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Aluno Trabalho

Adonai Peixoto Cheim Junior Relação da quimiocina SDF-1/CXCL12 com a angiogênese em 
carcinomas espinocelulares de cavidade oral e lábio 

Adriana Maria Antunes Investigação ontogenética e morfométrica da musculatura estriada 
esquelética branquial de peixes eurialinos em águas continentais

Adriana Marques Faria Avaliação Anatomopatológica de pulmões bovinos 
confinados e abatidos no Estado de Goiás

Adriana Pereira Mundim Guedes Síntese, caracterização e estudo da atividade antitumoral 
de nitrosilo complexos de Rutênio (II)

Adriano Bittar Placa de Segurança de Redes Para Equipamentos que Utilizam a 
Tecnologia Power Line Communication e Protocolo SNMPv3

Adriano Tavares
Efeito do Extrato Aquoso de ESPORÃO-DE-GALO 
(Celtis iguanaea (Jacq.) Sargent) na Secreção Basal 
e Estimulada em Mucosa Gástrica de Rã.

Alessandra Correa Bueno Prevalência de obesidade e fatores associados em idosos 
usuários do Sistema Único de Saúde em Goiânia-GO

Alessandra dos Santos Ferreira Processo de canonização: o reconhecimento oficial da santidade. Um 
estudo do Processo de Canonização de Santa Clara de Assis (1255)

Alex de Andrade Medeiros Contos Novos de Mário de Andrade e o caráter 
autobiográfico do narrador em primeira pessoa

Alex de Oliveira Freitas Detecção de contaminantes químicos em sedimentos 
com o uso das técnicas de AAS e EPR

Alex dos Reis Ribeiro Variaveis na análise do solo em solos culitivados com Brachiaria 
Ruziziensis sob diferentes doses de adubações nitrogenadas

Alex Rabelo Certificados de Emissões Reduzidas: sua essência, 
natureza jurídica, aspectos contratuais, e tributação.

Alexandre Vedovatto Avaliação da resitência do percevejo verde pequeno, Piezodorus 
guildinii (Hemiptera:pentatomidae) a inseticidas

Alice Francener Nogueira Gonzaga A família Malpighiaceae Juss. na Serra dos Pireneus, Goiás, Brasil

Aline Bertoletti Barbieri Avaliação da resistência parcial a ferrugem asiática em 
linhagens e cultivares de soja sob manejo com fungicidas

Aline Conceiçao da Costa Práticas de subjetivação no programa SUPERNANNY: práticas 
discursivas utlizadas pelo programa na formação do sujeito

Aline de Morais Faria

Caracterização do colágeno em parede abdominal de ratas após 
implante de tela de polipropileno revestida de hidrogel de poli 
(2-hidroxietil metacrilato) (poliHEMA) e tela de polipropileno 
isolada analisadas por meio do picrossírius red em luz polarizada.
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Aluno Trabalho

Aline Filomena Furtado Gold Necessidade da higienização das mãos após uso de 
luvas de procedimento de uma equipe de UTI 

Aline Pedrosa de Oliveira
Desempenho, digestibilidade, rendimento de carcaça 
e avaliação dos órgãos digestivos de frangos de corte 
recebendo rações com ou sem aditivos antimicrobianos

Aline Pereira Moraes Contribuição ao estudo fitoquímico de Amaioua guianensis (Rubiaceae)

Aline Souto de Paiva Estudo da atividade antioxidante do extrato bruto e da fração 
alcaloídica da casca do Aspidosperma subincanum Mart. (Guatambu)

Amanda Cissa Cunha de Oliveira Aspectos parasitológicos da lagochilascaríose experimental em camun-
dongos C57BL/6 e BALB/c sensibilizados com antígenos do parasito

Amanda Rafaela Rodrigues
Avaliação da atividade enzimática de β-1,3-glucanases 
produzidas por isolados de Trichoderma spp. Em 
presença de parede celular de fitopatógenos 

Amanda Santos Fernandes Coelho Abordagem do conhecimento das mulheres no período 
puerperal tardio no contexto da comunidade

Ana Caroline de Souza Barnabé Avaliação da saúde intestinal de frangos de corte desafiados 
com Salmonella Typhimurium e tratados com lactulose

Ana Claudia Rodrigues de Siqueira Utilização de resíduos agroindustriais para produção 
de lacase por fungos de decomposição branca.

Ana Larissa Dal Piva Argenta Influência da geometria no comportamento dinâmico 
de cascas cilíndricas com fluido em escoamento

Ana Paula da Silva de 
Oliveira Ferreira

O trabalho como (re) existência nas áreas de cerrado: um 
estudo de caso no vale do rio São Marcos Catalão (GO)

Ana Paula Rezende dos Santos Análise ontogenética, histológica e histoquímica do trato 
digestório e glândulas associadas do Poecilia vivipara

Anali Martim Efeito das chuvas locais no rendimento das 
plantas bioenergéticas: amendoim

Andiara Pereira dos Santos Implementação do algoritmo de Deutsch-Jozsa em pontos quânticos 

Andre Luis Machado Carneiro
Análise de desempenho dos frangos de corte infectados 
com Salmonella Enteritidis e Eimeria tenella alimentados 
com rações contendo ácidos orgânicos

Andréia Borges Alencar Rusel
Levantamento e análise comparativa de dados 
socioeconômicos das regiões nordeste goiano, norte goiano 
e entorno do Distrito Federal, entre 1998 E 2006.

Andréia da Silva Oliveira A construção social da imagem do masculino e do 
feminino nos crimes de homicídio - Catalão 1970

Ângela Moni Fonseca Avaliação clínica de animais portadores de claudicação 
decorrente de enfermidades podais
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Aluno Trabalho

Angélica Ribeiro Araújo Controle de Salmonella Typhimurium ácido nalidíxico 
resistente em frangos de corte utilizando ácido orgânico

Angelita Campos Bandeira Impacto da estratégia de marketing sobre a adesão à 
higienização das mãos por profissionais anestesistas

Anna Carolina Braga de Souza Diversidade de microcrustáceos, rotíferos e tecamebas 
em uma lagoa do Centro-Oeste brasileiro

Antonio Marcos Soares de Paula
O antifeminismo e a literatura pró-mulher na idade 
média: levantamento e análise de textos fundadores 
em edições e traduções na língua portuguesa

Ariadne Gomes Carvalho Estudo de agregação de nanopartículas de óxido 
de ferro funcionalizadas em meio biológico

Barbara Morais Arantes Análise dos conteúdos presentes na nova Matriz Curricular da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás - UFG

Beatriz Abdallah Chaibub
Análise da composição química do óleo essencial e avaliação 
da atividade antimicrobiana do óleo essencial e extrato 
etanólico bruto de Spiranthera odoratissima A. ST. HIL.

Beatriz dos Santos Siqueira 
Efeito do tempo de maceração sobre as características 
físico-químicas e sensoriais de biscoitos elaborados a 
partir de farinhas de mesocarpo externo de pequi

Bruno Lemos Moreira Avaliação da necessidade e acompanhamento 
do uso de ferro e terra em leitões

Bruno Rafaelle Alves Lacerda
Avaliação da Atividade Antioxidante de Oligossacarídeos 
Feruloilados Liberados da Hidrólise de Arabinoxilana pela 
Enzima Recombinante HXYN2r de Humícola grisea.

Bruno Rodrigues de Freitas Faixa de Mobius nos espaços Euclidiano e de Minkowski

Camila Gomes Delalibera Biodiesel e MDL: Análise sobre a possibilidade de enquadramento 
de projetos de pequena escala no âmbito do MDL

Camila Moura Batista
Qualidade higiênico-sanitária das refeições produzidas 
pelas Unidades de Alimentação e Nutrição dos campi I 
e II da Universidade Federal de Goiás em Goiânia

Camila Roldão de Lelles Dantas Concepções de família e de autoridade de alunos do curso de Psicologia

Camille Bastos Persiano Exame eletrocardiográfico em asininos (Equus asinus) 
submetidos à anestesia dissociativa em infusão contínua 

Carla Henrique Gomes A autoridade parental: a violência como sintoma do desamparo familiar.

Carlos de Melo e Silva Neto Anotação e detecção de SNPs em genes de fatores 
de transcrição bHLH de Eucalyptus spp.

Carlos Eduardo Dambros Avaliação da composição bromatológica do milheto 
forrageiro sob fontes de nitrogênio
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Aluno Trabalho

Carolina dos Santos Ribeiro Fatores que interferem nos níveis de saponina da gramínea braquiária 

Carolina Guimarães de Souza Crescimento e caracterização por Ressonância Paramagnética Eletrô-
nica (RPE) de cristais de Zn(L-prolina)2Cl2 dopados com íons cobre(II)

Carolina Parreira Ribeiro Camêlo Alterações radiológicas pulmonares em pacientes 
portadores de artrite reumatóide

Carolina Pereira de Oliveira Netta Turismo Rural

Carolina Soares Sousa A eleição de Armando de Salles Oliveira ao governo 
de São Paulo (1934): a guerra na imprensa

Caroline Silva de Oliveira Cinética de decomposição da macrófita Typha angustifolia L.

Celio Seixo de Brito Junior Métodos de discretização de equações diferenciais parciais 
utilizados em simulação de dispositivos semicondutores

Ceres Cristina Bueno Dallarmi Úlceras Venosas na População Atendida nas Unidades com Funciona-
mento de 24 horas na Rede Básica de Saúde da Cidade de Goiânia 

Christiane Moreira Souza Alterações celulares em exame colpocitológico de reeducandas 
do Complexo Prisional de Goiás (Aparecida de Goiânia)

Cinthia Antunes Correa Cristalização do aminoácido cisteína e seu complexo com 
cádmio e análise por técnicas de difração de raios X.

Cinthia Mendes Ferreira A formação de professores que atuam na educação profissional na 
modalidade da educação de jovens e adultos - Proeja em Goiás

Clarissa Cardoso Pereira A proliferação da dengue e o clima em Jataí -GO

Claudimeire Gonçalves Crispim Estados excitados para SO2 em fase gasosa

Cláudio Fernandes Ribeiro Investigações sobre a vida de uma mística visionária e seu confessor 
condenados pela Inquisição Portuguesa no século XVII

Cristhianne Soares Silva Moraes Desenvolvimento de microemulsões a partir 
do óleo de sementes de PDIUFG01

Cristina Agla Cardoso Matias A produção familiar no cerrado goiano: as comunidades rurais Coquei-
ro, Cruzeiro dos Martírios e São Domingos no município de Catalão (GO)

Cristyane Batista Leal Os usos evidenciais gramaticalizados [disk] em 
romances regionalistas brasileiros

Cyndi Heleinne Pires Estudo Farmacognóstico da Callistemon 
viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don

Cynthia Ferreira de Melo O trabalho de enfermagem nas unidades de urgência 
e emergência: revisão da literatura nacional.

Daiane Soares Veras Soluções especiais das equações de Navier-Stokes-Poisson

Daniel de Magalhaes Freitas Participação de anticorpos ani-tumor na resolução de 
tumor experimental em camundongos Balb/c

Daniela Cristina Vinhal Desenvolvimento de Métodos para Avaliação de Produtos FPS
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Aluno Trabalho

Daniela Fernandes Torralbo Imobilização de lipase em polissacarídeos de frutos 
de Solanum lycocarpum St. Hil (Lobeira)

Daniela Negrão Muniz Ferreira
Avaliação da atividade genotóxica e antigenotóxica 
do extrato de Palicourea coriacea (Cham.) K. Schum 
pelo induteste sos em cepas bacterianas

Daniella Porto Uma Nova Classe de Exemplos de Trajetória 
Central em Programação Semidefinida

Danielle Mendonça Rizzi Efeito do extrato diclorometânico de folhas de Cheiloclinium cognatum 
sobre a glicemia de ratos portadores de diabetes induzido por aloxana.

Danielli da Silva Borges Reis A escrita do homem comum no século XIX

Danielly Bandeira Lopes Estudo da arquitetura cortical do lobo occipital de macacos-
prego (Cebus Libidinosus) (Rylands et al., 2000)

Danilo Campos Costa Avaliação da eficácia de um programa multidisciplinar 
no controle bioquímico na síndrome metabólica

Davi dos Reis Santos Perfil de suscetibilidade de leveduras isoladas 
da saliva de profissionais da saúde

Dayane de Melo Costa
Profissionais de saúde portadores de Staphylococcus 
sp. multirresistentes de um hospital referência para 
tratamento oncológico da Região Centro-Oeste

Dayse Edwiges Carvalho A religiosidade da criança em tratamento 
oncológico: percepções dos pais.

Déborah Ferreira 
Noronha de Castro

Reatogenicidade da vacina brasileira contra hepatite 
B (Butang®) em lactentes, considerando a região 
ventro glútea e a região vasto-lateral da coxa 

Déborah Patrícia Leal Oliveira Composição química-centesimal de pratos tradicionais e 
modificados da culinária goiana: análise direta e indireta

Denice Frota do Lago Obtenção de extrato seco padronizado de 
uma planta medicinal (ESP 0109)

Denise Caroline Toledo Caracterização histomorfológica da atrofia 
inflamatória proliferativa na próstata canina

Dennia Pasquali e Cabral O mercado-mundo do fitness e o seu desenvolvimento desigual: 
as academias de ginastica na cidade de Goiania-GO.

Dhiogo Albert Rosa dos Santos Avaliação de linhagens e cultivares de arroz de terras altas 
desenvolvidas pelo programa de melhoramento genético

Dianari Inácio de Morais Junior A Constituinte de 1934: o debate sobre as 
polícias estaduais na bancada paulista

Diego Pinheiro Fernandes Critérios de Adequação para uma Argumentação Contra-Factual



VII

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
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Dorotéia Alves Ferreira Densidade e diversidade de fungos micorrízicos 
arbusculares em solo sob diferentes usos

Douglas Hilário da Cruz Curvas de largura constante, de Bertrand e de torção não nula

Douglas Magalhães 
Albuquerque Bittencourt

Análise de Radiers Estaqueados com estacas 
de diferentes comprimentos

Douglas Montielle 
Silva Nascimento

Implante de células-tronco em cardiopatia chagásica 
e arritmia cardíaca: Revisão bibliográfica

Douglas Siqueira Freitas Uso da terra e mapeamento das áreas degradadas 
com areais no sudoeste goiano

Edgar Matias da Silva Geometria das Curvas Planas

Édilon Sembarski de Oliveira
Desempenho de frangos de corte e digestibilidade de 
nutrientes de rações contaminadas experimentalmente com 
aflatoxina B1 e contendo glicomanano esterificado.

