cavalcanti Distribuição  espacial  da  variabilidade  genética e modelagem 
de nicho em espécies de plantas do cerrado 

Fábio Barbosa Rodrigues Interações não lineares na arborização dendrítica 
de modelos de motoneurônios

Fabio Marques de Almeida Incidência do câncer de colo uterino na cidade de 
Goiânia: análise de 17 anos (1988 A 2004).

Fabio Nunes do Nascimento Desenvolvimento sustentável - um estudo de caso
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Fábio Silvestre Ataídes Isolamento, identificação e suscetibilidade in vitro 
de fungos causadores de onicomicose.

Fabíola Simões Rodrigues 
da Fonseca

Análise das ações de Educação Ambiental 
realizadas no Zoológico de Goiânia

Fabyola Amaral da Silva Sá Caracterização farmacognóstica das folhas e casca de 
Myrcia tomentosa (AUBL.) DC. (MYRTACEAE)

Fernanda Alexandre As memórias de um rio Goiano nas narrativas dos idosos

Fernanda Posch Rios Diagnóstico dos sistemas individuais de tratamento 
de esgoto na região metropolitana de Goiânia

Fernanda Rodrigues Mendes Peso de ovos contaminados artificialmente com Pseudomonas 
aeruginosa e armazenados em duas temperaturas

Fernanda Salamoni Becker Capacidade higroscópica de farinha de arroz pré-
gelatinizada produzida a partir de grãos quebrados

Fernanda Valentin Contribuições da musicoterapia no desenvolvimento 
pessoal e profissional de educadores sociais

Fernando Godinho de Araújo Efeito de cultivares de soja resistentes e suscetíveis sobre o 
desenvolvimento de machos e fêmeas de H. glycines

Fernando Gonçalves Abadia Análise dos movimentos funcionais para uso de assistência 
robótica de membros superiores na terapia de reabilitação

Fernando Marcos da Silva Mediação computacional como fator de motivação e de 
aprendizagem significativa no ensino de astronomia

Flávia de Castro Pereira
Estudo da atividade antineoplásica do composto Organometálico 
Ditionato De Cis-Tetraamino(Oxalato)Rutênio (III) sobre células 
epiteliais de carcinoma alveolar de pulmão humano (A-549)

Flávia Martins dos Santos Do segundo corpo: reflexões sobre os investimentos na imaterialidade

Flávia Martins Nascente Relevância da hemocultura seriada em pacientes 
infectados na fase crônica da doença de Chagas 

Flaviana Vieira Diagnósticos de enfermagem identificados em puérperas no 
período imediato e tardio no contexto da comunidade

Flavio Fernandes Veloso Borges Avaliação da atividade genotóxica e antigenotóxica do extrato de Celtis 
iguanaea ( JACQ.) SARGENT. Pelo induteste sos em cepas bacterianas

Flávio Gomes de Oliveira Desenvolvimento da Visualidade em Animações 
Produzidas  com a Técnica de Stop Motion 

Franciane Araújo de Oliveira Bacia hidrografica: o território das águas o 
exemplo da Bacia do Rio Doce - Jataí/GO

Francys Pimenta de Faria Influência do alumínio sobre o crescimento da levedura Saccharomyces 
cerevisiae PE-2 e o possível efeito protetor do ácido cítrico
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Gabriel da Silva Vieira Usos e recursos do home studio para o ensino da performance musical

Galo Raul Yepez Collantes Os segredos visíveis da cidade: a linguagem fotográfica 
do efêmero nas paisagens urbanas

Geiziane Tessarolo Variação intra e inter-individual no canto de anúncio 
de Dendropsophus cruzi (Anura: Hylidae)

Gelda Alves da Silva Caracterização dos Serviços da Rede Especializada 
em Saúde Mental de Goiânia

Genival Fernandes Rocha Métodos de classificação de polígonos de desmatamentos 

Geraldo Valeriano Ribeiro Planejamento de Rede de Distribuição de Energia 
Elétrica com Restrições Geograficas

Giovana Ferro de Souza Roriz O sequestro florestal do carbono no cerrado goiano 
e o conceito de produtividade do imóvel rural

Gisele Carneiro da Silva Produção de biomassa de Brachiria brizantha cv.  Marandu SOB 
influência do residual de adubação com dejetos s de suínos

Giselle Santos Davi Divergência genética entre híbridos comerciais de milho em Locos 
SSR e sua relação com as estimativas de heterose de cruzamentos 

Glauber Boff Uma Abordagem para Apoiar o Ciclo de Vida de Regras 
de Negócio em Sistemas de Informação

Glauber Lopes Xavier O Tempo, a Técnica e o Cotidiano dos “Bóias-Frias”

Grécia Carolina Pessoni
Estudo soroepidemiológico da infecção pelo vírus da 
Hepatite B em    Reeducandas do Complexo Prisional 
de Goiânia-Goiás: Prevalência e Fatores de Risco

Gregório Sandro Vieira Estudo da deflexão de vigas metálicas em perfil laminado tipo I, com 
emendas parafusadas, submetidas a um carregamento concentrado

Guilhermar Ramos de Melo Produção de xilanases e celulases pelo fungo termofílico 
Humicola grisea var. thermoidea em diferentes substratos

Gustavo Amorim Santos Preparação e caracterização de compósitos mesoporosos 
a base de sílica e nanopartículas de Co3O4 

Gustavo Lage Costa
Avaliação do perfil metabólico e parasitológico de 
bovinos de corte com baixo desempenho em sistema 
de produção intensiva (Resultados Parciais) 

Hélio Bernades Pires Júnior Avaliação toxicológica do extrato hexânico de frutos verdes de Melia 
azedarach (MELIACEAE) sobre Artemia salina, ratos e camundongos

Hellen Fernanda Nunes Diversidade genética de gueroba originada de 
três municípios do estado de Goiás

Henrique César da Rocha Estabile O Passivo Ambiental na Desapropriação Agrária
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Hermes Soares dos Santos Contribuição da Musicoterapia na Construção da Identidade 
de Adolescentes Participantes de um Projeto Social

Hilari Wanderley Hidasi Detecção de Chlamydophila psittaci em psitacídeos provenientes 
do centro de triagem de animais selvagens de Goiás

Hilda Rodrigues da Costa Um estudo historiográfico sobre a Lingüística Aplicada brasileira.

Idila de Roure A “pivaniana paranóia”: a representação da cidade 
de São Paulo na poesia de Roberto Piva

Inaiana Marques Filizola Vaz Ingestão Calórico-Protéica de Pacientes em Hemodiálise

Ione Soares da Silva Rocha A crise alimentar e o capital neoliberal

Ionnara Vieira de Araujo Sustentabilidade, políticas agrícolas e produção integrada

Iram Moreira Mundim
Análise Toxicológica Sistemática utilizando CLAE-PDA: 
Validação e implementação da técnica analítica para 
triagem de intoxicações agudas por medicamentos

Isac Teixeira de Assunção A vida privada no início do século XX

Iza Carla de Oliveira e Silva
Análise de métodos de realce espectral e temporal 
em imagens landsat para discriminação de classes de 
cobertura e uso da terra em área de cerrado

Janaina Pereira de 
Macedo Rodrigues

Estudo comparativo das características químicas 
de fécula e farelo de mandioca

Janderson Vieira de Souza
O Debate sobre Formação Docente e a Identidade 
Profissional em meio ao Sistema de Ensino Ciclado de 
Goiânia a partir de um Olhar Etnomatemático

Jane Darley Alves dos Santos A visão dos gestores públicos sobre as políticas 
de formação de professores

Janete Rego Silva O Potencial Turístico em Áreas Prioritárias para a 
Conservação da Biodiversidade em Goiás

Janete Rodrigues da Silva Movimento Neopentecostal e Religiosidades Neo-esotéricas: um 
estudo comparado sobre comportamento religioso em Goiânia

Janine Magalhães Guedes Avaliação de famílias S02 de arroz de terras altas sob 
combinações de N, P e inoculação em casa de vegetação

Jaqueline de Cássia Naves A “energia” do desenvolvimento: o custo 
socioambiental da implantação de hidrelétricas

Jaqueline Ferreira dos Reis
Etnomatemática Como Meio Para Uma Aprendizagem 
Significativa da Matemática: Contextos Pautados 
na Realidade Socio-Cultural dos Alunos.

Jaqueline Pereira de 
Oliveira Vilasboas

Economia solidária: novas configurações de trabalho 
e a emergência de novas identidades
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Jeanete Silveira Estoques de carbono na biomassa vegetal em cerrado

Joaquim do Carmo Belo Uma reflexão sobre a formação do professor de 
matemática no Timor-Leste e no Brasil

Jonathan Goularte Silva Avaliação de Indicadores de Qualidade do Solo sob um Ecossistema de 
Covais Utilizando um Modelo Matemático no Município de Jataí-GO

Jordana Falcão Tavares Apropriações do espaço público: reflexões 
sobre o projeto “A-ponte para a arte”

Jordanna Vieira Duarte Música e Emoção: Aproximações do Fenômeno

José Aparecido Lima Dourado Novas configurações da agricultura de livramento de Nossa Senhora/
Bahia a partir dos anos (19)80: o moderno que já nasceu velho.

José Carlos Campello Lopes Júnior Propriedades Magneto-ópticas de Colóides Magnéticos à Base 
de Nanopartículas de Magnetita Recobertas com Prata

José Carlos de Souza Mapa de suscetibilidade a erosão laminar da 
bacia do Ribeirão Sozinha (GO).

José Carlos Fávaro Júnior Ocorrência de tuberculose em mamíferos selvagens 
do plantel do parque zoológico de Goiânia

Jose Novais de Jesus O processo de formação na pedagogia da alternância: uma 
proposta alternativa de educação para o espaço rural

Joyce de Almeida Borges. Identidades goianas: percepção e ensino

Joyce Rodrigues Cabral Qualidade de silagem de milho crioulo cultivado 
por agricultores familiares em JATAÍ-GO

Julia Carneiro Godoy de Sousa Avaliação do uso do cateter central de inserção 
periférica (PICC) em UTI neonatal

Júlia Sebba Ramalho A teologia externa em Hegel

Juliana Cherobino de Resende Psicologia do Trabalho e Formação Profissional: 
Emancipação ou Dominação?

Juliana Herlemann Ochoa Análise de conforto ambiental na Universidade Federal De Goiás

Juliana Luis e Silva Avaliação da estabilidade de dietas líquidas 
para suínos na fase de creche

Juliano Geraldo Ribeiro Neto Análise de Vigas Mistas de Aço e Concreto

Juliano Magalhães Barbosa Uso do fertilizante ecosolo como fonte de micronutrientes 
na cultura da soja (Glycine max L. Merril)

Juliano Rodrigues da Silva Pavimento Rígido - Análise do Comprimento das Barras de Transferência

Jullena Santos de 
Alencar Normando CIDADANIA E CONSUMO: um estudo sobre o programa Mais Você
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July-Ana Souza Tavares Efeito do tempo de torração em microondas e da umidificação 
na cor de farinhas de arroz da C.V primavera

Jussara Regina de Souza Lisboa Produção textual no ensino fundamental: 
processo de escrita e reescrita

Kamila Santos de Paula Rabelo Ensino de geografia e avaliação formativa da aprendizagem: 
experiências e princípios na rede pública de Goiânia-GO

Karine da Silva Peixoto Conseqüências de incêndios na dinâmica da comunidade 
arbórea de uma floresta semidecídua

Karine Evangelista Martins Arruda Avaliação do osso alveolar por meio de tomografia 
computadorizada volumétrica em pacientes ortodônticos

Karla de Aleluia Batista Mudanças nas propriedades funcionais e fatores antinutricionais de 
extrusados de feijão comum endurecido (Phaseolus vulgaris L.)

Karla de Castro Pereira
Investigação do potencial genotóxico e antigenotóxico 
do extrato de esporão-de-galo (Celtis iguanaea) em 
células somáticas de Drosophila melanogaster 

Karla de Faria Vasconcelos Estudo comparativo entre imagens 2d e 3d na  detecção 
e localização de defeitos ósseos periodontais

Karla Rubia Ananias Avaliação das boas práticas em unidades de extração de 
mel na microregião de Pires Do Rio, Estado de Goiás

Karolina Martins Almeida e Silva Educação científica e a abordagem CTS no ensino 
de biologia: a prática docente em foco

Katiane Martins Mendonça Risco biológico em unidades de preparo e administração de 
medicamentos em serviços de urgência e emergência

Kelly Nobre Marra Dinâmica da carga microbiana da sala de desossa em um matadouro 
- frigorífico de Goiânia-GO, durante a jornada de trabalho.

Kelson Carlos de Carvalho Cardoso OTÁVIO MANGABEIRA: projeto político e disputas 
em torno do passado (1930-1937)

Kelvin Rodrigues Couto Método do Gradiente para funções quase convexas

Kerlley Cristina de Assis REGENERAÇÃO IN VITRO DE Anacardium othonianum RIZZ

Kesia Rodrigues dos Santos Espacialização das inunações em Goiânia

Keyla Rejane Magno Dias Lustosa Preparação in vitro de metabólitos humanos da olanzapina

Laidilce Teles Zatta Avaliação da Qualidade de Vida de Portadores 
de Marcapasso Cardíaco Definitivo

Laila Loddi Bricolagens em arte e pesquisa através da cultura visual

Lailah Luvizoto Assad Riqueza de hepáticas (Marchanthiophyta) epifíticas em área 
fragmentada com borda natural e antrópica: dados preliminares
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Lara Cristine Gomes Ferreira A Expansão das Agroindústrias Canavieiras na Microrregião 
Ceres (GO): Dinâmicas e Impactos Sócio-Econômicos. 

Larissa Santana Arantes Elias Freqüência relativa das lesões relacionadas ao osso diagnosticadas 
entre 1985 e 2008 no Laboratório de Patologia Bucal da FO - UFG

Laryssa Campos Ribeiro Estudo fitoquímico de raízes de Psychotria prunifolia (Kunth) Steyerm.

Laudicéia Oliveira da Rocha Avaliação econômica de dietas complexas fareladas vs 
extrusadas para leitões de 35-65 dias de idade

Laura Maia Mairink Nassau
Planejamento, síntese e avaliação farmacológica de novos 
candidatos a protótipos de fármacos anticoagulantes 
desenhados para serem inibidores do fator XII 

Leandro Nascimento 
da Silva Rodrigues

ANÁLISE DE TRANSCITOS DE Paracoccidioides 
brasiliensis EM NICHOS DO HOSPEDEIRO

Leandro Oliveira de Lima Espaço intra-urbano em Senador Canedo: as metamorfoses 
recentes nos espaços da metrópole goiana

Leiliane Santana Souza A Lean Construction no cenário da construção 
civil da cidade de GOIÂNIA

Lennie Aryete Dias Pereira Bertoque As construções de voz no discurso jornalístico

Leonardo de Castro Santos
Uso de derivados de nim e da casca de café no manejo 
de Pratylenchus brachyurus na cultura da soja (Glycine 
max L.)  em área naturalmente infestada

Leonardo François de Oliveira
Síntese de poli(ácido láctico-co-ácido glicólico) através 
de policondensação catalisada por resina de troca iônica 
contendo óxido de estanho como co-catalisador 

Leonardo Gomes da Silva
Desenvolvimento de nova metodologia para preparação 
de catalisadores à base de óxidos de ferro suportados 
em carvões ativados poliméricos esféricos

Leonardo Gomes Souza
Efeito da composição da matriz lipídica na eficiência 
de encapsulação e carga de fármaco de nanopartículas 
lipídicas sólidas contendo topotecano

Leonardo Ramos da Silveira Avaliação pós-construção de trecho de pavimento 
executado com finos de pedreiras em suas camadas

Leonardo Rodrigues de Souza Linguagem jurídica: análise de sentenças a partir 
da visão performativa de AUSTIN

Leticia Cunha Franco Terapia Larval no Tratamento de Feridas- uma ampla revisão

Leticia Garcindo GEOGRAFIA, TRABALHO E SEMENTES CRIOULAS: o (re)
desenho da produção camponesa no Sudeste Goian

Lidia Lopes Ferreira Qualidade do ovo incubável biometria do aparelho digestório do 
embrião de ovos provenientes de matrizes de corte de duas idades
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Lidiane de Lemos Soares Pereira Formação de professores de ciências: análise das interações discursivas 
numa rede social de pesquisas em educação especial/inclusiva.

Lilian Cristian Mattos Aproveitamento de resíduo da indústria de feijão

Lilian Rosana Silva Rabelo Flutuação populacional de moscas-das frutas (diptera, 
tephritidae) na região vale do São Patrício, GO

Lino Verdial do Rosário Formação dos professores de Matemática: Estudo 
comparativo do Timor Leste e Brasil

Loanda Carvalho Sant Ana Limongi

Reação imunoenzimática (ELISA) para detecção de 
Imunoglobulina M, Imunoglobulina G e Imunoglobulina 
A contra a proteína rHsp-X (Rv 2031c) do Mycobacterium 
tuberculosis em pacientes com tuberculose pleural. 

Lorena Cardoso Cintra Expressão heteróloga de um gene codificante para oxidorredutase 
Tiorredoxina 1 (TRX 1) de Paracoccidioides brasiliensis em Pichia pastoris

Lorena Mara Alexandre e Silva Análises preliminares de folhas e sucos de laranja afetada por 
cancro cítrico através de RMN e ferramentas quimiométrica

Lorena Pompei Abdala Estéticas da existência : subjetividades na moda

Lorenna Silva Oliveira Costa
A linguagem como instrumento de análise da dinâmica 
discursiva em aulas de química num curso para jovens 
e adultos: uma abordagem por temas geradores

Lorranne Gomes da Silva Sujeitos em travessia: Avá-Canoeiro

Lucas Alberto Vissotto Junior Avaliação do parâmetro K0 para maciço rochoso através da anova

Lucas Jacomini Abud Idade, peso e características morfométricas observadas 
na puberdade de novilhas nelores no bioma cerrado

Luciana Signorelli Faria Lima Comportamento acústico em machos da perereca de 
pijama Hypsiboas goianus (ANURA HYLIDAE)

Luciana Vasconcelos Macêdo Pensando ilustração: uma produção em gravura

Luciano Vaz de Sá Magnetostricção de Filmes finos de Fe em Diferentes substratos

Lucielle Januário de Oliveira Atividade da enzima redutase do nitrato em Campomanesia ssp. 
cultivadas em diferentes condições de disponibilidade hídrica.

Ludmila de Paula Czeder Composição química da amêndoa de baru de plantas 
das regiões oeste, sul e leste do cerrado de Goiás

Luis Cesar Branquinho Estudo do encapsulamento de nanopartículas magnéticas em 
nanoporos de alumina: Nova metodologia de fabricação de nanofios

Manuela da Rocha Matos Rezende
Avaliação da atividade citotóxica e genotóxica do composto 
Ditionato De Cis-Tetraaminoxalatorutênio(III) em linhagens 
de células humanas - resultados preliminares

Mara Lucia Lemke de Castro Sorção de cromo em solos do cerrado goiano
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Marcela Suriani Ribeiro Clonagem e caracterização molecular do gene que codifica 
uma fosfatase ácida produzida por Trichoderma harzianum

Marcelo Barcelo Gomes Morfogênese da Brachiaria ruziziensis submetida 
à adubação nitrogenada e potássica

Marcelo dos Santos Silva Síntese de ferritas de ZnxMg(1-x)Fe2O4 , 0≤x ≤1 , por reação de combustão.

Marcelo Fernandes Santos Utilizando a Robótica Pedagógica como instrumento de 
construção do Conhecimento em Ensino de Ciências.

Marcelo Henrique Soller Ramada Produção de enzimas hidrolíticas pelo fungo Trichoderma harzianum 
em meios contendo parede celular de um fitopatógeno do feijoeiro

Marcio Pereira de Sá ConBus: Uma arquitetura para provisão de 
contexto em dispositivos móveis

Marcio Solino Pessoa Anisotropia  Magnética de Multicamadas Co/Cu sob stress

Marco Antônio Borges Traldi Técnicas clássicas em otimização de topologia de estruturas

Marco Júnio Peres Filho Compatibilidade da olanzapina com excipientes 
usados em formulações sólidas orais

Marcondes Dias de Freitas Neto Desempenho de bovinos mestiços leiteiros machos alimentados 
com dois níveis de concentrado na recria e terminação

Marcos André Galdino Morais Samuel Costa (1954-1987): um fotógrafo brasileiro em Paris

Marcos Antonio da Silva Elias Sucesso reprodutivo de Cardiopetalum calophyllum (Annonaceae) 
em uma paisagem fragmentada do Brasil Central

Marcos Vinicios Rabelo Procópio Necessidades formativas dos professores de ciências na perspectiva 
da educação inclusica, em foco: as altas habilidades/superdotação

Maria da Costa O  ensino de biologia no Timor-Leste por meio de plantas medicinais

Maria das Gracas Prado Fleury Direito de Superfície

Maria Francisca da Cunha Práticas avaliativas de professores de matemática 
em turmas do 1º ano do ensino médio

Maria Lúcia Martins Fenologia e produção de frutos de Buriti (Mauritia 
flexuosa L.) em veredas do cerrado.

Mariana Batista Rodrigues Faleiro Padronização da técnica de imunoistoquímica para os 
anticorpos MMP2, MMP9 e uPAR em próstata canina

Mariana de Oliveira Berretta Avaliação in vitro de comprimidos revestidos contendo progesterona

Mariana Flavia da Mota Investigação da atividade antitumoral e indutora de apoptose 
de Synadenium umbellatum em células de carcinoma  

Mariel Fernanda Camargo Retenção de sedimentos em mata ciliar em sistema 
convencional de manejo em Goiatuba-GO
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Marina Costa Garcia Propriedades Químicas de Farelo de Arroz Crú e Torrado

Marina da Silva Melo Fertilidade de Byrsonima pachyphyla A. Juss. em 
uma paisagem fragmentada do Cerrado

Marina Silveira de Melo Oralidade e vocabulário gírio em tradução 
para o francês de A Grande Arte

Marina Zanin Gregorini Modelo de fragmentação Mancha-Corredor-Matriz para avaliação dos 
requerimentos de hábitat para onça-pintada (Carnivora: Felidae)

Marisa Borges de Rezende O uso do aço em construções residenciais unifamiliares

Marlene Aparecida da Silva Faria Reorientação Curricular: Avaliação do Impacto na Prática do 
professor de Matemática do Ensino Fundamental de Goiânia-GO.