Edismauro Garcia Freitas Filho
Avaliação clinico - laboratorial e histopatológica dos 
rins de cães para a determinação da acurácia de 
provas bioquímicas que avaliam a função renal

Eduardo Ferraz Franco Liberdade e igualdade como fundamentos da 
justiça em um Estado democrático

Eduardo Mazon Corandin Desempenho de novilhos mestiços leiteiros sob 
diferentes níveis de suplementação energética

Eduardo Miranda de Oliveira
Análise de nitrogênio, extrato etéreo, e contagem de 
bolores de ingredientes e ração comercial de diferentes 
qualidades para alimentação de frangos de corte

Elayne Miguel da Silva Ausência de citotoxicidade e genotoxicidade de isoflavonas 
em células somáticas de Drosophila melanogaster

Elda Isabela Gonçalves 
dos Santos Neves

Treinamento resistido e treinamento aeróbico: melhora 
da capacidade funcional de indivíduos obesos

Elisa Signates Cintra de Freitas Partidos políticos goianos, informação e interatividade.

Eloisa Ramos Bastos Goniometria em radiografia dos membros 
pélvicos de cães da raça Rottweiler

Eloy San Carlo Maximo Sampaio Formação do Psicólogo: a produção em artigos publicados em 
periódicos especializados no campo da Psicologia e Educação.

Emile Raymond Ferreira Taillebois Cálculo de propriedades de transporte em 
semicondutores magnéticos diluídos

Emmeline Flor Ribeiro Estudo Fitoquímico das Raízes de Memora nodosa (Silva Manso) Miers

Eslanda Francisca de Almeida O Centro de Formação de Professores Primários de Catalão
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Aluno Trabalho

Etyene Barbosa Bento
Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro da ceftazidima 
livre e encapsulada em lipossomas unilamelares frente à cepa de 
Pseudomonas aeruginosa resistente a esse antimicrobiano.

Fabiana Miranda Boaventura Avaliação dos efeitos do extrato do amaranthus cruentus brs alegria 
sobre as células fagocíticas na paracoccidioidomicose experimental

Fabyano Alvares Cardoso Lopes Avaliação da capacidade micoparasítica e produção de 
enzimas hidrolíticas de isolados de Trichoderma spp.

Fanuel Nogueira Garcia Áreas Protegidas no Estado de Goiás: Pouco 
Eficientes e Pouco Protegidas 

Fausto de Melo Faria Filho Efeitos termodifusivos e magnetoforéticos de magnetolipossomas  
gigantes

Fernanda de Moura Leal A constituinte de 1934: o debate sobre as polícias 
estaduais: a bancada do Rio Grande do Sul

Fernanda de Paiva Rodrigues 
Fleuri e Castro

Inventário do vocabulário cartorial - contribuições para um 
glossário de termos oficiais de manuscritos goianos. 

Fernanda Freire Maia Estudo da presença de células CD4+ e CD45RO+ 
em pulpites dentárias humanas

Fernanda Garrote Marques Validação e calibração de sondas de microdiálise 
utilizando a grandisina como marcador

Fernanda Moreira Palhano Estrutura genética de populações de buritizeiro 
em veredas naturais e antropizadas

Fernando Antônio Asevedo  
Nóbrega

Placas Multicamadas Tratadas por Sensores e Atuadores 
Piezoelétricos: Uma Proposta de Interface Gráfica

Fernando Damásio Corrêa
Extração e caracterização dos lipídeos dos óleos de 
sementes de baru (Dipteryx alata Vog.) procedentes 
de diferentes regiões do Estado de Goiás.

Fernando Figueiredo 
dos Santos e Reis

O papel da família na constituição da identidade na 
infância: a perspectiva veiculada em livros e periódicos de 
Psicologia e a visão sócio-cultural dos vygotskyanos

Flávia de Assunção Neves Aplicação de fungos de decomposição branca no processo 
de remoção de cor em efluentes simulados

Flávia Silva Mastrella Realização das sibilantes em manuscritos catalanos oitocentistas

Flaviane Cintra Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER)

Flávio Araújo Pinto Alterações físicas e químicas do solo após aplicação de 
calcário e gesso agrícola em área de plantio direto

Flávio Morais de Miranda Curvas: um estudo qualitativo.

Flávio Pereira dos Santos Potencial produtivo do buriti em veredas antropizadas e conservada
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Francine Vieira Pires Avaliação do glutaraldeído em uso para o reprocessamento 
de endoscópios no município de goiânia

Francyelli Mariana 
dos Santos Mello

Avaliação da atividade citotóxica e antitumoral do extrato 
bruto etanólico de Spermacoce poaya A. Saint-Hilaire 
(Rubiaceae) frente células normais e tumorais in vitro

Frederick Gomes Alves Teoria e Filosofia da História em Nietzsche

Frederico Severino Martins
Extração e caracterização dos lipídeos dos óleos das sementes 
de Apeiba tibourbou Aubl por cromatografia gasosa (CG) 
procedentes de diferentes regiões do Estado de Goiás

Gabriel Feresin Pantalião Micropropagação de Cyrtopodium eugenii 
Rchb. f. & Warm (Orchidaceae)

Gabriela Camargo Tobias Perfil e fatores associados ao óbito das crianças internadas 
em Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal

Gabriela Machado Timo A Constituinte de 1934: o debate sobre as 
polícias estaduais: a bancada mineira.

Gabrielle Amâncio 
Bertolli Venâncio

Política na rede: um estudo do website da 
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

Genebaldo Firmiano 
de Souza Júnior

Atividade de extratos de plantas da família 
Rubiaceae sobre dermatófitos

Geórgia Maria de Carvalho Peres Aplicações de telemedicina para triagem e 
diagnóstico da síndrome do olho vermelho

Geraldo Cordeiro Filho Efeito das chuvas locais no rendimento das plantas bioenergéticas:  
milho crioulo.

Gilmara Aparecida Corrêa Fortes Taninos hidrolisáveis de folhas de Eucalyptus microcorys

Gisele Martins Siqueira Edição semidiplomática de manuscritos catalanos oitocentistas 
e estudo do gênero escripturas públicas de bens de raiz.

Gislene Pereira Leal 
Almança de Carvalho Formação de professores para atuar na Educação Infantil

Gisselly Vieira Souza Delmond A Produção Acadêmica sobre Professores: Um estudo 
Interinstitucional da Região Centro-Oeste

Gleice Lorena Gonçalves 
Tavares Botelho

Influência da Adição de Ni2+ e Co2+ nas Propriedades 
(Micro)Estruturais e Ópticas do Mg2SnO4

Greice Daniella de Paiva
Avaliação da fertilidade e morfologia de espermatozóides 
de ratos wistar tratados com extrato diclorometânico 
de folhas de Salacia elliptica (MART. EX SCHULT.).

Guilherme Borges da Silva Percepção do crime e sentimento de insegurança em Jataí/GO 

Guilherme Henrique Costa Oliveira Qualidade óssea: existe um consenso na definição dessa 
variável entre implantodontistas brasileiros?
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Aluno Trabalho

Gustavo de Almeida Gomes Evolução histórica da legislação brasileira para a 
disposição de efluentes nos cursos d’água e no solo

Hélio Patrick Silva Alves Seleção recorrente em milho(zea mays) para uma população com po-
tencial de desenvolvimento em ambientes com restrição de fósforo.

Henrique Vieira Alquimim Capacidade cardiorespiratória de adultos obesos submetidos

Hérica da Silva Pedroso A influência da religiosidade nas relações de um grupo 
de desportistas no contexto de saúde e doença.

Hérika Isabella da Costa Interações inter-moleculares da enolase de Paracoccidioides brasiliensis

Hermógenes Hebert 
Pereira Oliveira O Problema do Significado: Quine e Carnap a respeito da analiticidade

Hesther de Macedo Bousquet

Amplificação por PCR do gene hsp65 e purificação dos 
produtos de PCR dos genes hsp65, katG e rpoB de cepas de 
Mycobacterium tuberculosis isoladas de pacientes atendidos 
na cidade de Goiânia-Goiás para posterior sequenciamento.

Hidelbrando Ricardo 
Domeneguete Amaral

Avaliação da resposta imune celular através da produção 
de óxido nítrico de bovinos naturalmente infectados 
por tuberculose (Mycobacterium bovis) 

Hiuri Fellipe Santos dos Reis Superfícies com Curvatura Gaussiana negativa

Hugo Cardoso Martins Pires Avaliação radiográfica e de pressão arterial de cães da raça Pit Bull 

Hugo Jayme Mathias 
Coelho Peron

Fracionamento de proteínas e carboidratos de cultivares 
de milheto sob doses e fontes de nitrogênio

Iamanda Luiza Marciano e Silva Homicídios e Prisões em Goiás

Icaro Felipe Borges Sena Planejamento de redes de distribuição de energia 
elétrica com restrições geográficas

Isa Maria Bastos Mendes Silva Avaliação da suscetibilidade de larvas de Aedes aegypti 
(Díptera, Culicidae), de Goiânia, ao temephos.

Isabel Crhistyna Teles de Carvalho Investigação da atividade citotóxica e indutora de apoptose 
da grandisina sobre a linhagem leucêmica HL-60 

Isabela Cinquini Junqueira
Avaliação do impacto da implantação da vacina oral de 
rotavírus humano (vorh) sobre a prevalência das infecções 
por adenovírus entéricos na cidade de Goiânia - Go.

Isabela Theodoro Pacheco Avaliação da antibioticoprofilaxia cirúrgica em Hospital Universitário

Iziara Ferreira Florentino Avaliação das atividades analgésica e/ou anti-inflamatória de extratos 
e frações das folhas de Manacá (Spiranthera odoratissima A. ST. HIL).

Jackeline Karoline Brito Viana
Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) em crianças 
e adolescentes: Comparação com as medidas em consultório e 
da monitorização ambulatorial de pressão arterial (MAPA)
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Jalily Bady Helou Perfil de ativação da Mapk Erk 1/2 em cardiomiócitos de 
camundongos infectados por Trypanosoma cruzi

Jamil de Oliveira Galdeano Abud Monitoramento de artrópodes pragas e seus inimigos naturais em 
lavouras comerciais de soja na região de Palmeiras de Goiás/GO

Janaina Deuselice Alves de Freitas Razão e emoção: construindo a relação 
ator - personagem no espetáculo

Jaquelaine Aparecida de Sousa A diferença entre as motivações para os homicídios praticados 
por jovens e adultos no Sistema Prisional do Estado de Goiás

Jean Carlos Rodrigues Lima Processamento e valor nutricional de barras de cereais 
formuladas com polpa e amêndoa de baru 

Jerônimo Raimundo 
de Oliveira Neto 

Composição e variabilidade da secreção defensiva de 
Nasutitermes sp na região metropolitana de Goiânia

João Paulo Gomide e Brito Análise Laboratorial de Misturas de Fosfogesso, 
Solos Tropicais e Estabilizantes Químicos

João Paulo Hanel Rorato Avaliação morfométrica do colágeno na camada 
íntima de aortas torácicas e abdominais

João Paulo Sousa Mello Avaliação anatomopatológica de rins de ovinos confinados

Joicy Rocha dos Santos Desenvolvimento de biossensores para determinação e 
análise de pesticidas utilizando técnicas eletroanalíticas

Jordana Cardoso 
Carneiro de Oliveira Poesia e infância no livro As Coisas, de Arnaldo Antunes

Jordana Carolina 
Marques Godinho

Prevalência e fatores associados à vulnerabilidade a desnutrição em ido-
sos, usuários da Rede Básica do Sistema único de Saúde de Goiânia - Go

Jordanna de Almeida e Silva
 Emprego do extrato aquoso de barbatimão e do creme 
de quitosana a 5% no tratamento de lesões cutâneas 
experimentalmente induzidas em coelhos: avaliação clínica 

José Luciano Pereira Neto A Questão Colonial e a Independência de Angola no 
contexto da Revolução dos Cravos em Portugal(1974)

Josemar Martins Ferreira Sorção e solubilidade de resinas compostas: variações 
em função da fonte de polimerização

Josimar Gonçalves da Silva 
Partidos e sistema partidário na nova democracia brasileira: 
Coligações eleitorais entre o PSDB e partidos de esquerda 
para as eleições majoritárias estaduais (1986 - 2006)

Juliana Pires Ribeiro Análise da Produção Científica sobre Práticas Integrativas e 
Complementares no Brasil no Período de 1997 a 2007.

Kamila da Silva Andrade Campos Vetoriais Reversíveis

Karina Nóbrega da Silva Avaliação de sistemas prediais de tratamento de esgoto 
doméstico visando o reaproveitamento do efluente tratado 
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Karine Borges de Medeiros Avaliação do internato do novo currículo de medicina 
da UFG: visão de professores e estudantes.

Karine Martins de Oliveira Caracterização da isocitrato liase recombinante do 
fungo patogênico Paracoccidioides brasiliensis 

Karla Carvalho Naves Análise da resistência parcial e da tolerância de 
genótipos de soja a ferrugem asiática

Katarinne Lima Moraes Orientações ao Portador de Marcapasso Cardíaco Definitivo

Kelly Coelho Costa Formação do Psicologo: a produção em dissertações 
e teses no campo da Psicologia e Educação

Kelly da Silva Bezerra
Síntese, caracterização e estudos de mecanismo 
de formação do complexo de cobre com N-benzoil-
N-(2-hidroxietil)-N-(4-metilfenil) guanidina

Kelma Gonçalves Sobrinho Nem vítima nem vilã: a construçaõ da imagem de mulheres

Khaico Henrique Mendonça Variáveis na análise foliar de Brachiaria ruziziensis cultivada 
sob diferentes fontes e doses de adubações nitrogenadas

Laila Maria de Sousa Naves Agricultura familiar e identidades sociais: as comunidades 
rurais no município de Catalão (GO)

Lais Costa Melo Detecção de Aichi virus em amostras fecais de 
crianças da região Centro- Oeste do Brasil

Laís Mori Saraiva Estudo da relação entre religiosidade e higiene 
bucal e fatores relacionados

Laise Rodrigues de Andrade Atividade moduladora do suco de Noni sobre o efeito tóxico-genético 
da doxorrubicina em células somáticas de Drosophila melanogaster

Lany Franciely da Silva Figueiredo Adornos presentes nas mãos de profissionais da área de saúde: uma 
revisão integrativa da literatura sobre a sua atuação como fômites

Lara Cristina da Silva Tempos de trabalho em Goiás: Estado e sociedade no 
processo de redução dos tempos de trabalho

Lara Livia Santos da Silva Consumo de fibra alimentar e evolução do peso 
corporal em portadores de síndrome metabólica

Lara Rodrigues Otimização de topologia de estruturas e componentes 
fabricados com material com gradação funcional

Larissa Carneiro Albino
 A pesquisa qualitativa presente nas produções acadêmicas 
sobre Professores do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de Goiás 

Larissa Oliveira de Queiroz
Avaliação morfométrica do colágeno miocárdico no 
ventrículo esquerdo e no septo interventricular de 
indivíduos idosos com cardiopatia chagásica crônica
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Larissa Soares Reis Vilanova Criação de um protocolo de prevenção e atendimento do paciente 
em uso de bifosfonatos ou portador de osteonecrose.

Laura Barbosa Santos Fatores associados à satisfação com a 
profissão entre cirurgiões-dentistas

Laurena Moreira Pires Saúde do escolar: trajetória da produção cientifica na enfermagem

Layz Alves Ferreira Prevalência e caracterização da prática de automedicação para 
alívio da dor entre estudantes universitários de Enfermagem

Leandro Prado Felício
Avaliação do potencial mutagênico e antimutagênico da planta 
medicinal Açoita-cavalo (Luehea divaricata Mart. et Zucc.), em células 
somáticas de Drosophila melanogaster pelo teste SMART/asa.

Léia Cristina Fernandes Toledo A relação entre Autoridade e Família: a produção de artigos 
publicados em periódicos especializados no campo da Psicologia

Leiliane Alcântara Brito Análise de concordância da causa básica de óbito de jovens 
vítimas de homicídio por arma de fogo em Goiânia, Goiás.

Leonardo Martins de Abreu Efeitos de correlação eletrônica sobre a primeira 
hiperpolarizabilidade de cadeias de poliacetileno fluoretadas

Leonardo Peixoto de Amorim Caracterização física do solo e atividades de 137Cs em 
solos submetidos a diferentes sistemas de uso

Lethicia Vargas Pereira A Família: palco da tragédia do sujeito.

Letícia Dogakiuchi Silva
Perfil epidemiológico e prevalências das infecções do 
trato genital feminino em reeducandas do complexo 
prisional de Aparecida de Goiânia - Goiás 

Letícia Lemes Santiago Antonin artaud e seus duplos: aspectos da recepção da prática 
teatral em português do poeta e surrealista francês.

Letícia Oliveira Alves Identificação de compostos fenólicos em frutas 
do cerrado por voltametria cíclica

Leticia Pereira Borges Evolução do processo inflamatorio no exercício físico 
de baixa e média intensidade em camundongos

Lia Sayuri Inumaru Suplementação de aminoácidos sulfurados para frangos 
oriundos de ovos de pesos diferentese duas idades de matriz

Lívia Palmerston Mendes
Avaliação de diferentes métodos utilizados na obtenção de 
nanocarreadores e sua influência nas características físico-
químicas e eficiência de encapsulação dos nanossistemas

Lívia Sabino Cardoso Estudo da Arquitetura Cortical do Lobo Parietal do Macaco Cebus libi-
dinosus (macaco-prego) (RYLANDS et al. 2000) (PRIMATES, CEBIDAE)

Lorena Maione Silva Avaliação da atividade antimicrobiana do extrato bruto e da fração 
alcaloídica da casca do Aspidosperma subincanum Mart. in vitro



XIV

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

Lorena Mendes Simon Distribuição geográfica potencial e riqueza de 
espécies de plantas úteis do Cerrado brasileiro

Luan do Carmo da Silva Aplicação do Conceito de Entropia do Relevo à Análise Sistêmica 
deProcessos Erosivos na Microbacia do Córrego Palmito; Goiânia; GO. 

Luana Cássia Miranda Ribeiro Exposição a material biológico como fator determinante à adesão ao 
equipamento de proteção individual pela equipe de enfermagem

Luana Renostro Heinen Pós-colonialidade: o sistema de patentes como mecanismo legitimador 
de novas formas de expropriação colonial do conhecimento

Luanara Marysol 
Seraine Rodrigues

Ensaios metodológicos para diagnóstico das relações causais entre 
riscos ambientais e saúde pública no município de Ouvidor(GO)

Lucas Ferreira Batista Caracterização de células peritoneais de camundongos BALB/c 
infectados por Taenia crassiceps tratados ou não com anti-CD301

Lucas Hoffmann Greghi Kalinke Preparação e caracterização de monolitos de matriz híbrida 
orgânica-inorgânica impregnada com nanopartículas magnéticas

Lucas Marques de Camargos Relações filogenéticas dentro da família Hydropsychidae 
(Trichoptera) para gêneros encontrados no Brasil

Lucas Rangel Aguiar Aspectos imunológicos da lagochilascaríose experimental em camun-
dongos C57BL/6 e BALB/c sensibilizados com antígenos do parasito

Luciana de Oliveira Froes Emprego do gérmen de milho desengordurado no 
processamento de biscoitos tipo cookie

Luciana Martins 
Rodrigues Salgado

Avaliação da prevalência das alterações miccionais entre grupo 
de crianças de 6 a 10 anos da Região Leste de Goiânia.

Luciana Pereira de Sousa Espacialidades das Congadas em Goiânia e Catalão (com 
base em acervos hemerográficos e fotográficos)

Luciana Santos Cantuária Impacto da dor crônica nas atividades cotidianas de 
estudantes universitários de Enfermagem

Lucianna Gonçalves 
Nepomuceno Lemes

Avaliação da atividade ectonucleotidase de diferentes 
isolados de Leishmania (Viannia) braziliensis e da infecção 
de camundongos C57Bl/6 por estes isolados

Ludmila Brito Porto
Validade e Aplicabilidade do Uso Rotineiro da Auto-Medida 
da Pressão Arterial para o Melhor Controle das Cifras 
Tensionais e do Perfil Metabólico no Paciente Hipertenso

Luísa Zaiden Carvalho 
Martins de Sá

Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro da ceftazidima 
livre e encapsulada em lipossomas unilamelares frente à cepa de 
Pseudomonas aeruginosa resistente a esse antimicrobiano.

Luiz Antonio Cardoso Júnior Caracterização de cultivares de soja transgênicas e 
convencionais quanto ao teor de proteína no grão

Luiz Henrique da Silva Avaliação clínica e histopatológica dos dígitos de bovinos

Luiza Alvarenga Lima Estimativa das alterações da prova de função pulmonar 
em pacientes com artrite reumatóide
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Lyriane Apolinário de Araújo Caracterização molecular do vírus da hepatite C em 
reeducandas do Complexo Prisional em Goiânia, Goiás

Maína Terra Comparini Levantamento das alterações anatomo-patológicas 
do útero de mulheres autopsiadas

Maísa Mantelli Influência do aluminio sobre o crescimento e fisiologia da levedura 
Saccharomyces cerevisiae PE-2 e o possivel efeito protetor do magnésio

Mara Rubia de Sousa Barbosa Correlação entre os Gambás (Didelphis sp) e a cana-de-açúcar (Saccharum 
spp) no possível mecanismo de transmissão oral da doença de Chagas

Marcela Alves de Araújo 
França Castanheira Poder disciplinar e biopoder em Michel Foucault

Marcela Pacheco Cruvinel Indicação e planejamento de implantes dentários: a análise da

Marcelo Barbosa Barreto
Levantamento e análise comparativa de dados tributários e de 
infraestrutura das regiões de Planejamento Norte Goiano, Nordeste 
Goiano e Entorno do Distrito Federal, entre 1998 e 2006

Marcelo Jungmann Pinto Giorgio Agamben: soberania e exceção

Marco Túlio Rodrigues Marques
Elaboração do programa de capacitação em educação sanitária 
em alimentos e planejamento de oficinas de culinária para os 
produtores/vendedores das feiras especiais de Goiânia.

Marcone Alves de Campos Blocos de concreto com resíduos de construção

Marcos Vinicius de Oliveira Silva Modelo térmico para escoamento de óleo e água em meios porosos

Marcus Vinícius Calazans Barbosa Prevalência de câncer de mama em estudo de 
base populacional, Goiânia-GO, Brasil

Maria Cecília Martins Um estudo da devotio moderna. A partir da análise 
da obra Imitação de Cristo(1420-1440)

Mariana Alves Mesquita
Avaliação microbiológica e parasitária de frangos de cortes 
desafiados com Salmonella Enteritidis e Eimeria tenella 
alimentados com rações contendo ácidos orgânicos

Mariana Arruda Silva Condições higiênico-sanitárias das Feiras Especiais 
de Goiânia, Goiás - Aplicação de check list 

Mariana Moreira Andraschko Imunolocalização e expressão da e-caderina em rim de cães

Marília de Paula Porto Ausência de efeito genotóxico do suco de morinda citrifolia

Marilia Oliveira Morais Estudo da correlação existente entre as proteínas ativadoras (P53) e 
inibidoras (BCL 2) de apoptose em carcinoma espinocelular de boca

Marina Jacob Chaer Qualidade de Vida em Crianças e Adolescentes com Doença do Refluxo 
Gastroesofágico por meio de dispositivo genérico (PedsQL TM 4.0)

Marina Pedroso de Oliveira Desenvolvimento de metodologia alternativa para o monitoramento 
de biossíntese de novos derivados de antiretrovirais.
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Marina Teixeira Rocha Estado nutricional, atividade física e câncer de mama: 
um estudo de caso-controle em Goiânia (Goiás)

Marisleily Rodrigues de Freitas
A utilização da Internet na oferta de informação 
por parte do Executivo Municipal Goianiense e da 
Assessoria Especial para Assuntos da Juventude

Mateus Grangeiro
Efeito do extrato diclorometânico de folhas de Salacia 
elliptica (Mart. ex Schult.) sobre a glicemia de ratos 
portadores de diabetes induzido por aloxana.

Matheus Guimarães Mello O trabalho de músicos profissionais: a construção 
da identidade social e ocupacional

Maurício Andrade Soares Gomes
Uma nova metodologia baseada em simulated annealing 
para o dimensionamento de rede de distribuição de energia 
elétrica com restrições geográficas e elétricas

Max Gonçalves dos Santos e Silva Avaliação da redistribuição de sedimentos por meio da técnica 
do 137Cs e do modelo WEPP: geração do sub-arquivo CLIGEN

Mayara Couto Sardinha Estimativa da resposta à prova tuberculínica com o derivado 
protéico purificado (PPD) em pacientes com artrite reumatóide

Mayara Lustosa de Oliveira
Análise ontogenética, e morfométrica do epitélio de 
revestimento opercular de peixes eurialinos em águas 
continentais nos estágios embrionário, e alevino.

Mayara Martins Tavares As Representações dos Profissionais de Saúde Frente ao 
Atendimento a Pacientes com Comportamentos Autodestrutivos

Mayara Souza Martins Características anatomo-patológicas de lesões experimentalmente 

Michel Mauch Rosa A “verdade” de Stanislavski e o ator criador: elos perdidos na 
tradução ao português da obra a construção da personagem

Michele Paula de Melo Estudo Fitoquímico e Avaliação Biológica dos 
Caules de Molopanthera paniculata

Michelly Christine dos Santos Nova formulação de curcumina: associação em bicamadas de ácido 
dodecanóico funcionalizado em nanopartículas de magnetita

Monique Gonzaga Silva Valente Estudo da presença de mastócitos e vasos sanguíneos em 
polpas humanas inflamadas de dentes permanentes

Nádia Ferreira Gonçalves Ribeiro Humanização do cuidado em UTI na perspectiva do cliente

Naiara de Paula Ferreira Impacto das condições de saúde bucal na preferência 
por tratamentos protéticos em desdentados totais

Natalia Paranaiba Ferreira
Os Mecanismos de Transferência do Conhecimento na 
Relação Universidade - Empresa: o caso do Programa 
de Incubadoras da UFG (PROINE/UFG)

Natália Silveira Virgili Anotação e detecção de SNPs em genes da 
superfamília WD40 de Eucalyptus spp.
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Natasha Amorim Brandão Avaliação da Sorção e Solubilidade de um Cimento 
Resinoso Fotoativado por diferentes fontes de Luz.

Nathália Batista Gouveia
Formação cultural e resistência à razão instrumental: um recorte para 
professores universitários das áreas de Ciências Exatas e da Terra, 
Engenharias e Ciências Agrárias da Universidade Federal de Goiás

Nathália Bragato Efeitos da lactulose em frangos de corte inoculados 
experimentalmente com Salmonella Typhimurium

Nayara Guimarães Nogueira
Formação Cultural e resistência á adesão á razão instrumental 
dos professores das áreas de “Ciências Humanas”, “Ciências 
Sociais Aplicadas”, “Linguistica, Letras e Artes”. 

Nayla Cecília Silvestre 
da Silva Branquinho

Caracterização do processo de seleção dos enfermeiros 
de um hospital universitário da região centro-oeste

Neryssa Alencar de Oliveira Avaliação de ovinos alimentados com feno de brachiaria 
brizantha e cana-de-açúcar: bioquímica clínica

Nicollas Alexandre Gomes Rocha
Avaliação clinico - laboratorial e histopatológica do 
fígado de cães para a determinação da acurácia de 
provas bioquímicas que avaliam a função hepática.