Marlon Nemayer 
Celestino de Pontes

Detalhamento de fitofisionomias do bioma Cerrado 
para quantificação de variações na sua biomassa a 
partir de imagens contraste sazonal MODIS EVI

Mayara Maggioli
Bezerros curraleiros apresentam maior porcentagem de 
linfócitos IFN-&#61543;+ em condições basais e sob estímulo 
específico que bezerros nelores vacinados por BCG

Mayara Paiva de Souza A anistia na Constituinte de 1946: um embate entre passado e futuro

Mirella Andrade Silva Planejamento, síntese, bioconversão e avaliação farmacológica 
de novos candidatos a protótipos de fármacos antipsicóticos

Mirelle Garcia Silva Rastreamento e análise de interações entre a glicanosiltransferase 
3 e proteínas de Paracoccidioides brasiliensis

Mirian de Sylvio Avaliação da função hepática em camundongos BALB/c infectados 
com cepa não cistogênica (RH) de Toxoplasma gondii

Moema Patricia Barros de Castro Gestão do processo de projetos

Mônica Simões de Aguiar Agricultores familiares no cerrado goiano: significados, 
representações e valores culturais no vale do rio São Marcos (GO)

Nádia do Lago Costa Avaliação da expressão da Granzima B 

Nadja Karoliny Lucas 
de Jesus Almeida

Memória, história e esquecimento: a “República Nabaneira” 
e um testemunho em Cem Anos de Solidão

Narriman Kennia da Silva Barros Prevalência das infecções por Papilomavirus 
humano e soroprevalência de

Neville Julio de Vilasboas e Santos Diferenças e desigualdades entre trabalhadoras domésticas e 
suas patroas em Goiânia: questões de classe, raça e gênero

Newton Cabral Barbosa Fósforo no solo mediante a combinação de 
aplicação a lanço e no sulco de plantio

Nickerson Douglas 
Ferreira de Souza

O computador e a internet no ensino-aprendizagem da geografia 
na rede estadual de educação de Goiânia: um estudo de caso
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Núbia Sousa Carrijo Desenvolvimento inicial de plântulas de Syagrus oleracea 
Becc (Arecaceae), quanto ao tamanho dos frutos

Orlei Luiz dos Santos Efeitos de solvente sobre a primeira hiperpolarizabilidade 
estática de compostos mesoiônicos

Osvaldo Jose da Silveira Neto Construção de primers e otimização de ensaios de pcr para 
a detecção espécie - específica de Leishmania chagasi

Pablo Henrique de Jesus A cisão entre ética e mundo: a dialética binária do eu é por 
si só suficiente como princípio de abstenção do mal?

Paola Regina Carloni Desafios à constituição do sujeito frente ao mundo do trabalho: 
(im) possibilidades de sublimação por meio da educação

Patrícia de Sousa Lima BETA-1,3-GLICANOSILTRANSFERASE 2 de Paracoccidioides brasiliensis: 
caracterização e análises de interações intermoleculares

Patrícia Gomes Fernandes Cultura Organizacional como Apoio à 
Institucionalização de Processos de Software

Patricia Maria de Carvalho Soares Análise de estabilidade de taludes em 3d pelo 
método do equilíbrio limite aperfeiçoado.

Patricia Ribeiro dos Santos
O uso de RAPD-PCR para análise de diversidade genética 
de isolados do gênero Trichoderma spp. Utilizando clusters 
genéticos gerados com software structure 2.2

Patrick Di Almeida Vieira Crítica da sobreposição entre democracia e república 
nas modernas democracias liberais

Patrícya Caixeta de Oliveira Obtenção dos diterpenóides da sucupira (Pterodon emarginatus Vogel) 

Paula Roberta de Castro A necessidade de uma Ontologia Fundamental para 
uma Epistemologia Fundamentada em Heidegger

Paulo Dantas de Paiva Assis Utilização do arco na improvisação do contrabaixo 
na música popular brasileira instrumental

Pedro Leonardo de Paula Rezende Características da carcaça de novilhos mestiços de origem 
leiteira submetidos a diferentes estratégias de alimentação

Polyana Lopes Benfica Atividade antiproliferativa do 4-Nerolidilcatecol em células 
K562 com fenótipo de resistência a fármacos.

Priscila Celeste Martins Os gigantes na dinâmica urbana de Catalão (GO): da 
especulação à verticalização (1975-2005) - 2165

Priscila Garcia Angelo Estimativa de valor de não-uso dos recursos naturais 
da planície de inundação do Rio Araguaia

Priscila Lemes de Azevedo Silva Vocalizações da rãzinha de folhiço, Barycholos 
ternetzi (ANURA: STRABOMANTIDAE)
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Rafael Gomes da Silveira Funcionalização covalente da molécula de Benzoiltiouréia na superfície 
da sílica - preparação, caracterização e estudo de adsorção de Cu (II).

Rafael Silva Nunes Estudo de nanopartículas magnéticas de 
ferritas de cobalto e de magnésio

Rafaela Silva Rabelo O Professor de Matemática do Lyceu de Goiânia na Década de 1960

Railda Gonçalves Martins Os saberes docentes e a exploração sexual comercial de 
adolescentes: desafios da contemporaneidade 

Raimundo Lima dos Santos A indústria de celulose e papel em imperatriz no 
Maranhão e alguns efeitos socioambientais

Raphael Rocha de Oliveira Testes com espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) para 
a detecção de fraude por adição de soro de queijo ao leite fluido

Raquel Cunha Ribeiro Rastreamento de metástases torácicas no pré-
operatório de neoplasias  mamárias em cadelas

Raquel dos Santos Carvalho Diversidade Genética do Cajuzinho do Cerrado 
(Anarcadium humile St. Hill)

Regiane Lopes dos Santos
Preparação de catalisadores suportados com nanopartículas 
de óxido de lantânio e de magnésio em titanatos lamelares 
de potássio e sódio para catálise de transesterificação

Regiane Morillas Oliveira Diagnóstico sorológico da Hanseníase: pesquisa da reatividade 
a proteínas recombinantes do Mycobacterium leprae.

Regina Machado de Souza Aplicação do Método Holt-Winters para o Controle de Estoque

Renan Rodrigues de Oliveira Interoperabilidade entre Repositórios Digitais

Renata Silva do Prado Caracterização da Ação Antifúngica de Argentilactona Sobre o 
Fungo Patogênico Humano Paracoccidioides  brasiliensis

Renato Dias de Souza O partido comunista brasileiro e o movimento 
camponês de trombas e formoso (1950-1964)

Renato Mendes Rocha Duas teorias do Realismo Modal: Lewis e Armstrong

Rildo Bento de Souza A caridade como missão: os primeiros anos da sociedade 
são vicente de paulo na cidade de Goiás (1885-1888)

Rita de Cássia Silva Pré-seleção de jazidas de solos tropicais na região 
metropolitana de Goiânia para uso em pavimentação

Roberli Ribeiro Guimarães As estratégias de resistência camponesa: o Movimento 
Camponês Popular na comunidade Ribeirão em Catalão (GO)

Roberta Dias da Silva
Determinação de glicose plasmática em exemplares 
adultos de Tilápia (Oreochromis niloticus) por glicosímetro 
digital portátil e por método enzimático
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Roberto Barcelos Souza Etnomatemática e documentários: um caminho de mão 
dupla na formação do professor de matemática 

Robson Benedito Silva
Preparação de compósitos de polianilina em matrizes de 
copolímeros Estireno-Divinilbenzeno e estudos de adsorção por 
troca iônica de ânions  complexos  de [FeCl4]-  e  [CuCl4]2-

Rodrigo Cássio Oliveira O realismo cinematográfico em Kracauer e em Bazin

Rodrigo Guimarães Prudente 
Marquez Cotrim

Curso de Licenciatura Intercultural de Formação Superior de 
Professores Indígenas da UFG: Interculturalidade e Translinguística 
(crosslinguistics) na Aprendizagem de Línguas em Contexto Plurilíngue 

Ronny José de Morais Fluxo de energia na teia alimentar de três 
lagoas marginais no Pantanal sul

Roselle Fonseca da Silva Balduino A formação do educador na sociedade do computador

Rosilandes Cândida Martins A senhora, a diaba e a louca: visualidades em Tereza Bicuda

Rozilane Soares do 
Nascimento Queiroz

O papel do terceiro setor no quadro das políticas públicas a 
partir da década de 1990 no brasil: análise da parceria instituto 
Ayrton Senna e SEDUC-TO na oferta dos programas de correção 
de fluxo escolar se liga e acelera Brasil (2004-2009).

Sara Fleury Lôbo Episiotomia: aspectos relevantes acerca desta prática

Sebastião Antônio 
Mendanha Neto

Estresse oxidativo em membranas de eritrócito avaliado 
por ressonância paramagnética eletrônica

Sejana de Pina Jayme Camisa de pagão: o objeto biográfico como semióforo

Sélvia Carneiro de Lima Territórios restritos: os desafios da sobrevivência 
dos karajá de Aruanã-GO

Sheylle Almeida da Silva Características socioeconômicas e alimentares de 
crianças e adolescentes diabéticos tipo 1.

Silas Pereira Trindade
Expansão  da indústria  sucroalcooleira  e sustentabilidade 
ambiental no cerrado goiano:  análise   dos impactos provocados 
pelo projeto de implantação  da Usina Central Catalão

Solange da Silva Corsi A prática da leitura literária entre os jovens leitores

Stela Ramirez de Oliveira Desenvolvimento farmacotécnico de comprimidos de isoflavona de soja

Suelen Gomes Malaquias Análise da ocorrência de integridade da pele prejudicada e

Sueli Lemes de Ávila Alves Análise das bases moleculares da resistência à isoniazida e rifampicina 
em pacientes portadores de tuberculose no estado de Goiás

Suely Pereira de Sousa CALDAS NOVAS-GO: águas termais e turismo

Tanitha Gleria de Medeiros Como dois alunos surdos aprendem inglês 
juntamente com uma intérprete de libras?
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Aluno Trabalho

Thais Leite Nascimento Produção e caracterização de lipossomas revestidos de 
quitosana para encapsulação de montelucaste

Thales Rodrigo Vieira Análise Estrutural da Personagem Odette em Um Amor de Swann

Thiago de Faria Falcão Diretrizes estratégicas para melhoria da eficiência 
logística em canteiro de obras

Thiago Eduardo Pereira Alves Síntese, caracterização e estudo das propriedades magnéticas 
do Zn1-XFeXO para DMS aplicado à Spintrônica

Thiago Lara Vasques Investigação experimental da vazão por 
canais de frequência em redes BPL

Thiago Machado Chaves Avaliação da Atividade Mutagênica e Antimutagênica 
de Dipteryx alata Vog. em Camundongos

Thiago Martins Pinheiro Efeito de fungicidas utilizados no controle de brusone 
e mancha de grãos em organismos não alvos

Tiago Ribeiro Ricardo Gestão estratégica em uma empresa rural na 
micro região do MEIO PONTE - GOIÁS

Udson Cabral Mendes Condutância em Nanofios Semicondutores Magnéticos

Ueslene Maria Ferreira Pontes A reorientação curricular na perspectiva dos professores de 
ciências de 6º ao 9º ano de Iporá-GO: um estudo preliminar 

Valéria de Lima Jardim Biorremediação do Organofosforado Acefato pela Ação 
Enzimática de Fungos de Decomposição Branca

Valéria Pagotto Prevalência e fatores associados a auto-avaliação do estado de saúde 
em idosos usuários da Atenção Básica/SUS do município de Goiânia/GO.