Nígela Rodrigues Carvalho Detecção de Chlamydia trachomatis em adolescentes e 
jovens do sexo feminino no município de Inhumas-Goiás

Nilvaci Gomes de Assis Junior
Avaliação dos efeitos de borda sobre populações vegetais 
no fragmento de Cerrado da área de preservação do 41º 
Batalhão de Infantaria Motorizado de Jataí - GO, Brasil.

Nívea Caroline Morais Silva Influência das principais enfermidades na avaliação clínico-laboratorial 
e no metabolismo oxidativo dos neutrófilos em bezerros girolando

Noêmia Marra Canêdo Guimarães
Trichomonas vaginalis em correlação com o Virus 
da Imunodeficiência Humana (HIV) e métodos 
diagnósticos: Revisão Sistemática da Literatura 

Núbia Profira Vieira Propriedades Críticas Estáticas e Dinâmicas de Sistemas de Spins

Odair Onofre Gomes Camilo Uma abordagem do ensino jurídico, com ênfase à extensão 
universitária, a partir da turma especial em direito

Patrícia Bueno Andrade
Aspectos histológicos e morfométricos da espessura 
da epiderme e da membrana basal da pele de felinos 
de 20 e 60 dias de vida, clinicamente saudáveis

Patrícia Correia de Siqueira Análise Situacional da produção da atenção em saúde 
bucal em municípios do Estado de Goiás, Brasil

Patrícia Silva Nunes Análise das atividades/intervenções de enfermagem referidas pela 
equipe para o diagnóstico padrão respiratório ineficaz em idosos

Paula Roberta Nunes Estudo da atividade antiproliferativa de derivados de iridóides 
isolados da família Rubiacea do Cerrado e da Mata Atlântica. 
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Paulo Henrique Marcelino de Avila Avaliação do potencial indutor de apoptose : 
participação da proto -oncogene BCL2

Paulo Ricardo Priori Avaliação da reisistência do percevejo marrom, Euschistus 
heros (Hemiptera: pentatomidae) a inseticidas

Pedro Henrique Pereira Procópio Purificação de fenoloxidases provenientes 
de guariroba (Syagrus oleracea)

Pedro Henrique Teles de Oliveira Avaliação da Qualidade de Vida em crianças e adolescentes com 
Alergia Alimentar por meio de dispositivo genérico (PedsQL TM 4.0)

Pedro Moraes Rezende
Desempenho de frangas de postura brancas alimentadas 
com rações com diferentes níveis de proteína e de lisina 
digestível na fase de recria (11 a 20 semanas de idade)

Pedro Paulo Araujo Cavalcante
Identificação do perfil químico de diferentes cultivares 
do feijão comum (Phaseolus vulgaris) pela técnica de 
High Resolution Magic Angle Spinning (HR-MAS)

Percília de Andrade Lucena Teste de Suscetibilidade in vitro dos extratos de plantas da 
família Rubiaceae em isolados de Cryptococcus neoformans

Pietro Rodrigues Felix Zoneamento agroclimático para a cultura da Goiaba 
(Psidium guajava, L.) no estado de Goiás

Poliana Cristina Pires da Silva A representação do espaço geográfico em 
Bernardo Élis e Braz José Coelho

Poliana Gabriel Oliveira Medicina Universitária Medieval e seus Métodos

Pollyany José da Guarda Abordagem do conhecimento das mulheres no período 
puerperal imediato no contexto da comunidade

Priscila Teixeira Ferreira da Silva Comparação do perfil de anticorpos anti- Paracoccidiomicose brasilien-
sis em camundongos BALB/C imunizados com extrato protéico fúngico

Priscilla Guedes Gambale Variabilidade acústica interpopulacional em 
Scinax constrictus (Anura, Hylidae)

Queiliene Rosa dos Santos Análise das anotações de enfermagem em prontuários de 
pacientes atendidos na clínica médica de um hospital escola.

Rafael Alves Garvil Avaliação da capacidade de produção de massa 
verde por meio do uso de faixas-filtro 

Ramon Gomes Mesquita Avaliação da eficiência quimioterápica no tratamento do tumor 
venéreo transmissível frente à caracterização citomorfológica 

Ranielle Caroline de Sousa Questão agrária e ações afirmativas: uma abordagem sobre a 
turma para beneficíarios da reforma agrária e agricultura familiar

Raphael de Faria Carmo Comportamentos repetitivos na demência frontotemporal

Raphael Gomes Morais Medicina de Viagem: obstáculos, profissionais atuantes, doenças 
e medidas profiláticas - Revisão Sistemática da Literatura
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Raphaela Moiana da Costa Perfil microbiológico de alimentos comercializados 
em feiras especiais de Goiânia, Goiás

Raquel de Sousa Braga Desempenho de novilhos de origem leiteira 
suplementados em pastagem no período das águas

Raquel Longuinho 
Lopes de Almeida Os usos gramaticalizados, não-predicativos, de [diski] em

Raquel Moreira B. T. de Araújo Literatura científica na enfermagem sobre sexualidade 
e prevenção de DST/AIDS na fase da adolescência

Raquel Oliveira dos Santos Extensão tumoral dos casos de câncer de mama diagnosticados 
entre os anos de1989 a 2003 na cidade de Goiânia.

Raquel Silva Pinheiro
Prevalência e fatores associados ao portador nasal de 
Staphylococcus aureus em Unidade Neonatal de Cuidados 
Intensivos de hospitais públicos e privados de Goiânia.

Rayane Helena Araujo 
Mendes de Carvalho

A contribuição religiosa na construção da imagem imperial romana: 
os governos de Septimius Severus e Carcalla na obra de Philostratus

Renata Campos Bernardes Perfil das mulheres com informações clínicas relevantes 
e a freqüência de lesões no exame citopatológico

Renata Vieira Bueno Modificação genética de um plasmídeo 
críptico isolado de Salmonella SP.

Renato Ivan de Ávila Marcelino Investigar o potencial citotóxico da grandisina 
sobre células leucêmicas Jurkat

Ricardo Alexandre 
Florentino Barbosa

Eficiência do uso de fertilizante Bioativo obtido da concentração 
de vinhaça na produção de cana de açúcar em solos de cerrado

Ricardo Souza Lima Produtividade da cultura da soja com adubação antecipada 
a lanço e incorporada em solo de cerrado

Rodolfo Santos Costa 
Maçaranduba Filtros e esquemas de regularização em otimização de topologia

Rodolpho Mendonça Chinem Análise das vibrações de placas retangulares

Rodrigo Cesar Assis Caixeta Infecções Sexualmente Transmissíveis e Vaginose Bacteriana 
em Pacientes com Esfregaço Cervical Anormal

Rodrigo de Souza Castro Avaliação da qualidade de vida em crianças e adolescentes com doença 
hepática crônica por meio de dispositivo genérico (PedsQL TM4.0)

Rômulo Marques Fava Construção e aplicação de um Biossensor Amperométrico usando 
Guariroba (Syagrus oleracea) como fonte de fenol oxidase.

Ronaldo Figueiredo Alves Soroepidemiologia da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV) em reeducandas do Complexo Prisional em Goiânia, Goiás.

Rosane de Paula Castro Análise Estrutural de derivados de Tiouréais bioativas
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Aluno Trabalho

Rosineide Ribeiro de Sousa Santos Estudo Fitoquímico das Folhas de Memora nodosa (Silva Manso) Miers

Rubens Dias de Melo Júnior
Índices Biométricos, Desempenho e Hematologia de Tambatinga 
(híbridos de Colossoma macropomum e de Piaractus brachypomus) 
recebendo três diferentes rações comerciais em tanques redes

Samantha Pereira Araújo Desenvolvimento de Pratos Típicos Goianos Modificados 
para Condições Fisiológicas Especiais e Mais Saudáveis

Samara Domingas Xavier A produção acadêmica sobre a temática LGBT em Goiás ( 1988- 2008)

Sara Lodi de Carvalho Efeito da eutrofização sobre a comunidade 
zooplanctônica em lagos urbanos, Goiânia-GO 

Sara Rodrigues Renovato Relação entre indicadores socioeconômicos e produção da atenção 
básica em saúde bucal em municípios do Estado de Goiás.

Silmara de Carvalho Barbosa Avaliação da perda de nitrogênio por 
volatilização em solos cultivados com

Stéfano de Florenzano Estudo da correlação existente entre os reguladores de apoptose (p53 
e Bcl-2) com o prognóstico de lesões cancerizáveis e carcinomas bucais

Stefany Rezende Abraão Caracterização dos técnicos de enfermagem 
de um hospital universitário

Suzana Esteves Silva Estudo randomizado, comparando o uso do 2-octilcianoacrilato 
ao nylon 4-0 após a ressecção de lesões mamárias

Svetlana Ferreira Lima
Inquerito epidemiológico para avaliação da ocorrência 
de Ureaplasma diversum e seus fatores de risco em 
vacas de aptidão leiteira no Estado de Goiás

Talita Souza Dantas
Avaliação comparativa dos níveis de desajustes marginais de pilares 
UCLAS calcináveis confeccionadas a partir de liga Níquel Cromo e 
assentados sobre a plataforma de implantes e sobre pilar cônico

Tamiris Alves Muniz O nascimento do cristianismo moderno: Um 
Estudo do Da Liberdade do Cristão (1520)

Tamiris Augusto Marinho Marcadores HBeAg/anti-HBe, genótipos do HBV e co-infecções HBV-
HIV e HBV-HCV em usuários de drogas na Região Centro-Oeste

Tânia Rafaela Cardoso Cirilo
Aspectos histológicos e morfométricos da espessura das 
fibras colágenas da derme superficial e profunda da pele de 
felinos de 20 e 60 dias de vida, clinicamente saudáveis

Tárcio de Castro Silva Materiais Óxidos Fotorrefrativos

Tatiane Cinquini Moraes
Avaliação do impacto da implantação da vacina oral 
de rotavírus humano (vorh) sobre a prevalência das 
infecções por rotavírus a na cidade de Goiânia - Go.

Tereza Cristina de Deus Honório Verificação de Atividade Analgésica das Frações do Extrato 
das Folhas de Manacá (Spiranthera odoratíssima ASt. HiL)
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Thaís Augusto Marinho Detecção do RNA-HCV e genotipagem do vírus da hepatite C em 
usuários de drogas ilícitas em Campo Grande-MS e Cuiabá-MT

Thais Borges Damacena Aplicações da Teoria Fuzzy e dos Sistemas P - Fuzzy

Thaís Cristina Modesto Borges A instrução elementar na revista a Informação Goyana (1917/1935)

Thallyta Ranyelle de 
Fátima Borges O discurso carismático como instrumento de dominação

Thatianny Tanferri de 
Brito Paranaguá

Análise comparativa do perfil dos enfermeiros de um hospital 
universitário admitidos antes e após o ano de 2004

Themis Nunes da Rocha Bruno Léxico da língua Avá-Canoeiro (Tupi-Guarani): Flores e Frutos

Thiago Custódio dos Santos Síntese de nanocompósitos de óxidos de estanho em copolímeros 
estireno-divinilbenzeno para aplicações em interesse industrial.

Thiago Linhares Marques Emprego da Moringa oleifera para remoção de 
manganês e níquel em sistemas aqüíferos

Thiago Lopes Rocha
Identificação e distribuição de subtipos de ionócitos nas brânquias e 
pseudobrânquia glandular do Poecilia vivipara (Cyprinodontiformes, 
Poeciliidae) durante a ontogênese e aclimatação à salinidade

Thiago Mureebe Carrijo Geração de estados de Fock em modos viajantes via vácuo comprimido.

Thiago Oliveira Lima Construção e avaliação de protótipos de pluviômetros vetoriais

Thuani Gonçalves da Costa Movimento GLTTB na mídia impressa: vinte anos de 
lutas e conquistas em Goiás (1988-2008).

Tiago Ciro Moral Zancope
O Reforçamento da Imagem Heróica de Simón Bolívar e 
das Identidades Venezuelanas nas Comemorações do Bi-
Centenário de Independência da América Hispânica

Tiago Garcia Alves Reação de cultivares de soja a Platylenchus brachyurus 
em condições naturais de infestação

Uaitã Pires do Nascimento Preparação de catalisador de hematita 
suportado em tetratitanato pilarizado

Vanuildo Silva de Carvalho Pilha de areia com restrição de altura e altura limite variável

Verônica Carrijo de Freitas Conteúdo da visita de enfermagem a usuários 
em pré-operatório de colecistectomia

Victor Creti Bruzadelli As representações do sagrado na obra do músico 
regionalista goiano João Caetano

Victor Domingos Lisita Rosa Análise Descritiva e Georreferenciada do Câncer de Mama 
entre os Anos de 1998 e 2002 na Cidade de Goiânia

Victor Giovanni Pina de Mello Desenvolvimento e aplicação de um algorítmo 
para o método de Difusão de Monte Carlo
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Vinicius Guerra Batista Variação altitudinal das comunidades de anuros na 
região da Serra dos Pireneus, Estado de Goiás

Vivian Ribeiro Ausência de mutagenicidade de Solanum paniculatum L. em 
células somáticas de Drosophila melanogaster: SMART/asa

Viviane de Macedo Arrates Avaliação da contaminação da água de 
equipamentos odontológicos da FO-UFG

Wanessa Carvalho Pires Avaliação da atividade citotóxica e antitumoral do extrato 
bruto da Psychotria prunifolia (RUBIACEAE) in vitro

Watson Arantes Gama Júnior Aspectos da variação sazonal na composição do fitoplâncton 
do lago dos Tigres (Britânia, Goiás, Brasil) no ano de 2008

Wattusy Estefane Cunha de Araújo Evolução dos fatores de risco cardiovasculares em profissionais 
da área de saúde em um intervalo de quinze anos

Wellington Roriz de 
Oliveira Junior

A pesquisa de iniciação científica (PIBIC) na área de 
humanas da UFG – estudo sobre a concepção de teoria 
e prática na formação de alunos pesquisadores.

Wesley Mariano da Silva Atividade antifúngica do veneno de jararaca Bothrops neuwiedi

Yuri Teles Pereira Zoneamento agroclimático para a cultura do Abacaxi 
(Ananas comosus) no estado de Goiás
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ÍNDICE DE ÁREAS DO CONHECIMENTO

Ciência Agrárias

Ciências Biológicas

Ciências da Saúde

Ciências Exatas e da Terra

Ciências Humanas

Ciências Sociais Aplicadas

Engenharias

Linguística, Letras e Artes
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Ciência Agrárias

Aluno Trabalho

Adriana Marques Faria Avaliação Anatomopatológica de pulmões bovinos 
confinados e abatidos no Estado de Goiás

Alex dos Reis Ribeiro Variaveis na análise do solo em solos culitivados com Brachiaria 
Ruziziensis sob diferentes doses de adubações nitrogenadas

Alexandre Vedovatto Avaliação da resitência do percevejo verde pequeno, Piezodorus 
guildinii (Hemiptera:pentatomidae) a inseticidas

Aline de Morais Faria

Caracterização do colágeno em parede abdominal de ratas após 
implante de tela de polipropileno revestida de hidrogel de poli 
(2-hidroxietil metacrilato) (poliHEMA) e tela de polipropileno 
isolada analisadas por meio do picrossírius red em luz polarizada.

Ana Caroline de Souza Barnabé Avaliação da saúde intestinal de frangos de corte desafiados 
com Salmonella Typhimurium e tratados com lactulose

Anali Martim Efeito das chuvas locais no rendimento das 
plantas bioenergéticas: amendoim

Andre Luis Machado Carneiro
Análise de desempenho dos frangos de corte infectados 
com Salmonella Enteritidis e Eimeria tenella alimentados 
com rações contendo ácidos orgânicos

Ângela Moni Fonseca Avaliação clínica de animais portadores de claudicação 
decorrente de enfermidades podais

Angélica Ribeiro Araújo Controle de Salmonella Typhimurium ácido nalidíxico 
resistente em frangos de corte utilizando ácido orgânico

Camille Bastos Persiano Exame eletrocardiográfico em asininos (Equus asinus) 
submetidos à anestesia dissociativa em infusão contínua 

Carlos Eduardo Dambros Avaliação da composição bromatológica do milheto 
forrageiro sob fontes de nitrogênio

Carolina dos Santos Ribeiro Fatores que interferem nos níveis de saponina da gramínea braquiária 

Denise Caroline Toledo Caracterização histomorfológica da atrofia 
inflamatória proliferativa na próstata canina

Dhiogo Albert Rosa dos Santos Avaliação de linhagens e cultivares de arroz de terras altas 
desenvolvidas pelo programa de melhoramento genético

Dorotéia Alves Ferreira Densidade e diversidade de fungos micorrízicos 
arbusculares em solo sob diferentes usos

Douglas Siqueira Freitas Uso da terra e mapeamento das áreas degradadas 
com areais no sudoeste goiano

Édilon Sembarski de Oliveira
Desempenho de frangos de corte e digestibilidade de 
nutrientes de rações contaminadas experimentalmente com 
aflatoxina B1 e contendo glicomanano esterificado.
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Aluno Trabalho

Edismauro Garcia Freitas Filho
Avaliação clinico - laboratorial e histopatológica dos 
rins de cães para a determinação da acurácia de 
provas bioquímicas que avaliam a função renal

Eduardo Ferraz Franco Liberdade e igualdade como fundamentos da 
justiça em um Estado democrático

Eduardo Miranda de Oliveira
Análise de nitrogênio, extrato etéreo, e contagem de 
bolores de ingredientes e ração comercial de diferentes 
qualidades para alimentação de frangos de corte

Eloisa Ramos Bastos Goniometria em radiografia dos membros 
pélvicos de cães da raça Rottweiler

Fernanda Moreira Palhano Estrutura genética de populações de buritizeiro 
em veredas naturais e antropizadas

Flávio Araújo Pinto Alterações físicas e químicas do solo após aplicação de 
calcário e gesso agrícola em área de plantio direto

Flávio Pereira dos Santos Potencial produtivo do buriti em veredas antropizadas e conservada

Geraldo Cordeiro Filho Efeito das chuvas locais no rendimento das plantas bioenergéticas:  
milho crioulo.

Hélio Patrick Silva Alves Seleção recorrente em milho(zea mays) para uma população com po-
tencial de desenvolvimento em ambientes com restrição de fósforo.

Hidelbrando Ricardo 
Domeneguete Amaral

Avaliação da resposta imune celular através da produção 
de óxido nítrico de bovinos naturalmente infectados 
por tuberculose (Mycobacterium bovis) 

Hugo Cardoso Martins Pires Avaliação radiográfica e de pressão arterial de cães da raça Pit Bull 

Hugo Jayme Mathias 
Coelho Peron

Fracionamento de proteínas e carboidratos de cultivares 
de milheto sob doses e fontes de nitrogênio

Jalily Bady Helou Perfil de ativação da Mapk Erk 1/2 em cardiomiócitos de 
camundongos infectados por Trypanosoma cruzi

Jamil de Oliveira Galdeano Abud Monitoramento de artrópodes pragas e seus inimigos naturais em 
lavouras comerciais de soja na região de Palmeiras de Goiás/GO

Jordanna de Almeida e Silva
 Emprego do extrato aquoso de barbatimão e do creme 
de quitosana a 5% no tratamento de lesões cutâneas 
experimentalmente induzidas em coelhos: avaliação clínica 

Karla Carvalho Naves Análise da resistência parcial e da tolerância de 
genótipos de soja a ferrugem asiática

Khaico Henrique Mendonça Variáveis na análise foliar de Brachiaria ruziziensis cultivada 
sob diferentes fontes e doses de adubações nitrogenadas

Leonardo Peixoto de Amorim Caracterização física do solo e atividades de 137Cs em 
solos submetidos a diferentes sistemas de uso
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Luiz Antonio Cardoso Júnior Caracterização de cultivares de soja transgênicas e 
convencionais quanto ao teor de proteína no grão

Luiz Henrique da Silva Avaliação clínica e histopatológica dos dígitos de bovinos

Maísa Mantelli Influência do aluminio sobre o crescimento e fisiologia da levedura 
Saccharomyces cerevisiae PE-2 e o possivel efeito protetor do magnésio

Mariana Alves Mesquita
Avaliação microbiológica e parasitária de frangos de cortes 
desafiados com Salmonella Enteritidis e Eimeria tenella 
alimentados com rações contendo ácidos orgânicos

Mariana Moreira Andraschko Imunolocalização e expressão da e-caderina em rim de cães

Max Gonçalves dos Santos e Silva Avaliação da redistribuição de sedimentos por meio da técnica 
do 137Cs e do modelo WEPP: geração do sub-arquivo CLIGEN

Nathália Bragato Efeitos da lactulose em frangos de corte inoculados 
experimentalmente com Salmonella Typhimurium

Neryssa Alencar de Oliveira Avaliação de ovinos alimentados com feno de brachiaria 
brizantha e cana-de-açúcar: bioquímica clínica

Nicollas Alexandre Gomes Rocha
Avaliação clinico - laboratorial e histopatológica do 
fígado de cães para a determinação da acurácia de 
provas bioquímicas que avaliam a função hepática.

Nívea Caroline Morais Silva Influência das principais enfermidades na avaliação clínico-laboratorial 
e no metabolismo oxidativo dos neutrófilos em bezerros girolando

Patrícia Bueno Andrade
Aspectos histológicos e morfométricos da espessura 
da epiderme e da membrana basal da pele de felinos 
de 20 e 60 dias de vida, clinicamente saudáveis

Pedro Moraes Rezende
Desempenho de frangas de postura brancas alimentadas 
com rações com diferentes níveis de proteína e de lisina 
digestível na fase de recria (11 a 20 semanas de idade)

Pietro Rodrigues Felix Zoneamento agroclimático para a cultura da Goiaba 
(Psidium guajava, L.) no estado de Goiás

Ramon Gomes Mesquita Avaliação da eficiência quimioterápica no tratamento do tumor 
venéreo transmissível frente à caracterização citomorfológica 

Raquel de Sousa Braga Desempenho de novilhos de origem leiteira 
suplementados em pastagem no período das águas

Ricardo Alexandre 
Florentino Barbosa

Eficiência do uso de fertilizante Bioativo obtido da concentração 
de vinhaça na produção de cana de açúcar em solos de cerrado

Ricardo Souza Lima Produtividade da cultura da soja com adubação antecipada 
a lanço e incorporada em solo de cerrado

Rubens Dias de Melo Júnior
Índices Biométricos, Desempenho e Hematologia de Tambatinga 
(híbridos de Colossoma macropomum e de Piaractus brachypomus) 
recebendo três diferentes rações comerciais em tanques redes
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Aluno Trabalho

Silmara de Carvalho Barbosa Avaliação da perda de nitrogênio por 
volatilização em solos cultivados com

Svetlana Ferreira Lima
Inquerito epidemiológico para avaliação da ocorrência 
de Ureaplasma diversum e seus fatores de risco em 
vacas de aptidão leiteira no Estado de Goiás

Tânia Rafaela Cardoso Cirilo
Aspectos histológicos e morfométricos da espessura das 
fibras colágenas da derme superficial e profunda da pele de 
felinos de 20 e 60 dias de vida, clinicamente saudáveis

Tiago Garcia Alves Reação de cultivares de soja a Platylenchus brachyurus 
em condições naturais de infestação

Yuri Teles Pereira Zoneamento agroclimático para a cultura do Abacaxi 
(Ananas comosus) no estado de Goiás
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Ciências Biológicas

Aluno Trabalho

Adriana Maria Antunes Investigação ontogenética e morfométrica da musculatura estriada 
esquelética branquial de peixes eurialinos em águas continentais

Alice Francener Nogueira Gonzaga A família Malpighiaceae Juss. na Serra dos Pireneus, Goiás, Brasil

Amanda Rafaela Rodrigues
Avaliação da atividade enzimática de β-1,3-glucanases 
produzidas por isolados de Trichoderma spp. Em 
presença de parede celular de fitopatógenos 

Ana Claudia Rodrigues de Siqueira Utilização de resíduos agroindustriais para produção 
de lacase por fungos de decomposição branca.

Ana Paula Rezende dos Santos Análise ontogenética, histológica e histoquímica do trato 
digestório e glândulas associadas do Poecilia vivipara

Anna Carolina Braga de Souza Diversidade de microcrustáceos, rotíferos e tecamebas 
em uma lagoa do Centro-Oeste brasileiro

Bruno Rafaelle Alves Lacerda
Avaliação da Atividade Antioxidante de Oligossacarídeos 
Feruloilados Liberados da Hidrólise de Arabinoxilana pela 
Enzima Recombinante HXYN2r de Humícola grisea.

Carlos de Melo e Silva Neto Anotação e detecção de SNPs em genes de fatores 
de transcrição bHLH de Eucalyptus spp.

Daniel de Magalhaes Freitas Participação de anticorpos ani-tumor na resolução de 
tumor experimental em camundongos Balb/c

Daniela Fernandes Torralbo Imobilização de lipase em polissacarídeos de frutos 
de Solanum lycocarpum St. Hil (Lobeira)

Daniela Negrão Muniz Ferreira
Avaliação da atividade genotóxica e antigenotóxica 
do extrato de Palicourea coriacea (Cham.) K. Schum 
pelo induteste sos em cepas bacterianas

Danielle Mendonça Rizzi Efeito do extrato diclorometânico de folhas de Cheiloclinium cognatum 
sobre a glicemia de ratos portadores de diabetes induzido por aloxana.

Danielly Bandeira Lopes Estudo da arquitetura cortical do lobo occipital de macacos-
prego (Cebus Libidinosus) (Rylands et al., 2000)

Etyene Barbosa Bento
Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro da ceftazidima 
livre e encapsulada em lipossomas unilamelares frente à cepa de 
Pseudomonas aeruginosa resistente a esse antimicrobiano.

Fabyano Alvares Cardoso Lopes Avaliação da capacidade micoparasítica e produção de 
enzimas hidrolíticas de isolados de Trichoderma spp.

Francyelli Mariana 
dos Santos Mello

Avaliação da atividade citotóxica e antitumoral do extrato 
bruto etanólico de Spermacoce poaya A. Saint-Hilaire 
(Rubiaceae) frente células normais e tumorais in vitro
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Aluno Trabalho

Gabriel Feresin Pantalião Micropropagação de Cyrtopodium eugenii 
Rchb. f. & Warm (Orchidaceae)

Greice Daniella de Paiva
Avaliação da fertilidade e morfologia de espermatozóides 
de ratos wistar tratados com extrato diclorometânico 
de folhas de Salacia elliptica (MART. EX SCHULT.).

Hérika Isabella da Costa Interações inter-moleculares da enolase de Paracoccidioides brasiliensis

Hesther de Macedo Bousquet

Amplificação por PCR do gene hsp65 e purificação dos 
produtos de PCR dos genes hsp65, katG e rpoB de cepas de 
Mycobacterium tuberculosis isoladas de pacientes atendidos 
na cidade de Goiânia-Goiás para posterior sequenciamento.

Isabela Cinquini Junqueira
Avaliação do impacto da implantação da vacina oral de 
rotavírus humano (vorh) sobre a prevalência das infecções 
por adenovírus entéricos na cidade de Goiânia - Go.

Iziara Ferreira Florentino Avaliação das atividades analgésica e/ou anti-inflamatória de extratos 
e frações das folhas de Manacá (Spiranthera odoratissima A. ST. HIL).

Karine Martins de Oliveira Caracterização da isocitrato liase recombinante do 
fungo patogênico Paracoccidioides brasiliensis 

Lais Costa Melo Detecção de Aichi virus em amostras fecais de 
crianças da região Centro- Oeste do Brasil

Laise Rodrigues de Andrade Atividade moduladora do suco de Noni sobre o efeito tóxico-genético 
da doxorrubicina em células somáticas de Drosophila melanogaster

Leandro Prado Felício
Avaliação do potencial mutagênico e antimutagênico da planta 
medicinal Açoita-cavalo (Luehea divaricata Mart. et Zucc.), em células 
somáticas de Drosophila melanogaster pelo teste SMART/asa.