Valkiria Roberta de Oliveira Experiências e vivências: a dimensão simbólica do lugar na 
festa de Nossa Senhora da Penha em Corumbá de Goiás.

Vanderléia Dartora Espaço, lugar e representações sociais de meio ambiente

Vânia Beatriz Lopes Moura
Geração de macrófagos alternativamente ativados não 
impede lesões progressivas nos órgãos da cavidade peritoneal 
de camundongos infectados por T. crassiceps.

Vania Klein Características da cana-de-açúcar para alimentação animal

Vânia Lúcia Dias Soares Avaliação neuropsicológica e diagnóstico diferencial 
das demências infecciosas e degenerativas

Verônica Auxiliadora Alves Correlações medidas corporais com ganho de peso de novilhos 
mestiços de origem leiteria submetidos à suplementação de pasto

Verônica Nogueira Peres
Análise preliminar da qualidade da água superficial da 
microbacia do córrego fundo, município de Catalão (GO). 
padrão de referência resolução do CONAMA 357/05
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Aluno Trabalho

Wagner Alceu Dias No obscuro do ouro o brilho do Cerrado: A 
dinâmica territorial de Crixás-Go

Waléria Escher de Oliveira Cândido O poder da mídia e o efeito “normalizador” do letramento 

Wesley Pereira Grijó A oralidade e as mediações da televisão na constituição 
das identidades na comunidade negra de Itamatatiua

Wilsione Josè Carneiro Biotransformação da venlafaxina por fungos filamentosos e 
caracterização dos seus metabólitos por espectrometria de massas

Yessenia Gordon
Influência da Transformação da Cobertura Vegetal na 
Comunidade Besouros de Dossel (Coleoptera: Carabidae) 
em Florestas de Terra Firme da Amazônia Equatoriana

Yves Mauro Fernandes Ternes
Caracterização molecular de Staphylococcus coagulase 
negativa (SCoN) em neonatos atendidos em uma 
unidade de tratamento intensivo de Goiânia

Zanine Vargas Fabris Crescimento e caracterização de cristais de Bi2TeO5
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ÍNDICE DE ÁREAS DO CONHECIMENTO

Agronegócio
Agronomia
Biologia
Ciência Animal
Ciência da Computação
Ciência e Tecnologia de Alimentos
Ciências da Saúde
Ciências Farmacêuticas
Comunicação
Cultura Visual
Direito Agrário
Ecologia e Evolução
Educação
Educação em Ciência e Matemática
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia do Meio Ambiente
Engenharia Elétrica e da Computação
Filosofia
Física
Geografia
Geografia (Catalão)
Geotecnia e Construção Civil
História
Letras e Linguística
Matemática
Medicina Tropical
Música
Odontologia
Química
Sociologia
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Agronegócio

Aluno Trabalho

Artêmio Ferreira Picanço Filho Viabilidade econômica-financeira da criação da bovinocultura 
de corte no municipio de Parintins (AM)

Caroline Sales Arruda Planejamento Estratégico no Agronegócio

Fabio Nunes do Nascimento Desenvolvimento sustentável - um estudo de caso

Marcelo Barcelo Gomes Morfogênese da Brachiaria ruziziensis submetida 
à adubação nitrogenada e potássica

Regina Machado de Souza Aplicação do Método Holt-Winters para o Controle de Estoque

Tiago Ribeiro Ricardo Gestão estratégica em uma empresa rural na 
micro região do MEIO PONTE - GOIÁS
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Agronomia

Aluno Trabalho

Anderli Divina Ferreira Reação de variedades de milho a Pratylenchus 
sp. Em área naturalmente infestada 

Aurélio Rubio Neto Curva de secagem em frutos e sementes de macaúba 
(Acrocomia aculeata (Jacq.) Loddiges)

Clistiane dos Anjos Mendes Mapeamento associativo para a identificação de genes 
relacionados à produção em arroz (Oryza sativa L.)

Dayane Borges Melo Variabilidade genética preservada na coleção de 
germoplasma de barueiro (DIPTERYX ALATA) da UFG

Emerson Noleto Silva Aplicação da análise de medidas repetidas em 
ensaios varietais de cana-de-açúcar

Érica Cristina Martins de Paula
Desempenho Fitotécnico de Brachiaria decumbens e 
Pueraria phaseoloides em Substratos para Recuperação 
de Área Degradada  por Exploração de Bauxita

Eroni Toledo Pereira Avaliação de extratores de silicio disponivel em solos de cerrado

Fernando Godinho de Araújo Efeito de cultivares de soja resistentes e suscetíveis sobre o 
desenvolvimento de machos e fêmeas de H. glycines

Francys Pimenta de Faria Influência do alumínio sobre o crescimento da levedura Saccharomyces 
cerevisiae PE-2 e o possível efeito protetor do ácido cítrico

Gisele Carneiro da Silva Produção de biomassa de Brachiria brizantha cv.  Marandu SOB 
influência do residual de adubação com dejetos s de suínos

Giselle Santos Davi Divergência genética entre híbridos comerciais de milho em Locos 
SSR e sua relação com as estimativas de heterose de cruzamentos 

Hellen Fernanda Nunes Diversidade genética de gueroba originada de 
três municípios do estado de Goiás

Janine Magalhães Guedes Avaliação de famílias S02 de arroz de terras altas sob 
combinações de N, P e inoculação em casa de vegetação

Jonathan Goularte Silva Avaliação de Indicadores de Qualidade do Solo sob um Ecossistema de 
Covais Utilizando um Modelo Matemático no Município de Jataí-GO

Joyce Rodrigues Cabral Qualidade de silagem de milho crioulo cultivado 
por agricultores familiares em JATAÍ-GO

Juliano Magalhães Barbosa Uso do fertilizante ecosolo como fonte de micronutrientes 
na cultura da soja (Glycine max L. Merril)

Kerlley Cristina de Assis REGENERAÇÃO IN VITRO DE Anacardium othonianum RIZZ

Leonardo de Castro Santos
Uso de derivados de nim e da casca de café no manejo 
de Pratylenchus brachyurus na cultura da soja (Glycine 
max L.)  em área naturalmente infestada
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Aluno Trabalho

Lilian Rosana Silva Rabelo Flutuação populacional de moscas-das frutas (diptera, 
tephritidae) na região vale do São Patrício, GO

Lucielle Januário de Oliveira Atividade da enzima redutase do nitrato em Campomanesia ssp. 
cultivadas em diferentes condições de disponibilidade hídrica.

Mara Lucia Lemke de Castro Sorção de cromo em solos do cerrado goiano

Mariel Fernanda Camargo Retenção de sedimentos em mata ciliar em sistema 
convencional de manejo em Goiatuba-GO

Newton Cabral Barbosa Fósforo no solo mediante a combinação de 
aplicação a lanço e no sulco de plantio

Núbia Sousa Carrijo Desenvolvimento inicial de plântulas de Syagrus oleracea 
Becc (Arecaceae), quanto ao tamanho dos frutos

Raquel dos Santos Carvalho Diversidade Genética do Cajuzinho do Cerrado 
(Anarcadium humile St. Hill)

Thiago Martins Pinheiro Efeito de fungicidas utilizados no controle de brusone 
e mancha de grãos em organismos não alvos

Vania Klein Características da cana-de-açúcar para alimentação animal
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Biologia

Aluno Trabalho

Adriane Guimarães Gambôa Purificação de inibidores de papaína de 
sementes de Adenanthera pavonina L.

Aline França Dias Oliveira Estudo das proteases do Jaracatiá (Jaracatia spinosa) 
purificação, caracterização e aplicações potenciais

Aliny Pereira de Lima Estudo do potencial genotóxico e apoptótico do composto cloreto de 
cis- tetraaminodiclororutênio(III) sobre células tumorais sarcoma 180

Andrei Stecca Steindorff Construção e análise de uma biblioteca de cDNA durante a 
interação de Trichoderma harzianum com Fusarium solani

Dayane Cristiny Rodrigues Araújo
Regulação temporal de transcritos envolvidos na síntese 
de alfa 1,3 glicana e quitina durante o processo de 
transição dimórfica de Paracoccidioides brasiliensis 

Deyze Alencar Soares Fosfolipases como fator de virulência em Paracoccidioides brasiliensis

Eduardo Fernandes Barbosa Imobilização de Invertase em Polianilina Para 
Produção de Xarope de Açúcar Invertido

Elisa Flávia Luiz Cardoso Bailão Estudo das interações intermoleculares da 
Glicanosiltransferase 1 de Paracoccidioides brasiliensis

Flávia de Castro Pereira
Estudo da atividade antineoplásica do composto Organometálico 
Ditionato De Cis-Tetraamino(Oxalato)Rutênio (III) sobre células 
epiteliais de carcinoma alveolar de pulmão humano (A-549)

Flavio Fernandes Veloso Borges Avaliação da atividade genotóxica e antigenotóxica do extrato de Celtis 
iguanaea ( JACQ.) SARGENT. Pelo induteste sos em cepas bacterianas

Guilhermar Ramos de Melo Produção de xilanases e celulases pelo fungo termofílico 
Humicola grisea var. thermoidea em diferentes substratos

Karla de Castro Pereira
Investigação do potencial genotóxico e antigenotóxico 
do extrato de esporão-de-galo (Celtis iguanaea) em 
células somáticas de Drosophila melanogaster 

Leandro Nascimento 
da Silva Rodrigues

ANÁLISE DE TRANSCITOS DE Paracoccidioides 
brasiliensis EM NICHOS DO HOSPEDEIRO

Lorena Cardoso Cintra Expressão heteróloga de um gene codificante para oxidorredutase 
Tiorredoxina 1 (TRX 1) de Paracoccidioides brasiliensis em Pichia pastoris

Manuela da Rocha Matos Rezende
Avaliação da atividade citotóxica e genotóxica do composto 
Ditionato De Cis-Tetraaminoxalatorutênio(III) em linhagens 
de células humanas - resultados preliminares

Marcela Suriani Ribeiro Clonagem e caracterização molecular do gene que codifica 
uma fosfatase ácida produzida por Trichoderma harzianum

Marcelo Henrique Soller Ramada Produção de enzimas hidrolíticas pelo fungo Trichoderma harzianum 
em meios contendo parede celular de um fitopatógeno do feijoeiro
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Aluno Trabalho

Mirelle Garcia Silva Rastreamento e análise de interações entre a glicanosiltransferase 
3 e proteínas de Paracoccidioides brasiliensis

Patrícia de Sousa Lima BETA-1,3-GLICANOSILTRANSFERASE 2 de Paracoccidioides brasiliensis: 
caracterização e análises de interações intermoleculares

Patricia Ribeiro dos Santos
O uso de RAPD-PCR para análise de diversidade genética 
de isolados do gênero Trichoderma spp. Utilizando clusters 
genéticos gerados com software structure 2.2

Renata Silva do Prado Caracterização da Ação Antifúngica de Argentilactona Sobre o 
Fungo Patogênico Humano Paracoccidioides  brasiliensis

Thiago Machado Chaves Avaliação da Atividade Mutagênica e Antimutagênica 
de Dipteryx alata Vog. em Camundongos
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Ciência Animal

Aluno Trabalho

Anna Carolina da Costa Agentes isolados da mastite subclínica e sua 
associação com fatores de risco 

Bruno Duarte Alves  Fortes
Avaliação de diferentes programas nutricionais 
associados à suplementação de enzimas (carboidrases 
e fitase) em rações de frangos de corte 

Bruno Moreira dos Santos Idade do inicio de produção de frangas de postura alimentadas 
com níveis de proteina e lisina digestivel na ração 

Caroline Rocha de Oliveira Lima Aspectos clínicos e morfométricos da cicatrização de feridas 
cutâneas em coelhos empregando quitosana e barbatimão 

Cinthya Marques Fortes Determinação da imunogenicidade de proteínas de mycobacterium 
bovis isoladas de bovinos naturamente infectados

Daniel Barbosa da Silva Reações teciduais após implante intraperitonial de tela de 
polipropileno revestida de hydroxi-etil-metacrilato (HEMA) em cães

Dunya Mara Cardoso Moraes Salmonella  sp. Em suabes de arrasto , alphitobius diaperinos e 
matéria prima de origem animal em granjas de frangos de corte

Fernanda Rodrigues Mendes Peso de ovos contaminados artificialmente com Pseudomonas 
aeruginosa e armazenados em duas temperaturas

Gustavo Lage Costa
Avaliação do perfil metabólico e parasitológico de 
bovinos de corte com baixo desempenho em sistema 
de produção intensiva (Resultados Parciais) 

Hélio Bernades Pires Júnior Avaliação toxicológica do extrato hexânico de frutos verdes de Melia 
azedarach (MELIACEAE) sobre Artemia salina, ratos e camundongos

Hilari Wanderley Hidasi Detecção de Chlamydophila psittaci em psitacídeos provenientes 
do centro de triagem de animais selvagens de Goiás

José Carlos Fávaro Júnior Ocorrência de tuberculose em mamíferos selvagens 
do plantel do parque zoológico de Goiânia

Juliana Luis e Silva Avaliação da estabilidade de dietas líquidas 
para suínos na fase de creche

Kelly Nobre Marra Dinâmica da carga microbiana da sala de desossa em um matadouro 
- frigorífico de Goiânia-GO, durante a jornada de trabalho.

Laudicéia Oliveira da Rocha Avaliação econômica de dietas complexas fareladas vs 
extrusadas para leitões de 35-65 dias de idade

Lidia Lopes Ferreira Qualidade do ovo incubável biometria do aparelho digestório do 
embrião de ovos provenientes de matrizes de corte de duas idades

Lucas Jacomini Abud Idade, peso e características morfométricas observadas 
na puberdade de novilhas nelores no bioma cerrado
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Aluno Trabalho

Marcondes Dias de Freitas Neto Desempenho de bovinos mestiços leiteiros machos alimentados 
com dois níveis de concentrado na recria e terminação

Mariana Batista Rodrigues Faleiro Padronização da técnica de imunoistoquímica para os 
anticorpos MMP2, MMP9 e uPAR em próstata canina

Mayara Maggioli
Bezerros curraleiros apresentam maior porcentagem de 
linfócitos IFN-&#61543;+ em condições basais e sob estímulo 
específico que bezerros nelores vacinados por BCG

Osvaldo Jose da Silveira Neto Construção de primers e otimização de ensaios de pcr para 
a detecção espécie - específica de Leishmania chagasi

Pedro Leonardo de Paula Rezende Características da carcaça de novilhos mestiços de origem 
leiteira submetidos a diferentes estratégias de alimentação

Raphael Rocha de Oliveira Testes com espectroscopia de infravermelho próximo (NIRS) para 
a detecção de fraude por adição de soro de queijo ao leite fluido

Raquel Cunha Ribeiro Rastreamento de metástases torácicas no pré-
operatório de neoplasias  mamárias em cadelas

Roberta Dias da Silva
Determinação de glicose plasmática em exemplares 
adultos de Tilápia (Oreochromis niloticus) por glicosímetro 
digital portátil e por método enzimático

Verônica Auxiliadora Alves Correlações medidas corporais com ganho de peso de novilhos 
mestiços de origem leiteria submetidos à suplementação de pasto
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Ciência da Computação

Aluno Trabalho

Elisângela Silva Dias Alianças em Grafos

Fabiana Freitas Mendes Melhoria de Processos de Tecnologia da Informação Multi-Modelos

Glauber Boff Uma Abordagem para Apoiar o Ciclo de Vida de Regras 
de Negócio em Sistemas de Informação

Marcio Pereira de Sá ConBus: Uma arquitetura para provisão de 
contexto em dispositivos móveis

Patrícia Gomes Fernandes Cultura Organizacional como Apoio à 
Institucionalização de Processos de Software

Renan Rodrigues de Oliveira Interoperabilidade entre Repositórios Digitais
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Ciência e Tecnologia de Alimentos

Aluno Trabalho

Adriane Alexandre Machado de Melo Perfil Sensorial de Iogurte Tradicional, Light 
e de Soja, Sabor Frutas Vermelhas

Andréia Di Martins Carmo Costa Avaliação da qualidade físico-quimica no leite UHT 
(UAT) produzido no estado de Goiás

Fernanda Salamoni Becker Capacidade higroscópica de farinha de arroz pré-
gelatinizada produzida a partir de grãos quebrados

Janaina Pereira de 
Macedo Rodrigues

Estudo comparativo das características químicas 
de fécula e farelo de mandioca

July-Ana Souza Tavares Efeito do tempo de torração em microondas e da umidificação 
na cor de farinhas de arroz da C.V primavera

Karla de Aleluia Batista Mudanças nas propriedades funcionais e fatores antinutricionais de 
extrusados de feijão comum endurecido (Phaseolus vulgaris L.)

Karla Rubia Ananias Avaliação das boas práticas em unidades de extração de 
mel na microregião de Pires Do Rio, Estado de Goiás

Lilian Cristian Mattos Aproveitamento de resíduo da indústria de feijão

Ludmila de Paula Czeder Composição química da amêndoa de baru de plantas 
das regiões oeste, sul e leste do cerrado de Goiás

Marina Costa Garcia Propriedades Químicas de Farelo de Arroz Crú e Torrado
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Ciências da Saúde

Aluno Trabalho

Bárbara Miranda Ferreira Costa Fatores nutricionais podem interferir no ganho ponderal na gestação?

Cândida Dias Soares Diagnóstico diferencial neurolinguístico entre as demências 
degenerativas do tipo Alzheimer e do tipo Não-Alzheimer

Cinara Zago Silveira Ázara
Comparação dos resultados dos exames citopatológicos 
dos laboratórios credenciados pelo SUS com os resultados 
da Unidade de Monitoramento Externo da Qualidade

Fabio Marques de Almeida Incidência do câncer de colo uterino na cidade de 
Goiânia: análise de 17 anos (1988 A 2004).

Inaiana Marques Filizola Vaz Ingestão Calórico-Protéica de Pacientes em Hemodiálise

Iram Moreira Mundim
Análise Toxicológica Sistemática utilizando CLAE-PDA: 
Validação e implementação da técnica analítica para 
triagem de intoxicações agudas por medicamentos

Polyana Lopes Benfica Atividade antiproliferativa do 4-Nerolidilcatecol em células 
K562 com fenótipo de resistência a fármacos.

Sheylle Almeida da Silva Características socioeconômicas e alimentares de 
crianças e adolescentes diabéticos tipo 1.
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Ciências Farmacêuticas

Aluno Trabalho

Ana Flavia Vasconcelos Borges Leal Biodisponibilidade de novas drogas: avaliação 
pré-clínica do 4- nerolidilcatecol

Daniela Borges Marquez Barbosa
Avaliação da inibição da atividade da fosfolipase pela 
ação da fração do extrato etanólico das folhas de 
Spiranthera odoratissima A. ST. HILLAIRE (MANACÁ)

Emmanuel de Oliveira Carneiro Planejamento, síntese e avaliação farmacológica de novos 
candidatos a protótipos de fármacos antipsicóticos glicosilados

Fabyola Amaral da Silva Sá Caracterização farmacognóstica das folhas e casca de 
Myrcia tomentosa (AUBL.) DC. (MYRTACEAE)

Keyla Rejane Magno Dias Lustosa Preparação in vitro de metabólitos humanos da olanzapina

Laura Maia Mairink Nassau
Planejamento, síntese e avaliação farmacológica de novos 
candidatos a protótipos de fármacos anticoagulantes 
desenhados para serem inibidores do fator XII 

Leonardo Gomes Souza
Efeito da composição da matriz lipídica na eficiência 
de encapsulação e carga de fármaco de nanopartículas 
lipídicas sólidas contendo topotecano

Marco Júnio Peres Filho Compatibilidade da olanzapina com excipientes 
usados em formulações sólidas orais

Mariana de Oliveira Berretta Avaliação in vitro de comprimidos revestidos contendo progesterona

Mariana Flavia da Mota Investigação da atividade antitumoral e indutora de apoptose 
de Synadenium umbellatum em células de carcinoma  

Mirella Andrade Silva Planejamento, síntese, bioconversão e avaliação farmacológica 
de novos candidatos a protótipos de fármacos antipsicóticos

Patrícya Caixeta de Oliveira Obtenção dos diterpenóides da sucupira (Pterodon emarginatus Vogel) 

Stela Ramirez de Oliveira Desenvolvimento farmacotécnico de comprimidos de isoflavona de soja

Thais Leite Nascimento Produção e caracterização de lipossomas revestidos de 
quitosana para encapsulação de montelucaste

Wilsione Josè Carneiro Biotransformação da venlafaxina por fungos filamentosos e 
caracterização dos seus metabólitos por espectrometria de massas
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Comunicação

Aluno Trabalho

Conceição de Maria Ferreira Silva
Barravento, OrÍ e Santo Forte: estudo da representação 
das religiões afro-brasileiras no cinema de vanguarda 
militante e no documentário Contemporâneo 

Flávia Martins dos Santos Do segundo corpo: reflexões sobre os investimentos na imaterialidade

Jullena Santos de 
Alencar Normando CIDADANIA E CONSUMO: um estudo sobre o programa Mais Você

Rodrigo Cássio Oliveira O realismo cinematográfico em Kracauer e em Bazin

Wesley Pereira Grijó A oralidade e as mediações da televisão na constituição 
das identidades na comunidade negra de Itamatatiua
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Cultura Visual

Aluno Trabalho

Bruno Galiza Gama Lyra Videogames e interfaces: representação e experiência

Flávio Gomes de Oliveira Desenvolvimento da Visualidade em Animações 
Produzidas  com a Técnica de Stop Motion 