Leticia Pereira Borges Evolução do processo inflamatorio no exercício físico 
de baixa e média intensidade em camundongos

Lia Sayuri Inumaru Suplementação de aminoácidos sulfurados para frangos 
oriundos de ovos de pesos diferentese duas idades de matriz

Lívia Sabino Cardoso Estudo da Arquitetura Cortical do Lobo Parietal do Macaco Cebus libi-
dinosus (macaco-prego) (RYLANDS et al. 2000) (PRIMATES, CEBIDAE)

Lucas Ferreira Batista Caracterização de células peritoneais de camundongos BALB/c 
infectados por Taenia crassiceps tratados ou não com anti-CD301

Lucas Rangel Aguiar Aspectos imunológicos da lagochilascaríose experimental em camun-
dongos C57BL/6 e BALB/c sensibilizados com antígenos do parasito

Maína Terra Comparini Levantamento das alterações anatomo-patológicas 
do útero de mulheres autopsiadas

Marília de Paula Porto Ausência de efeito genotóxico do suco de morinda citrifolia
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Mateus Grangeiro
Efeito do extrato diclorometânico de folhas de Salacia 
elliptica (Mart. ex Schult.) sobre a glicemia de ratos 
portadores de diabetes induzido por aloxana.

Mayara Lustosa de Oliveira
Análise ontogenética, e morfométrica do epitélio de 
revestimento opercular de peixes eurialinos em águas 
continentais nos estágios embrionário, e alevino.

Mayara Souza Martins Características anatomo-patológicas de lesões experimentalmente 

Natália Silveira Virgili Anotação e detecção de SNPs em genes da 
superfamília WD40 de Eucalyptus spp.

Nilvaci Gomes de Assis Junior
Avaliação dos efeitos de borda sobre populações vegetais 
no fragmento de Cerrado da área de preservação do 41º 
Batalhão de Infantaria Motorizado de Jataí - GO, Brasil.

Noêmia Marra Canêdo Guimarães
Trichomonas vaginalis em correlação com o Virus 
da Imunodeficiência Humana (HIV) e métodos 
diagnósticos: Revisão Sistemática da Literatura 

Paula Roberta Nunes Estudo da atividade antiproliferativa de derivados de iridóides 
isolados da família Rubiacea do Cerrado e da Mata Atlântica. 

Pedro Henrique Pereira Procópio Purificação de fenoloxidases provenientes 
de guariroba (Syagrus oleracea)

Priscila Teixeira Ferreira da Silva Comparação do perfil de anticorpos anti- Paracoccidiomicose brasilien-
sis em camundongos BALB/C imunizados com extrato protéico fúngico

Priscilla Guedes Gambale Variabilidade acústica interpopulacional em 
Scinax constrictus (Anura, Hylidae)

Raquel Oliveira dos Santos Extensão tumoral dos casos de câncer de mama diagnosticados 
entre os anos de1989 a 2003 na cidade de Goiânia.

Sara Lodi de Carvalho Efeito da eutrofização sobre a comunidade 
zooplanctônica em lagos urbanos, Goiânia-GO 

Suzana Esteves Silva Estudo randomizado, comparando o uso do 2-octilcianoacrilato 
ao nylon 4-0 após a ressecção de lesões mamárias

Tatiane Cinquini Moraes
Avaliação do impacto da implantação da vacina oral 
de rotavírus humano (vorh) sobre a prevalência das 
infecções por rotavírus a na cidade de Goiânia - Go.

Tereza Cristina de Deus Honório Verificação de Atividade Analgésica das Frações do Extrato 
das Folhas de Manacá (Spiranthera odoratíssima ASt. HiL)

Thiago Lopes Rocha
Identificação e distribuição de subtipos de ionócitos nas brânquias e 
pseudobrânquia glandular do Poecilia vivipara (Cyprinodontiformes, 
Poeciliidae) durante a ontogênese e aclimatação à salinidade

Vinicius Guerra Batista Variação altitudinal das comunidades de anuros na 
região da Serra dos Pireneus, Estado de Goiás
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Vivian Ribeiro Ausência de mutagenicidade de Solanum paniculatum L. em 
células somáticas de Drosophila melanogaster: SMART/asa

Wanessa Carvalho Pires Avaliação da atividade citotóxica e antitumoral do extrato 
bruto da Psychotria prunifolia (RUBIACEAE) in vitro

Watson Arantes Gama Júnior Aspectos da variação sazonal na composição do fitoplâncton 
do lago dos Tigres (Britânia, Goiás, Brasil) no ano de 2008

Wesley Mariano da Silva Atividade antifúngica do veneno de jararaca Bothrops neuwiedi
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Adonai Peixoto Cheim Junior Relação da quimiocina SDF-1/CXCL12 com a angiogênese em 
carcinomas espinocelulares de cavidade oral e lábio 

Adriano Tavares
Efeito do Extrato Aquoso de ESPORÃO-DE-GALO 
(Celtis iguanaea (Jacq.) Sargent) na Secreção Basal 
e Estimulada em Mucosa Gástrica de Rã.

Alessandra Correa Bueno Prevalência de obesidade e fatores associados em idosos 
usuários do Sistema Único de Saúde em Goiânia-GO

Aline Filomena Furtado Gold Necessidade da higienização das mãos após uso de 
luvas de procedimento de uma equipe de UTI 

Aline Souto de Paiva Estudo da atividade antioxidante do extrato bruto e da fração 
alcaloídica da casca do Aspidosperma subincanum Mart. (Guatambu)

Amanda Cissa Cunha de Oliveira Aspectos parasitológicos da lagochilascaríose experimental em camun-
dongos C57BL/6 e BALB/c sensibilizados com antígenos do parasito

Amanda Santos Fernandes Coelho Abordagem do conhecimento das mulheres no período 
puerperal tardio no contexto da comunidade

Angelita Campos Bandeira Impacto da estratégia de marketing sobre a adesão à 
higienização das mãos por profissionais anestesistas

Barbara Morais Arantes Análise dos conteúdos presentes na nova Matriz Curricular da 
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás - UFG

Beatriz Abdallah Chaibub
Análise da composição química do óleo essencial e avaliação 
da atividade antimicrobiana do óleo essencial e extrato 
etanólico bruto de Spiranthera odoratissima A. ST. HIL.

Bruno Lemos Moreira Avaliação da necessidade e acompanhamento 
do uso de ferro e terra em leitões

Camila Moura Batista
Qualidade higiênico-sanitária das refeições produzidas 
pelas Unidades de Alimentação e Nutrição dos campi I 
e II da Universidade Federal de Goiás em Goiânia

Carolina Parreira Ribeiro Camêlo Alterações radiológicas pulmonares em pacientes 
portadores de artrite reumatóide

Ceres Cristina Bueno Dallarmi Úlceras Venosas na População Atendida nas Unidades com Funciona-
mento de 24 horas na Rede Básica de Saúde da Cidade de Goiânia 

Christiane Moreira Souza Alterações celulares em exame colpocitológico de reeducandas 
do Complexo Prisional de Goiás (Aparecida de Goiânia)

Cristhianne Soares Silva Moraes Desenvolvimento de microemulsões a partir 
do óleo de sementes de PDIUFG01

Cyndi Heleinne Pires Estudo Farmacognóstico da Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don

Cynthia Ferreira de Melo O trabalho de enfermagem nas unidades de urgência 
e emergência: revisão da literatura nacional.
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Daniela Cristina Vinhal Desenvolvimento de Métodos para Avaliação de Produtos FPS

Danilo Campos Costa Avaliação da eficácia de um programa multidisciplinar 
no controle bioquímico na síndrome metabólica

Davi dos Reis Santos Perfil de suscetibilidade de leveduras isoladas 
da saliva de profissionais da saúde

Dayane de Melo Costa
Profissionais de saúde portadores de Staphylococcus 
sp. multirresistentes de um hospital referência para 
tratamento oncológico da Região Centro-Oeste

Dayse Edwiges Carvalho A religiosidade da criança em tratamento 
oncológico: percepções dos pais.

Déborah Ferreira 
Noronha de Castro

Reatogenicidade da vacina brasileira contra hepatite 
B (Butang®) em lactentes, considerando a região 
ventro glútea e a região vasto-lateral da coxa 

Déborah Patrícia Leal Oliveira Composição química-centesimal de pratos tradicionais e 
modificados da culinária goiana: análise direta e indireta

Denice Frota do Lago Obtenção de extrato seco padronizado de 
uma planta medicinal (ESP 0109)

Douglas Montielle 
Silva Nascimento

Implante de células-tronco em cardiopatia chagásica 
e arritmia cardíaca: Revisão bibliográfica

Elda Isabela Gonçalves 
dos Santos Neves

Treinamento resistido e treinamento aeróbico: melhora 
da capacidade funcional de indivíduos obesos

Emmeline Flor Ribeiro Estudo Fitoquímico das Raízes de Memora nodosa (Silva Manso) Miers

Fabiana Miranda Boaventura Avaliação dos efeitos do extrato do amaranthus cruentus brs alegria 
sobre as células fagocíticas na paracoccidioidomicose experimental

Fernanda Freire Maia Estudo da presença de células CD4+ e CD45RO+ 
em pulpites dentárias humanas

Fernanda Garrote Marques Validação e calibração de sondas de microdiálise 
utilizando a grandisina como marcador

Fernando Damásio Corrêa
Extração e caracterização dos lipídeos dos óleos de 
sementes de baru (Dipteryx alata Vog.) procedentes 
de diferentes regiões do Estado de Goiás.

Flávia de Assunção Neves Aplicação de fungos de decomposição branca no processo 
de remoção de cor em efluentes simulados

Francine Vieira Pires Avaliação do glutaraldeído em uso para o reprocessamento 
de endoscópios no município de goiânia

Frederico Severino Martins
Extração e caracterização dos lipídeos dos óleos das sementes 
de Apeiba tibourbou Aubl por cromatografia gasosa (CG) 
procedentes de diferentes regiões do Estado de Goiás
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Gabriela Camargo Tobias Perfil e fatores associados ao óbito das crianças internadas 
em Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal

Genebaldo Firmiano 
de Souza Júnior

Atividade de extratos de plantas da família 
Rubiaceae sobre dermatófitos

Geórgia Maria de Carvalho Peres Aplicações de telemedicina para triagem e 
diagnóstico da síndrome do olho vermelho

Guilherme Henrique Costa Oliveira Qualidade óssea: existe um consenso na definição dessa 
variável entre implantodontistas brasileiros?

Hérica da Silva Pedroso A influência da religiosidade nas relações de um grupo 
de desportistas no contexto de saúde e doença.

Isa Maria Bastos Mendes Silva Avaliação da suscetibilidade de larvas de Aedes aegypti 
(Díptera, Culicidae), de Goiânia, ao temephos.

Isabel Crhistyna Teles de Carvalho Investigação da atividade citotóxica e indutora de apoptose 
da grandisina sobre a linhagem leucêmica HL-60 

Isabela Theodoro Pacheco Avaliação da antibioticoprofilaxia cirúrgica em Hospital Universitário

Jackeline Karoline Brito Viana
Monitorização Residencial da Pressão Arterial (MRPA) em crianças 
e adolescentes: Comparação com as medidas em consultório e 
da monitorização ambulatorial de pressão arterial (MAPA)

Jean Carlos Rodrigues Lima Processamento e valor nutricional de barras de cereais 
formuladas com polpa e amêndoa de baru 

João Paulo Hanel Rorato Avaliação morfométrica do colágeno na camada 
íntima de aortas torácicas e abdominais

Jordana Carolina 
Marques Godinho

Prevalência e fatores associados à vulnerabilidade a desnutrição em ido-
sos, usuários da Rede Básica do Sistema único de Saúde de Goiânia - Go

Josemar Martins Ferreira Sorção e solubilidade de resinas compostas: variações 
em função da fonte de polimerização

Juliana Pires Ribeiro Análise da Produção Científica sobre Práticas Integrativas e 
Complementares no Brasil no Período de 1997 a 2007.

Karine Borges de Medeiros Avaliação do internato do novo currículo de medicina 
da UFG: visão de professores e estudantes.

Laís Mori Saraiva Estudo da relação entre religiosidade e higiene 
bucal e fatores relacionados

Lany Franciely da Silva Figueiredo Adornos presentes nas mãos de profissionais da área de saúde: uma 
revisão integrativa da literatura sobre a sua atuação como fômites

Lara Livia Santos da Silva Consumo de fibra alimentar e evolução do peso 
corporal em portadores de síndrome metabólica
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Larissa Oliveira de Queiroz
Avaliação morfométrica do colágeno miocárdico no 
ventrículo esquerdo e no septo interventricular de 
indivíduos idosos com cardiopatia chagásica crônica

Larissa Soares Reis Vilanova Criação de um protocolo de prevenção e atendimento do paciente 
em uso de bifosfonatos ou portador de osteonecrose.

Laura Barbosa Santos Fatores associados à satisfação com a 
profissão entre cirurgiões-dentistas

Laurena Moreira Pires Saúde do escolar: trajetória da produção cientifica na enfermagem

Layz Alves Ferreira Prevalência e caracterização da prática de automedicação para 
alívio da dor entre estudantes universitários de Enfermagem

Leiliane Alcântara Brito Análise de concordância da causa básica de óbito de jovens 
vítimas de homicídio por arma de fogo em Goiânia, Goiás.

Letícia Dogakiuchi Silva
Perfil epidemiológico e prevalências das infecções do 
trato genital feminino em reeducandas do complexo 
prisional de Aparecida de Goiânia - Goiás 

Lívia Palmerston Mendes
Avaliação de diferentes métodos utilizados na obtenção de 
nanocarreadores e sua influência nas características físico-
químicas e eficiência de encapsulação dos nanossistemas

Lorena Maione Silva Avaliação da atividade antimicrobiana do extrato bruto e da fração 
alcaloídica da casca do Aspidosperma subincanum Mart. in vitro

Luana Cássia Miranda Ribeiro Exposição a material biológico como fator determinante à adesão ao 
equipamento de proteção individual pela equipe de enfermagem

Luciana de Oliveira Froes Emprego do gérmen de milho desengordurado no 
processamento de biscoitos tipo cookie

Luciana Martins 
Rodrigues Salgado

Avaliação da prevalência das alterações miccionais entre grupo 
de crianças de 6 a 10 anos da Região Leste de Goiânia.

Luciana Santos Cantuária Impacto da dor crônica nas atividades cotidianas de 
estudantes universitários de Enfermagem

Lucianna Gonçalves 
Nepomuceno Lemes

Avaliação da atividade ectonucleotidase de diferentes 
isolados de Leishmania (Viannia) braziliensis e da infecção 
de camundongos C57Bl/6 por estes isolados

Ludmila Brito Porto
Validade e Aplicabilidade do Uso Rotineiro da Auto-Medida 
da Pressão Arterial para o Melhor Controle das Cifras 
Tensionais e do Perfil Metabólico no Paciente Hipertenso

Luísa Zaiden Carvalho 
Martins de Sá

Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro da ceftazidima 
livre e encapsulada em lipossomas unilamelares frente à cepa de 
Pseudomonas aeruginosa resistente a esse antimicrobiano.
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Luiza Alvarenga Lima Estimativa das alterações da prova de função pulmonar 
em pacientes com artrite reumatóide

Lyriane Apolinário de Araújo Caracterização molecular do vírus da hepatite C em 
reeducandas do Complexo Prisional em Goiânia, Goiás

Mara Rubia de Sousa Barbosa Correlação entre os Gambás (Didelphis sp) e a cana-de-açúcar (Saccharum 
spp) no possível mecanismo de transmissão oral da doença de Chagas

Marcela Pacheco Cruvinel Indicação e planejamento de implantes dentários: a análise da

Marco Túlio Rodrigues Marques
Elaboração do programa de capacitação em educação sanitária 
em alimentos e planejamento de oficinas de culinária para os 
produtores/vendedores das feiras especiais de Goiânia.

Marcone Alves de Campos Blocos de concreto com resíduos de construção

Marcus Vinícius Calazans Barbosa Prevalência de câncer de mama em estudo de 
base populacional, Goiânia-GO, Brasil

Mariana Arruda Silva Condições higiênico-sanitárias das Feiras Especiais 
de Goiânia, Goiás - Aplicação de check list 

Marilia Oliveira Morais Estudo da correlação existente entre as proteínas ativadoras (P53) e 
inibidoras (BCL 2) de apoptose em carcinoma espinocelular de boca

Marina Jacob Chaer Qualidade de Vida em Crianças e Adolescentes com Doença do Refluxo 
Gastroesofágico por meio de dispositivo genérico (PedsQL TM 4.0)

Marina Pedroso de Oliveira Desenvolvimento de metodologia alternativa para o monitoramento 
de biossíntese de novos derivados de antiretrovirais.

Marina Teixeira Rocha Estado nutricional, atividade física e câncer de mama: 
um estudo de caso-controle em Goiânia (Goiás)

Mayara Couto Sardinha Estimativa da resposta à prova tuberculínica com o derivado 
protéico purificado (PPD) em pacientes com artrite reumatóide

Monique Gonzaga Silva Valente Estudo da presença de mastócitos e vasos sanguíneos em 
polpas humanas inflamadas de dentes permanentes

Nádia Ferreira Gonçalves Ribeiro Humanização do cuidado em UTI na perspectiva do cliente

Naiara de Paula Ferreira Impacto das condições de saúde bucal na preferência 
por tratamentos protéticos em desdentados totais

Natasha Amorim Brandão Avaliação da Sorção e Solubilidade de um Cimento 
Resinoso Fotoativado por diferentes fontes de Luz.

Nayla Cecília Silvestre 
da Silva Branquinho

Caracterização do processo de seleção dos enfermeiros 
de um hospital universitário da região centro-oeste

Nígela Rodrigues Carvalho Detecção de Chlamydia trachomatis em adolescentes e 
jovens do sexo feminino no município de Inhumas-Goiás
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Patrícia Correia de Siqueira Análise Situacional da produção da atenção em saúde 
bucal em municípios do Estado de Goiás, Brasil

Patrícia Silva Nunes Análise das atividades/intervenções de enfermagem referidas pela 
equipe para o diagnóstico padrão respiratório ineficaz em idosos

Paulo Henrique Marcelino de Avila Avaliação do potencial indutor de apoptose : 
participação da proto -oncogene BCL2

Pedro Henrique Teles de Oliveira Avaliação da Qualidade de Vida em crianças e adolescentes com 
Alergia Alimentar por meio de dispositivo genérico (PedsQL TM 4.0)

Percília de Andrade Lucena Teste de Suscetibilidade in vitro dos extratos de plantas da 
família Rubiaceae em isolados de Cryptococcus neoformans

Pollyany José da Guarda Abordagem do conhecimento das mulheres no período 
puerperal imediato no contexto da comunidade

Queiliene Rosa dos Santos Análise das anotações de enfermagem em prontuários de 
pacientes atendidos na clínica médica de um hospital escola.

Raphael de Faria Carmo Comportamentos repetitivos na demência frontotemporal

Raphael Gomes Morais Medicina de Viagem: obstáculos, profissionais atuantes, doenças 
e medidas profiláticas - Revisão Sistemática da Literatura

Raphaela Moiana da Costa Perfil microbiológico de alimentos comercializados 
em feiras especiais de Goiânia, Goiás

Raquel Moreira B. T. de Araújo Literatura científica na enfermagem sobre sexualidade 
e prevenção de DST/AIDS na fase da adolescência

Raquel Silva Pinheiro
Prevalência e fatores associados ao portador nasal de 
Staphylococcus aureus em Unidade Neonatal de Cuidados 
Intensivos de hospitais públicos e privados de Goiânia.

Renata Campos Bernardes Perfil das mulheres com informações clínicas relevantes 
e a freqüência de lesões no exame citopatológico

Renata Vieira Bueno Modificação genética de um plasmídeo 
críptico isolado de Salmonella SP.

Renato Ivan de Ávila Marcelino Investigar o potencial citotóxico da grandisina 
sobre células leucêmicas Jurkat

Rodrigo Cesar Assis Caixeta Infecções Sexualmente Transmissíveis e Vaginose Bacteriana 
em Pacientes com Esfregaço Cervical Anormal

Rodrigo de Souza Castro Avaliação da qualidade de vida em crianças e adolescentes com doença 
hepática crônica por meio de dispositivo genérico (PedsQL TM4.0)

Rômulo Marques Fava Construção e Aplicação de um Biossensor Amperométrico Usando 
Guariroba (Syagrus oleracea) como Fonte de Fenol oxidase.
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Ronaldo Figueiredo Alves Soroepidemiologia da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV) em reeducandas do Complexo Prisional em Goiânia, Goiás.

Rosineide Ribeiro de Sousa Santos Estudo Fitoquímico das Folhas de Memora nodosa (Silva Manso) Miers

Samantha Pereira Araújo Desenvolvimento de Pratos Típicos Goianos Modificados 
para Condições Fisiológicas Especiais e Mais Saudáveis

Sara Rodrigues Renovato Relação entre indicadores socioeconômicos e produção da atenção 
básica em saúde bucal em municípios do Estado de Goiás.

Stéfano de Florenzano Estudo da correlação existente entre os reguladores de apoptose (p53 
e Bcl-2) com o prognóstico de lesões cancerizáveis e carcinomas bucais

Stefany Rezende Abraão Caracterização dos técnicos de enfermagem 
de um hospital universitário

Talita Souza Dantas
Avaliação comparativa dos níveis de desajustes marginais de pilares 
UCLAS calcináveis confeccionadas a partir de liga Níquel Cromo e 
assentados sobre a plataforma de implantes e sobre pilar cônico

Tamiris Alves Muniz O nascimento do cristianismo moderno: Um 
Estudo do Da Liberdade do Cristão (1520)

Thaís Augusto Marinho Detecção do RNA-HCV e genotipagem do vírus da hepatite C em 
usuários de drogas ilícitas em Campo Grande-MS e Cuiabá-MT

Thatianny Tanferri de 
Brito Paranaguá

Análise comparativa do perfil dos enfermeiros de um hospital 
universitário admitidos antes e após o ano de 2004

Verônica Carrijo de Freitas Conteúdo da visita de enfermagem a usuários 
em pré-operatório de colecistectomia

Victor Domingos Lisita Rosa Análise Descritiva e Georreferenciada do Câncer de Mama 
entre os Anos de 1998 e 2002 na Cidade de Goiânia

Viviane de Macedo Arrates Avaliação da contaminação da água de 
equipamentos odontológicos da FO-UFG

Wattusy Estefane Cunha de Araújo Evolução dos fatores de risco cardiovasculares em profissionais 
da área de saúde em um intervalo de quinze anos
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Adriana Pereira Mundim Guedes Síntese, caracterização e estudo da atividade antitumoral 
de nitrosilo complexos de Rutênio (II)

Alex de Oliveira Freitas Detecção de contaminantes químicos em sedimentos 
com o uso das técnicas de AAS e EPR

Aline Pedrosa de Oliveira
Desempenho, digestibilidade, rendimento de carcaça 
e avaliação dos órgãos digestivos de frangos de corte 
recebendo rações com ou sem aditivos antimicrobianos

Aline Pereira Moraes Contribuição ao estudo fitoquímico de Amaioua guianensis (Rubiaceae)

Andiara Pereira dos Santos Implementação do algoritmo de Deutsch-Jozsa em pontos quânticos 

Ariadne Gomes Carvalho Estudo de agregação de nanopartículas de óxido 
de ferro funcionalizadas em meio biológico

Beatriz dos Santos Siqueira 
Efeito do tempo de maceração sobre as características 
físico-químicas e sensoriais de biscoitos elaborados a 
partir de farinhas de mesocarpo externo de pequi

Bruno Rodrigues de Freitas Faixa de Mobius nos espaços Euclidiano e de Minkowski

Carolina Guimarães de Souza Crescimento e caracterização por Ressonância Paramagnética Eletrô-
nica (RPE) de cristais de Zn(L-prolina)2Cl2 dopados com íons cobre(II)

Caroline Silva de Oliveira Cinética de decomposição da macrófita Typha angustifolia L.

Cinthia Antunes Correa Cristalização do aminoácido cisteína e seu complexo com 
cádmio e análise por técnicas de difração de raios X.

Clarissa Cardoso Pereira A proliferação da dengue e o clima em Jataí -GO

Claudimeire Gonçalves Crispim Estados excitados para SO2 em fase gasosa

Daiane Soares Veras Soluções especiais das equações de Navier-Stokes-Poisson

Daniella Porto Uma Nova Classe de Exemplos de Trajetória 
Central em Programação Semidefinida

Douglas Hilário da Cruz Curvas de largura constante, de Bertrand e de torção não nula

Edgar Matias da Silva Geometria das Curvas Planas

Emile Raymond Ferreira Taillebois Cálculo de propriedades de transporte em 
semicondutores magnéticos diluídos

Fanuel Nogueira Garcia Áreas Protegidas no Estado de Goiás: Pouco 
Eficientes e Pouco Protegidas 

Fausto de Melo Faria Filho Efeitos termodifusivos e magnetoforéticos de magnetolipossomas  
gigantes

Fernando Antônio Asevedo  
Nóbrega

Placas Multicamadas Tratadas por Sensores e Atuadores 
Piezoelétricos: Uma Proposta de Interface Gráfica
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Aluno Trabalho

Flávio Morais de Miranda Curvas: um estudo qualitativo.

Gilmara Aparecida Corrêa Fortes Taninos hidrolisáveis de folhas de Eucalyptus microcorys

Gleice Lorena Gonçalves 
Tavares Botelho

Influência da Adição de Ni2+ e Co2+ nas Propriedades 
(Micro)Estruturais e Ópticas do Mg2SnO4

Hiuri Fellipe Santos dos Reis Superfícies com Curvatura Gaussiana negativa

Jerônimo Raimundo 
de Oliveira Neto 

Composição e variabilidade da secreção defensiva de 
Nasutitermes sp na região metropolitana de Goiânia

João Paulo Sousa Mello Avaliação anatomopatológica de rins de ovinos confinados

Joicy Rocha dos Santos Desenvolvimento de biossensores para determinação e 
análise de pesticidas utilizando técnicas eletroanalíticas

Kelly da Silva Bezerra
Síntese, caracterização e estudos de mecanismo 
de formação do complexo de cobre com N-benzoil-
N-(2-hidroxietil)-N-(4-metilfenil) guanidina

Leonardo Martins de Abreu Efeitos de correlação eletrônica sobre a primeira 
hiperpolarizabilidade de cadeias de poliacetileno fluoretadas

Letícia Oliveira Alves Identificação de compostos fenólicos em frutas 
do cerrado por voltametria cíclica

Luan do Carmo da Silva
Aplicação do Conceito de Entropia do Relevo à Análise 
Sistêmica deProcessos Erosivos na Microbacia do 
Córrego Palmito &#150; Goiânia &#150; GO. 

Lucas Hoffmann Greghi Kalinke Preparação e caracterização de monolitos de matriz híbrida 
orgânica-inorgânica impregnada com nanopartículas magnéticas

Marcos Vinicius de Oliveira Silva Modelo térmico para escoamento de óleo e água em meios porosos

Michele Paula de Melo Estudo Fitoquímico e Avaliação Biológica dos 
Caules de Molopanthera paniculata

Michelly Christine dos Santos Nova formulação de curcumina: associação em bicamadas de ácido 
dodecanóico funcionalizado em nanopartículas de magnetita

Núbia Profira Vieira Propriedades Críticas Estáticas e Dinâmicas de Sistemas de Spins

Paulo Ricardo Priori Avaliação da reisistência do percevejo marrom, Euschistus 
heros (Hemiptera: pentatomidae) a inseticidas

Pedro Paulo Araujo Cavalcante
Identificação do perfil químico de diferentes cultivares 
do feijão comum (Phaseolus vulgaris) pela técnica de 
High Resolution Magic Angle Spinning (HR-MAS)

Rafael Alves Garvil Avaliação da capacidade de produção de massa 
verde por meio do uso de faixas-filtro 

Rosane de Paula Castro Análise Estrutural de derivados de Tiouréais bioativas
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Aluno Trabalho

Tárcio de Castro Silva Materiais Óxidos Fotorrefrativos

Thais Borges Damacena Aplicações da Teoria Fuzzy e dos Sistemas P - Fuzzy

Thiago Custódio dos Santos Síntese de nanocompósitos de óxidos de estanho em copolímeros 
estireno-divinilbenzeno para aplicações em interesse industrial.