Galo Raul Yepez Collantes Os segredos visíveis da cidade: a linguagem fotográfica 
do efêmero nas paisagens urbanas

Jordana Falcão Tavares Apropriações do espaço público: reflexões 
sobre o projeto “A-ponte para a arte”

Laila Loddi Bricolagens em arte e pesquisa através da cultura visual

Lorena Pompei Abdala Estéticas da existência : subjetividades na moda

Luciana Vasconcelos Macêdo Pensando ilustração: uma produção em gravura

Marcos André Galdino Morais Samuel Costa (1954-1987): um fotógrafo brasileiro em Paris

Rosilandes Cândida Martins A senhora, a diaba e a louca: visualidades em Tereza Bicuda

Sejana de Pina Jayme Camisa de pagão: o objeto biográfico como semióforo
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Direito Agrário

Aluno Trabalho

Carla Regina Silva Marques A certificação florestal como instrumento para o atendimento do 
requisito ambiental da função social da propriedade agrária

Edson José de Souza Júnior
(IN) Constitucionalidade do §6º do ART. 2º DA lEI 8.629/93: 
A proteção da propriedade em vista da ocupação 
coletiva do imóvel rual na desapropriação agrária

Fábio André G. S. Cavalcanti Distribuição  espacial  da  variabilidade  genética e modelagem 
de nicho em espécies de plantas do cerrado 

Giovana Ferro de Souza Roriz O sequestro florestal do carbono no cerrado goiano 
e o conceito de produtividade do imóvel rural

Henrique César da Rocha Estabile O Passivo Ambiental na Desapropriação Agrária

Ionnara Vieira de Araujo Sustentabilidade, políticas agrícolas e produção integrada

Maria das Gracas Prado Fleury Direito de Superfície
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Ecologia e Evolução

Aluno Trabalho

Bárbara Dunck Oliveira Diversidade de comunidades de algas epifíticas de seis veredas

Camila Leite Pereira Concordância Espacial e Temporal nas Assembléias 
de Peixes de uma Planície de Inundação

Danielle Soares de Almeida Distribuição e conservação de Cayaponia Silva 
Manso (Cucurbitaceae) no Brasil

Eder Dasdoriano Porfirio Junior Musgos (Bryophytas) da floresta nacional de 
Silvânia e da sua zona de amortecimento

Elaine Euzébio de Lima Resiliência e probabilidade ao co-manejo pesqueiro de 
duas comunidades de pescadores do Rio Araguaia

Geiziane Tessarolo Variação intra e inter-individual no canto de anúncio 
de Dendropsophus cruzi (Anura: Hylidae)

Karine da Silva Peixoto Conseqüências de incêndios na dinâmica da comunidade 
arbórea de uma floresta semidecídua

Lailah Luvizoto Assad Riqueza de hepáticas (Marchanthiophyta) epifíticas em área 
fragmentada com borda natural e antrópica: dados preliminares

Luciana Signorelli Faria Lima Comportamento acústico em machos da perereca de 
pijama Hypsiboas goianus (ANURA HYLIDAE)

Marcos Antonio da Silva Elias Sucesso reprodutivo de Cardiopetalum calophyllum (Annonaceae) 
em uma paisagem fragmentada do Brasil Central

Marina da Silva Melo Fertilidade de Byrsonima pachyphyla A. Juss. em 
uma paisagem fragmentada do Cerrado

Marina Zanin Gregorini Modelo de fragmentação Mancha-Corredor-Matriz para avaliação dos 
requerimentos de hábitat para onça-pintada (Carnivora: Felidae)

Priscila Garcia Angelo Estimativa de valor de não-uso dos recursos naturais 
da planície de inundação do Rio Araguaia

Priscila Lemes de Azevedo Silva Vocalizações da rãzinha de folhiço, Barycholos 
ternetzi (ANURA: STRABOMANTIDAE)

Ronny José de Morais Fluxo de energia na teia alimentar de três 
lagoas marginais no Pantanal sul

Yessenia Gordon
Influência da Transformação da Cobertura Vegetal na 
Comunidade Besouros de Dossel (Coleoptera: Carabidae) 
em Florestas de Terra Firme da Amazônia Equatoriana



XXXVIII

Anais do VI Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão
27 a 30 de outubro de 2009

Capa   /   Índice de Alunos   /   Índice de Áreas do Conhecimento

Educação

Aluno Trabalho

Alcio Crisóstomo Magalhães

Uma escola pela escola ou contra a escola? Questões acerca das 
possíveis contribuições do curso de Pedagogia da Terra da UFG 
para a construção de uma concepção de escolarização capaz de 
se contrapor à hegemonia do modo de produção capitalista. 

Anderson de Sousa Coelho Avaliação escolar e a produção da submissão: análise 
crítica à luz de Theodor Wiesengrund Adorno 

Angela Noleto da Silva A formação por um fio: o tutor na EaD no Estado do Tocantins

Camila Aparecida de Campos A volta do desafio da integração curricular na 
educação profissional com o proeja

Doracy Dias Aguiar de Carvalho
A  política  de  cotas da Universidade  Federal  do 
Tocantins - UFT:  concepção e implicações para o acesso 
e a   permanência dos  estudantes  indígenas

Eleny Macedo Docência em arte: formação e identidade do 
docente-artista no ensino superior.

Juliana Cherobino de Resende Psicologia do Trabalho e Formação Profissional: 
Emancipação ou Dominação?

Paola Regina Carloni Desafios à constituição do sujeito frente ao mundo do trabalho: 
(im) possibilidades de sublimação por meio da educação

Railda Gonçalves Martins Os saberes docentes e a exploração sexual comercial de 
adolescentes: desafios da contemporaneidade 

Rozilane Soares do 
Nascimento Queiroz

O papel do terceiro setor no quadro das políticas públicas a 
partir da década de 1990 no brasil: análise da parceria instituto 
Ayrton Senna e SEDUC-TO na oferta dos programas de correção 
de fluxo escolar se liga e acelera Brasil (2004-2009).
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Educação em Ciência e Matemática

Aluno Trabalho

Ana Paula de A. S. Magalhães A Prática Reflexiva no Estágio Supervisionado nos Cursos de Formação 
de Professores de Matemática da Universidade Estadual de Goiás (UEG)

Daniela Rodrigues Macedo Ferreira Concepções de práxis dos formadores de professores do 
curso de ciências biológicas da UFG: um estudo de caso

Eliane Fonseca Campos Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) 
Infantil: trabalho com jogos e materiais manuseáveis

Fabíola Simões Rodrigues 
da Fonseca

Análise das ações de Educação Ambiental 
realizadas no Zoológico de Goiânia

Fernando Marcos da Silva Mediação computacional como fator de motivação e de 
aprendizagem significativa no ensino de astronomia

Janderson Vieira de Souza
O Debate sobre Formação Docente e a Identidade 
Profissional em meio ao Sistema de Ensino Ciclado de 
Goiânia a partir de um Olhar Etnomatemático

Jane Darley Alves dos Santos A visão dos gestores públicos sobre as políticas 
de formação de professores

Jaqueline Ferreira dos Reis
Etnomatemática Como Meio Para Uma Aprendizagem 
Significativa da Matemática: Contextos Pautados 
na Realidade Socio-Cultural dos Alunos.

Joaquim do Carmo Belo Uma reflexão sobre a formação do professor de 
matemática no Timor-Leste e no Brasil

Karolina Martins Almeida e Silva Educação científica e a abordagem CTS no ensino 
de biologia: a prática docente em foco

Lidiane de Lemos Soares Pereira Formação de professores de ciências: análise das interações discursivas 
numa rede social de pesquisas em educação especial/inclusiva.

Lino Verdial do Rosário Formação dos professores de Matemática: Estudo 
comparativo do Timor Leste e Brasil

Lorenna Silva Oliveira Costa
A linguagem como instrumento de análise da dinâmica 
discursiva em aulas de química num curso para jovens 
e adultos: uma abordagem por temas geradores

Marcelo Fernandes Santos Utilizando a Robótica Pedagógica como instrumento de 
construção do Conhecimento em Ensino de Ciências.

Marcos Vinicios Rabelo Procópio Necessidades formativas dos professores de ciências na perspectiva 
da educação inclusica, em foco: as altas habilidades/superdotação

Maria da Costa O  ensino de biologia no Timor-Leste por meio de plantas medicinais

Maria Francisca da Cunha Práticas avaliativas de professores de matemática 
em turmas do 1º ano do ensino médio
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Aluno Trabalho

Marlene Aparecida da Silva Faria Reorientação Curricular: Avaliação do Impacto na Prática do 
professor de Matemática do Ensino Fundamental de Goiânia-GO.

Rafaela Silva Rabelo O Professor de Matemática do Lyceu de Goiânia na Década de 1960

Roberto Barcelos Souza Etnomatemática e documentários: um caminho de mão 
dupla na formação do professor de matemática 

Ueslene Maria Ferreira Pontes A reorientação curricular na perspectiva dos professores de 
ciências de 6º ao 9º ano de Iporá-GO: um estudo preliminar 
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Enfermagem

Aluno Trabalho

Alyne Coelho Moreira Milhomem Percepção sensorial perturbada (tátil) nos pés de 
pessoas com diabetes tipo 2 - nota prévia

Ana Lucia Sartori Prevalência de toxoplasmose em gestantes triadas 
pelo Programa de Proteção a Gestante

Flaviana Vieira Diagnósticos de enfermagem identificados em puérperas no 
período imediato e tardio no contexto da comunidade

Gelda Alves da Silva Caracterização dos Serviços da Rede Especializada 
em Saúde Mental de Goiânia

Grécia Carolina Pessoni
Estudo soroepidemiológico da infecção pelo vírus da 
Hepatite B em    Reeducandas do Complexo Prisional 
de Goiânia-Goiás: Prevalência e Fatores de Risco

Julia Carneiro Godoy de Sousa Avaliação do uso do cateter central de inserção 
periférica (PICC) em UTI neonatal

Katiane Martins Mendonça Risco biológico em unidades de preparo e administração de 
medicamentos em serviços de urgência e emergência

Laidilce Teles Zatta Avaliação da Qualidade de Vida de Portadores 
de Marcapasso Cardíaco Definitivo

Leticia Cunha Franco Terapia Larval no Tratamento de Feridas- uma ampla revisão

Sara Fleury Lôbo Episiotomia: aspectos relevantes acerca desta prática

Suelen Gomes Malaquias Análise da ocorrência de integridade da pele prejudicada e

Valéria Pagotto Prevalência e fatores associados a auto-avaliação do estado de saúde 
em idosos usuários da Atenção Básica/SUS do município de Goiânia/GO.
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Engenharia Civil

Aluno Trabalho

Gregório Sandro Vieira Estudo da deflexão de vigas metálicas em perfil laminado tipo I, com 
emendas parafusadas, submetidas a um carregamento concentrado

Juliana Herlemann Ochoa Análise de conforto ambiental na Universidade Federal De Goiás

Juliano Geraldo Ribeiro Neto Análise de Vigas Mistas de Aço e Concreto

Leiliane Santana Souza A Lean Construction no cenário da construção 
civil da cidade de GOIÂNIA

Marisa Borges de Rezende O uso do aço em construções residenciais unifamiliares
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Engenharia do Meio Ambiente

Aluno Trabalho

Alyne Alves Lessa Seleção de áreas para disposição do lodo em uso 
agrícola - estudo de caso: ETE Goiânia

Ana Elisa Barreto Matias Estudo do desenvolvimento e caracterização de um 
sensor eletroquímico para análise de sulfeto.