Thiago Linhares Marques Emprego da Moringa oleifera para remoção de 
manganês e níquel em sistemas aqüíferos

Thiago Mureebe Carrijo Geração de estados de Fock em modos viajantes via vácuo comprimido.

Thiago Oliveira Lima Construção e avaliação de protótipos de pluviômetros vetoriais

Uaitã Pires Do Nascimento Preparação de catalisador de hematita 
suportado em tetratitanato pilarizado

Vanuildo Silva de Carvalho Pilha de areia com restrição de altura e altura limite variável

Victor Giovanni Pina de Mello Desenvolvimento e aplicação de um algorítmo 
para o método de Difusão de Monte Carlo
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Ciências Humanas

Aluno Trabalho

Alessandra dos Santos Ferreira Processo de canonização: o reconhecimento oficial da santidade. Um 
estudo do Processo de Canonização de Santa Clara de Assis (1255)

Ana Paula da Silva de 
Oliveira Ferreira

O trabalho como (re) existência nas áreas de cerrado: um 
estudo de caso no vale do rio São Marcos Catalão (GO)

Andréia Borges Alencar Rusel
Levantamento e análise comparativa de dados 
socioeconômicos das regiões nordeste goiano, norte goiano 
e entorno do Distrito Federal, entre 1998 E 2006.

Andréia da Silva Oliveira A construção social da imagem do masculino e do 
feminino nos crimes de homicídio - Catalão 1970

Camila Roldão de Lelles Dantas Concepções de família e de autoridade de alunos do curso de Psicologia

Carla Henrique Gomes A autoridade parental: a violência como sintoma do desamparo familiar.

Carolina Pereira de Oliveira Netta Turismo Rural

Carolina Soares Sousa A eleição de Armando de Salles Oliveira ao governo 
de São Paulo (1934): a guerra na imprensa

Cinthia Mendes Ferreira A formação de professores que atuam na educação profissional na 
modalidade da educação de jovens e adultos - Proeja em Goiás

Cláudio Fernandes Ribeiro Investigações sobre a vida de uma mística visionária e seu confessor 
condenados pela Inquisição Portuguesa no século XVII

Cristina Agla Cardoso Matias A produção familiar no cerrado goiano: as comunidades rurais Coquei-
ro, Cruzeiro dos Martírios e São Domingos no município de Catalão (GO)

Danielli da Silva Borges Reis A escrita do homem comum no século XIX

Dianari Inácio de Morais Junior A Constituinte de 1934: o debate sobre as 
polícias estaduais na bancada paulista

Diego Pinheiro Fernandes Critérios de Adequação para uma Argumentação Contra-Factual

Eduardo Ferraz Franco Liberdade e igualdade como fundamentos da 
justiça em um Estado democrático

Elisa Signates Cintra de Freitas Partidos políticos goianos, informação e interatividade.

Eloy San Carlo Maximo Sampaio Formação do Psicólogo: a produção em artigos publicados em 
periódicos especializados no campo da Psicologia e Educação.

Eslanda Francisca de Almeida O Centro de Formação de Professores Primários de Catalão

Fernanda de Moura Leal A constituinte de 1934: o debate sobre as polícias 
estaduais: a bancada do Rio Grande do Sul

Fernando Figueiredo 
dos Santos e Reis

O papel da família na constituição da identidade na 
infância: a perspectiva veiculada em livros e periódicos de 
Psicologia e a visão sócio-cultural dos vygotskyanos
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Aluno Trabalho

Flaviane Cintra Programa Nacional de Incentivo à Leitura (PROLER)

Frederick Gomes Alves Teoria e Filosofia da História em Nietzsche

Gabriela Machado Timo A Constituinte de 1934: o debate sobre as 
polícias estaduais: a bancada mineira.

Gabrielle Amâncio 
Bertolli Venâncio

Política na rede: um estudo do website da 
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás

Gislene Pereira Leal 
Almança de Carvalho Formação de professores para atuar na Educação Infantil

Gisselly Vieira Souza Delmond A Produção Acadêmica sobre Professores: Um estudo 
Interinstitucional da Região Centro-Oeste

Guilherme Borges da Silva Percepção do crime e sentimento de insegurança em Jataí/GO 

Gustavo de Almeida Gomes Evolução histórica da legislação brasileira para a 
disposição de efluentes nos cursos d’água e no solo

Henrique Vieira Alquimim Capacidade cardiorespiratória de adultos obesos submetidos

Hermógenes Hebert 
Pereira Oliveira O Problema do Significado: Quine e Carnap a respeito da analiticidade

Iamanda Luiza Marciano e Silva Homicídios e Prisões em Goiás

Jaquelaine Aparecida de Sousa A diferença entre as motivações para os homicídios praticados 
por jovens e adultos no Sistema Prisional do Estado de Goiás

José Luciano Pereira Neto A Questão Colonial e a Independência de Angola no 
contexto da Revolução dos Cravos em Portugal(1974)

Josimar Gonçalves da Silva 
Partidos e sistema partidário na nova democracia brasileira: 
Coligações eleitorais entre o PSDB e partidos de esquerda 
para as eleições majoritárias estaduais (1986 - 2006)

Kelly Coelho Costa Formação do Psicologo: a produção em dissertações 
e teses no campo da Psicologia e Educação

Kelma Gonçalves Sobrinho Nem vítima nem vilã: a construção da imagem de mulheres

Laila Maria de Sousa Naves Agricultura familiar e identidades sociais: as comunidades 
rurais no município de Catalão (GO)

Lara Cristina da Silva Tempos de trabalho em Goiás: Estado e sociedade no 
processo de redução dos tempos de trabalho

Larissa Carneiro Albino
 A pesquisa qualitativa presente nas produções acadêmicas 
sobre Professores do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Federal de Goiás 

Léia Cristina Fernandes Toledo A relação entre Autoridade e Família: a produção de artigos 
publicados em periódicos especializados no campo da Psicologia

Lethicia Vargas Pereira A Família: palco da tragédia do sujeito.
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Aluno Trabalho

Luana Renostro Heinen Pós-colonialidade: o sistema de patentes como mecanismo legitimador 
de novas formas de expropriação colonial do conhecimento

Luanara Marysol 
Seraine Rodrigues

Ensaios metodológicos para diagnóstico das relações causais entre 
riscos ambientais e saúde pública no município de Ouvidor(GO)

Marcela Alves de Araújo 
França Castanheira Poder disciplinar e biopoder em Michel Foucault

Marcelo Barbosa Barreto
Levantamento e análise comparativa de dados tributários e de 
infraestrutura das regiões de Planejamento Norte Goiano, Nordeste 
Goiano e Entorno do Distrito Federal, entre 1998 e 2006

Marcelo Jungmann Pinto Giorgio Agamben: soberania e exceção

Maria Cecília Martins Um estudo da devotio moderna. A partir da análise 
da obra Imitação de Cristo(1420-1440)

Marisleily Rodrigues de Freitas
A utilização da Internet na oferta de informação 
por parte do Executivo Municipal Goianiense e da 
Assessoria Especial para Assuntos da Juventude

Matheus Guimarães Mello O trabalho de músicos profissionais: a construção 
da identidade social e ocupacional

Mayara Martins Tavares As Representações dos Profissionais de Saúde Frente ao 
Atendimento a Pacientes com Comportamentos Autodestrutivos

Natalia Paranaiba Ferreira
Os Mecanismos de Transferência do Conhecimento na 
Relação Universidade - Empresa: o caso do Programa 
de Incubadoras da UFG (PROINE/UFG)

Nathália Batista Gouveia
Formação cultural e resistência à razão instrumental: um recorte para 
professores universitários das áreas de Ciências Exatas e da Terra, 
Engenharias e Ciências Agrárias da Universidade Federal de Goiás

Nayara Guimarães Nogueira
Formação Cultural e resistência á adesão á razão instrumental 
dos professores das áreas de “Ciências Humanas”, “Ciências 
Sociais Aplicadas”, “Linguistica, Letras e Artes”. 

Poliana Gabriel Oliveira Medicina Universitária Medieval e seus Métodos

Ranielle Caroline de Sousa Questão agrária e ações afirmativas: uma abordagem sobre a 
turma para beneficíarios da reforma agrária e agricultura familiar

Raquel Silva Pinheiro
Prevalência e fatores associados ao portador nasal de 
Staphylococcus aureus em Unidade Neonatal de Cuidados 
Intensivos de hospitais públicos e privados de Goiânia.

Rayane Helena Araujo 
Mendes de Carvalho

A contribuição religiosa na construção da imagem imperial romana: 
os governos de Septimius Severus e Carcalla na obra de Philostratus

Samara Domingas Xavier A produção acadêmica sobre a temática LGBT em Goiás ( 1988- 2008)

Tamiris Alves Muniz O nascimento do cristianismo moderno: Um 
Estudo do Da Liberdade do Cristão (1520)
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Aluno Trabalho

Thaís Cristina Modesto Borges A instrução elementar na revista a Informação Goyana (1917/1935)

Thallyta Ranyelle de 
Fátima Borges O discurso carismático como instrumento de dominação

Thuani Gonçalves da Costa Movimento GLTTB na mídia impressa: vinte anos de 
lutas e conquistas em Goiás (1988-2008).

Tiago Ciro Moral Zancope
O Reforçamento da Imagem Heróica de Simón Bolívar e 
das Identidades Venezuelanas nas Comemorações do Bi-
Centenário de Independência da América Hispânica

Victor Creti Bruzadelli As representações do sagrado na obra do músico 
regionalista goiano João Caetano

Wellington Roriz de 
Oliveira Junior

A pesquisa de iniciação científica (PIBIC) na área de 
humanas da UFG – estudo sobre a concepção de teoria 
e prática na formação de alunos pesquisadores.
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Ciências Sociais Aplicadas

Aluno Trabalho

Alex Rabelo Certificados de Emissões Reduzidas: sua essência, 
natureza jurídica, aspectos contratuais, e tributação.

Camila Gomes Delalibera Biodiesel e MDL: Análise sobre a possibilidade de enquadramento 
de projetos de pequena escala no âmbito do MDL

Natalia Paranaiba Ferreira
Os Mecanismos de Transferência do Conhecimento na 
Relação Universidade - Empresa: o caso do Programa 
de Incubadoras da UFG (PROINE/UFG)

Odair Onofre Gomes Camilo Uma abordagem do ensino jurídico, com ênfase à extensão 
universitária, a partir da turma especial em direito

Ranielle Caroline de Sousa Questão agrária e ações afirmativas: uma abordagem sobre a 
turma para beneficíarios da reforma agrária e agricultura familiar

Thallyta Ranyelle de 
Fátima Borges O discurso carismático como instrumento de dominação
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Engenharias

Aluno Trabalho

Adriano Bittar Placa de Segurança de Redes Para Equipamentos que Utilizam a 
Tecnologia Power Line Communication e Protocolo SNMPv3

Celio Seixo de Brito Junior Métodos de discretização de equações diferenciais parciais 
utilizados em simulação de dispositivos semicondutores

Douglas Magalhães 
Albuquerque Bittencourt

Análise de Radiers Estaqueados com estacas 
de diferentes comprimentos

Icaro Felipe Borges Sena Planejamento de redes de distribuição de energia 
elétrica com restrições geográficas

João Paulo Gomide e Brito Análise Laboratorial de Misturas de Fosfogesso, 
Solos Tropicais e Estabilizantes Químicos

Lara Rodrigues Otimização de topologia de estruturas e componentes 
fabricados com material com gradação funcional

Marcone Alves de Campos Blocos de concreto com resíduos de construção
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Linguística, Letras e Artes

Aluno Trabalho

Alex de Andrade Medeiros Contos Novos de Mário de Andrade e o caráter 
autobiográfico do narrador em primeira pessoa

Aline Conceiçao da Costa Práticas de subjetivação no programa SUPERNANNY: práticas 
discursivas utlizadas pelo programa na formação do sujeito

Antonio Marcos Soares de Paula
O antifeminismo e a literatura pró-mulher na idade 
média: levantamento e análise de textos fundadores 
em edições e traduções na língua portuguesa

Cristyane Batista Leal Os usos evidenciais gramaticalizados [disk] em 
romances regionalistas brasileiros

Fernanda de Paiva Rodrigues 
Fleuri e Castro

Inventário do vocabulário cartorial - contribuições para um 
glossário de termos oficiais de manuscritos goianos. 

Flávia Silva Mastrella Realização das sibilantes em manuscritos catalanos oitocentistas

Gisele Martins Siqueira Edição semidiplomática de manuscritos catalanos oitocentistas 
e estudo do gênero escripturas públicas de bens de raiz.

Janaina Deuselice Alves de Freitas Razão e emoção: construindo a relação 
ator - personagem no espetáculo

Jordana Cardoso 
Carneiro de Oliveira Poesia e infância no livro As Coisas, de Arnaldo Antunes

Letícia Lemes Santiago Antonin artaud e seus duplos: aspectos da recepção da prática 
teatral em português do poeta e surrealista francês.

Michel Mauch Rosa A verdade de Stanislavski e o ator criador: elos perdidos na 
tradução ao português da obra a construção da personagem

Poliana Cristina Pires da Silva A representação do espaço geográfico em 
Bernardo Élis e Braz José Coelho

Raquel Longuinho 
Lopes de Almeida Os usos gramaticalizados, não-predicativos, de [diski] em

Themis Nunes da Rocha Bruno Léxico da língua Avá-Canoeiro (Tupi-Guarani): Flores e Frutos