Annyella Kássia Nogueira Uso de geprocessamento como instrumento de gestão 
de águas  subterrâneas em aparecida de Goiânia/GO

Barbara Cristina Castro 
de Melo Rocha

Caracterização de águas de chuva coletadas em coberturas de 
diferentes materiais visando seu aproveitamento para uso não potável 

Daniela Cristina Fonseca Camplesi Tratamento de águas superficiais utilizando 
a filtração em múltiplas etapas

Daniela de Souza Silva Eficiência do leito de macrófitas na remoção de helmintos 
e coliformes termotolerantes de lodo de esgoto 

Eurivan Alves Mendonça Disposição de efluente de estação de tratamento de 
esgoto industrial em solo vegetado com bambu

Fernanda Posch Rios Diagnóstico dos sistemas individuais de tratamento 
de esgoto na região metropolitana de Goiânia

Jeanete Silveira Estoques de carbono na biomassa vegetal em cerrado

Leonardo Ramos da Silveira Avaliação pós-construção de trecho de pavimento 
executado com finos de pedreiras em suas camadas

Valéria de Lima Jardim Biorremediação do Organofosforado Acefato pela Ação 
Enzimática de Fungos de Decomposição Branca
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Engenharia Elétrica e da Computação

Aluno Trabalho

Daywes Pinheiro Neto
Comparação de desempenho entre os medidores 
monofásicos de energia elétrica dos tipos eletrônico 
e indução operando com cargas residenciais

Fábio Barbosa Rodrigues Interações não lineares na arborização dendrítica 
de modelos de motoneurônios

Fernando Gonçalves Abadia Análise dos movimentos funcionais para uso de assistência 
robótica de membros superiores na terapia de reabilitação

Geraldo Valeriano Ribeiro Planejamento de Rede de Distribuição de Energia 
Elétrica com Restrições Geograficas

Thiago Lara Vasques Investigação experimental da vazão por 
canais de frequência em redes BPL
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Filosofia

Aluno Trabalho

Daniel Silva Barbosa
HANNAH ARENDT E A JUSTIÇA SOCIAL: Ruína 
ou tesouro revolucionário?  - da questão social e 
da perda do político na modernidade 

Eliana Borges da Silva Mas quem é o Dasein na cotidianidade?

Júlia Sebba Ramalho A teologia externa em Hegel

Pablo Henrique de Jesus A cisão entre ética e mundo: a dialética binária do eu é por 
si só suficiente como princípio de abstenção do mal?

Patrick Di Almeida Vieira Crítica da sobreposição entre democracia e república 
nas modernas democracias liberais

Paula Roberta de Castro A necessidade de uma Ontologia Fundamental para 
uma Epistemologia Fundamentada em Heidegger

Renato Mendes Rocha Duas teorias do Realismo Modal: Lewis e Armstrong
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Física

Aluno Trabalho

Alexandre Miranda de Oliveira Síntese e caracterização de pós e filmes do sistema Al2O3-
Y2O3-SiO2 dopados com Er e Yb para aplicação em fotônica

Anderson Costa da Silva
Estudo do Processo de Internalização Celular de 
Nanopartículas Magnéticas Biocompatíveis via 
Técnicas Magneto-óptica e Magnetometria

José Carlos Campello Lopes Júnior Propriedades Magneto-ópticas de Colóides Magnéticos à Base 
de Nanopartículas de Magnetita Recobertas com Prata

Luciano Vaz de Sá Magnetostricção de Filmes finos de Fe em Diferentes substratos

Luis Cesar Branquinho Estudo do encapsulamento de nanopartículas magnéticas em 
nanoporos de alumina: Nova metodologia de fabricação de nanofios

Marcelo dos Santos Silva Síntese de ferritas de ZnxMg(1-x)Fe2O4 , 0≤x ≤1 , por reação de combustão.

Marcio Solino Pessoa Anisotropia  Magnética de Multicamadas Co/Cu sob stress

Orlei Luiz dos Santos Efeitos de solvente sobre a primeira hiperpolarizabilidade 
estática de compostos mesoiônicos

Sebastião Antônio 
Mendanha Neto

Estresse oxidativo em membranas de eritrócito avaliado 
por ressonância paramagnética eletrônica

Udson Cabral Mendes Condutância em Nanofios Semicondutores Magnéticos

Zanine Vargas Fabris Crescimento e caracterização de cristais de Bi2TeO5
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Geografia

Aluno Trabalho

Cláudia Adriana Bueno da Fonseca Tipologias e impactos ambientais das terras úmidas 
na alta bacia do rio Araguaia - Estado de Goiás

Cleytton Jose da Silva O Retorno a Festa de Posse da Abadia: tradição e território 
na trajetória sócio espacial dos carreiros da Babilônia.

Diogo Marçal Cirqueira Pensamento étnico-racial e trajetória sócio-espacial de Milton Santos.

Estevão Vieira Tanajura Carvalho Análise sócio-ambiental do estado de Goiás

Fernanda Alexandre As memórias de um rio Goiano nas narrativas dos idosos

Franciane Araújo de Oliveira Bacia hidrografica: o território das águas o 
exemplo da Bacia do Rio Doce - Jataí/GO

Genival Fernandes Rocha Métodos de classificação de polígonos de desmatamentos 

Ione Soares da Silva Rocha A crise alimentar e o capital neoliberal

Iza Carla de Oliveira e Silva
Análise de métodos de realce espectral e temporal 
em imagens landsat para discriminação de classes de 
cobertura e uso da terra em área de cerrado

Janete Rego Silva O Potencial Turístico em Áreas Prioritárias para a 
Conservação da Biodiversidade em Goiás

José Carlos de Souza Mapa de suscetibilidade a erosão laminar da 
bacia do Ribeirão Sozinha (GO).

Jose Novais de Jesus O processo de formação na pedagogia da alternância: uma 
proposta alternativa de educação para o espaço rural

Joyce de Almeida Borges Identidades goianas: percepção e ensino

Kamila Santos de Paula Rabelo Ensino de geografia e avaliação formativa da aprendizagem: 
experiências e princípios na rede pública de Goiânia-GO

Kesia Rodrigues dos Santos Espacialização das inunações em Goiânia

Lara Cristine Gomes Ferreira A Expansão das Agroindústrias Canavieiras na Microrregião 
Ceres (GO): Dinâmicas e Impactos Sócio-Econômicos. 

Leandro Oliveira de Lima Espaço intra-urbano em Senador Canedo: as metamorfoses 
recentes nos espaços da metrópole goiana

Leticia Garcindo GEOGRAFIA, TRABALHO E SEMENTES CRIOULAS: o (re)
desenho da produção camponesa no Sudeste Goian

Lorranne Gomes da Silva Sujeitos em travessia: Avá-Canoeiro

Marlon Nemayer 
Celestino de Pontes

Detalhamento de fitofisionomias do bioma Cerrado 
para quantificação de variações na sua biomassa a 
partir de imagens contraste sazonal MODIS EVI
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Aluno Trabalho

Nickerson Douglas 
Ferreira de Souza

O computador e a internet no ensino-aprendizagem da geografia 
na rede estadual de educação de Goiânia: um estudo de caso

Roberli Ribeiro Guimarães As estratégias de resistência camponesa: o Movimento 
Camponês Popular na comunidade Ribeirão em Catalão (GO)

Sélvia Carneiro de Lima Territórios restritos: os desafios da sobrevivência 
dos karajá de Aruanã-GO

Valkiria Roberta de Oliveira Experiências e vivências: a dimensão simbólica do lugar na 
festa de Nossa Senhora da Penha em Corumbá de Goiás.

Verônica Nogueira Peres
Análise preliminar da qualidade da água superficial da 
microbacia do córrego fundo, município de Catalão (GO). 
padrão de referência resolução do CONAMA 357/05

Wagner Alceu Dias No obscuro do ouro o brilho do Cerrado: A 
dinâmica territorial de Crixás-Go
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Geografia (Catalão)

Aluno Trabalho

Eduardo Vieira dos Santos Caracterização Dos Subsistemas De Vereda: Uma Análise No Município

Jaqueline de Cássia Naves A “energia” do desenvolvimento: o custo 
socioambiental da implantação de hidrelétricas

José Aparecido Lima Dourado Novas configurações da agricultura de livramento de Nossa Senhora/
Bahia a partir dos anos (19)80: o moderno que já nasceu velho.

Mônica Simões de Aguiar Agricultores familiares no cerrado goiano: significados, 
representações e valores culturais no vale do rio São Marcos (GO)

Priscila Celeste Martins Os gigantes na dinâmica urbana de Catalão (GO): da 
especulação à verticalização (1975-2005) - 2165

Silas Pereira Trindade
Expansão  da indústria  sucroalcooleira  e sustentabilidade 
ambiental no cerrado goiano:  análise   dos impactos provocados 
pelo projeto de implantação  da Usina Central Catalão

Suely Pereira de Sousa CALDAS NOVAS-GO: águas termais e turismo

Vanderléia Dartora Espaço, lugar e representações sociais de meio ambiente
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Geotecnia e Construção Civil

Aluno Trabalho

Alexandre Garces de Araujo Sistemas de infiltração de águas urbanas: poços de infiltração

Alice Ribeiro Danin Influência das fibras de aço no comprimento 
de ancoragem de barras de aço

Camilla Rodrigues Boges Histerese de curvas características de um perfil de solo residual

Carlos Mariano Melo Júnior Influência da chuva dirigida nas infiltrações de 
fachadas em edificações na cidade de goiânia

Daniel Arthur Nnang Metogo Resultados preliminares de estudos laboratoriais com misturas 
de solos tropicais finos, fosfogesso e estabilizantes químicos

Eder Chaveiro Alves Proposta de uma nova metodologia de estimativa de carga de ruptura 
em estaqueamento utilizando da teoria da energia complementar.

Lucas Alberto Vissotto Junior Avaliação do parâmetro K0 para maciço rochoso através da anova

Marco Antônio Borges Traldi Técnicas clássicas em otimização de topologia de estruturas

Moema Patricia Barros de Castro Gestão do processo de projetos

Patricia Maria de Carvalho Soares Análise de estabilidade de taludes em 3d pelo 
método do equilíbrio limite aperfeiçoado.

Rita de Cássia Silva Pré-seleção de jazidas de solos tropicais na região 
metropolitana de Goiânia para uso em pavimentação

Thiago de Faria Falcão Diretrizes estratégicas para melhoria da eficiência 
logística em canteiro de obras
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História

Aluno Trabalho

Alex D. Vasconcelos Bon Bagay: conformação das identidades e representações 
haitianas sob a égide dos peacekeepers brasileiros (2004-2009)

Alice Maria de Souza Breve análise do tratamento da memória na história romana (século I d.C.)

Clarismar Gomes de Abreu História, literatura e cidade no romance chão vermelho

Idila de Roure A “pivaniana paranóia”: a representação da cidade 
de São Paulo na poesia de Roberto Piva

Kelson Carlos de Carvalho Cardoso OTÁVIO MANGABEIRA: projeto político e disputas 
em torno do passado (1930-1937)

Mayara Paiva de Souza A anistia na Constituinte de 1946: um embate entre passado e futuro

Raimundo Lima dos Santos A indústria de celulose e papel em imperatriz no 
Maranhão e alguns efeitos socioambientais

Renato Dias de Souza O partido comunista brasileiro e o movimento 
camponês de trombas e formoso (1950-1964)

Rildo Bento de Souza A caridade como missão: os primeiros anos da sociedade 
são vicente de paulo na cidade de Goiás (1885-1888)
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Letras e Linguística

Aluno Trabalho

Antônio João Galvão de Souza A distância, a ausência e o desterro: marcas do 
exílio na contística de Caio Fernando Abreu  

Camila Leopoldina 
Batista dos Santos Reflexão crítica: uma análise colaborativa da aula de Elinor

Carlete Fátima da Silva Victor O Ensino de Língua Inglesa para alunos surdos

Caroline Pereira de Oliveira Usos linguísticos nas práticas pedagógicas do Estágio 
Pedagógico do Curso de Licenciatura Intercultural

Cibele de Guadalupe Sousa Araujo A contística de Yvonne Vera - aspectos da urbanidade no contexto 
de surgimento e fortalecimento da cidade no Zimbábue

Eliana de Oliveira Gonçalves O Uso do Texto Literário na Escola

Élisson de Oliveira Gonçalves Confissões do fim - Quando a necessidade de existir 
se transforma na necessidade de escrever.

Hilda Rodrigues da Costa Um estudo historiográfico sobre a Lingüística Aplicada brasileira.

Isac Teixeira de Assunção A vida privada no início do século XX

Jussara Regina de Souza Lisboa Produção textual no ensino fundamental: 
processo de escrita e reescrita

Lennie Aryete Dias Pereira Bertoque As construções de voz no discurso jornalístico

Leonardo Rodrigues de Souza Linguagem jurídica: análise de sentenças a partir 
da visão performativa de AUSTIN

Marina Silveira de Melo Oralidade e vocabulário gírio em tradução 
para o francês de A Grande Arte

Rodrigo Guimarães Prudente 
Marquez Cotrim

Curso de Licenciatura Intercultural de Formação Superior de 
Professores Indígenas da UFG: Interculturalidade e Translinguística 
(crosslinguistics) na Aprendizagem de Línguas em Contexto Plurilíngue 

Solange da Silva Corsi A prática da leitura literária entre os jovens leitores

Tanitha Gleria de Medeiros Como dois alunos surdos aprendem inglês 
juntamente com uma intérprete de libras?

Thales Rodrigo Vieira Análise Estrutural da Personagem Odette em Um Amor de Swann

Waléria Escher de Oliveira Cândido O poder da mídia e o efeito “normalizador” do letramento 
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Matemática

Aluno Trabalho

Kelvin Rodrigues Couto Método do Gradiente para funções quase convexas
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Medicina Tropical

Aluno Trabalho

Aline Almeida Barbaresco Soroprevalência da toxoplasmose e doença de chagas 
em pacientes abortivas em Goiânia-Goiás

Aline de Araújo Freitas Taenia crassiceps: Avaliação da resposta 
inflamatória local e imune sistêmica

Ana Cláudia Alves de Oliveira Detecção de alterações morfometricas em Staphylococcus aureus 
meticilina resistentes obtidas da saliva de profissionais da saúde

Andrea Alves Ribeiro Tipos específicos de hpv e lesões cervicais em 
mulheres da região centro-oeste do Brasil

Camila Xavier de Carvalho Tipagem capsular de Haemophilus influenzae isolados 
da nasofaginge de crianças de creches em Goiânia

Carolina Aguiar de Araújo Efeitos da Zidovudina (AZT) nas taxas de sobrevivência e 
morfometria de promastigotas de Leishmania (L.)amazonensis.

Fábio Silvestre Ataídes Isolamento, identificação e suscetibilidade in vitro 
de fungos causadores de onicomicose.

Flávia Martins Nascente Relevância da hemocultura seriada em pacientes 
infectados na fase crônica da doença de Chagas 

Loanda Carvalho Sant Ana Limongi

Reação imunoenzimática (ELISA) para detecção de 
Imunoglobulina M, Imunoglobulina G e Imunoglobulina 
A contra a proteína rHsp-X (Rv 2031c) do Mycobacterium 
tuberculosis em pacientes com tuberculose pleural. 

Mirian de Sylvio Avaliação da função hepática em camundongos BALB/c infectados 
com cepa não cistogênica (RH) de Toxoplasma gondii

Narriman Kennia da Silva Barros Prevalência das infecções por Papilomavirus 
humano e soroprevalência de

Regiane Morillas Oliveira Diagnóstico sorológico da Hanseníase: pesquisa da reatividade 
a proteínas recombinantes do Mycobacterium leprae.

Sueli Lemes de Ávila Alves Análise das bases moleculares da resistência à isoniazida e rifampicina 
em pacientes portadores de tuberculose no estado de Goiás

Vânia Beatriz Lopes Moura
Geração de macrófagos alternativamente ativados não 
impede lesões progressivas nos órgãos da cavidade peritoneal 
de camundongos infectados por T. crassiceps.

Vânia Lúcia Dias Soares Avaliação neuropsicológica e diagnóstico diferencial 
das demências infecciosas e degenerativas

Yves Mauro Fernandes Ternes
Caracterização molecular de Staphylococcus coagulase 
negativa (SCoN) em neonatos atendidos em uma 
unidade de tratamento intensivo de Goiânia
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Música

Aluno Trabalho

Everson Ribeiro Bastos A realização de uma projeto: os procedimentos 
composicionais na música de Edu Lobo (1960-1980)

Fernanda Valentin Contribuições da musicoterapia no desenvolvimento 
pessoal e profissional de educadores sociais

Gabriel da Silva Vieira Usos e recursos do home studio para o ensino da performance musical

Hermes Soares dos Santos Contribuição da Musicoterapia na Construção da Identidade 
de Adolescentes Participantes de um Projeto Social

Jordanna Vieira Duarte Música e Emoção: Aproximações do Fenômeno

Paulo Dantas de Paiva Assis Utilização do arco na improvisação do contrabaixo 
na música popular brasileira instrumental
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Odontologia

Aluno Trabalho

Andreia Assis Carvalho Avaliação da sorção, solubilidade e resistência flexural de um 
compósito em função da energia e técnica de polimerização

Angélica Ferreira Oton Leite
Impacto do laser de baixa potência (ingaalp) na qualidade de 
vida dos pacientes portadores de câncer de cabeça e pescoço 
submetidos à radioterapia exclusiva ou associada à quimioterapia 

Antonio Hélio Vieira Análise de segmentação de estudantes de graduação em 
odontologia: influência do perfil socioeconômico

Erika Fernandes Soares Percepção da equipe da estratégia saúde da família sobre 
a atuação da equipe de saúde bucal em Goiânia-GO

Karine Evangelista Martins Arruda Avaliação do osso alveolar por meio de tomografia 
computadorizada volumétrica em pacientes ortodônticos

Karla de Faria Vasconcelos Estudo comparativo entre imagens 2d e 3d na  detecção 
e localização de defeitos ósseos periodontais

Larissa Santana Arantes Elias Freqüência relativa das lesões relacionadas ao osso diagnosticadas 
entre 1985 e 2008 no Laboratório de Patologia Bucal da FO - UFG

Nádia do Lago Costa Avaliação da expressão da Granzima B 
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Química

Aluno Trabalho

Beatriz Nogueira da Cunha Efeito da dosagem e tempo de contato na adsorção do 
corante amarelo crepúsculo através de sólido lamelar.

Carlos Rangel Neves Otto Preparação e caracterização de compósitos de óxidos de 
ferro e cobalto suportados em carvão ativado polimérico 

Carolina Porto Prados
Identificação por cromatografia gasosa capilar a altas temperaturas 
(HT-CGC) dos constituintes de biodieseis etílicos e metílicos 
provenientes de diferentes matérias-primas graxas

Danielle Mitze Muller Franco Potencial Antioxidante de Frutas do Cerrado

Dorivan Borges Filho Determinação de Sódio, Potássio e do pH em Águas 
Minerais Comercializadas em Goiânia/GO

Elenilson de Godoy Alves Filho Aplicação das técnicas espectroscópicas de RMN para quantificação dos 
oligossacarídeos presentes no feijão comum (Phaseolus vulgares L.)

Eloiza da Silva Nunes Adsorção de Citrato de Ródio (II) em nanopartículas de 
Maghemita e obtenção de fluidos magnéticos

Gustavo Amorim Santos Preparação e caracterização de compósitos mesoporosos 
a base de sílica e nanopartículas de Co3O4 

Juliano Rodrigues da Silva Pavimento Rígido - Análise do Comprimento das Barras de Transferência

Laryssa Campos Ribeiro Estudo fitoquímico de raízes de Psychotria prunifolia (Kunth) Steyerm.

Leonardo François de Oliveira
Síntese de poli(ácido láctico-co-ácido glicólico) através 
de policondensação catalisada por resina de troca iônica 
contendo óxido de estanho como co-catalisador 

Leonardo Gomes da Silva
Desenvolvimento de nova metodologia para preparação 
de catalisadores à base de óxidos de ferro suportados 
em carvões ativados poliméricos esféricos

Lorena Mara Alexandre e Silva Análises preliminares de folhas e sucos de laranja afetada por 
cancro cítrico através de RMN e ferramentas quimiométrica

Rafael Gomes da Silveira Funcionalização covalente da molécula de Benzoiltiouréia na superfície 
da sílica - preparação, caracterização e estudo de adsorção de Cu (II).

Regiane Lopes dos Santos
Preparação de catalisadores suportados com nanopartículas 
de óxido de lantânio e de magnésio em titanatos lamelares 
de potássio e sódio para catálise de transesterificação

Robson Benedito Silva
Preparação de compósitos de polianilina em matrizes de 
copolímeros Estireno-Divinilbenzeno e estudos de adsorção por 
troca iônica de ânions  complexos  de [FeCl4]-  e  [CuCl4]2-

Thiago Eduardo Pereira Alves Síntese, caracterização e estudo das propriedades magnéticas 
do Zn1-XFeXO para DMS aplicado à Spintrônica
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Sociologia

Aluno Trabalho

Adrienny Pereira Tinoco As representações sociais e a construção da violência urbana.

Glauber Lopes Xavier O Tempo, a Técnica e o Cotidiano dos “Bóias-Frias”

Janete Rodrigues da Silva Movimento Neopentecostal e Religiosidades Neo-esotéricas: um 
estudo comparado sobre comportamento religioso em Goiânia

Jaqueline Pereira de 
Oliveira Vilasboas

Economia solidária: novas configurações de trabalho 
e a emergência de novas identidades

Neville Julio de Vilasboas e Santos Diferenças e desigualdades entre trabalhadoras domésticas e 
suas patroas em Goiânia: questões de classe, raça e gênero


