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ÍNDICE DE ALUNOS

Aluno trabalho

ABNEr LEONEL 
gADELHA gOMES

Simulação de Neutrinos Muônicos no 
Experimento MINOS - FERMILAB

ADALBErtO rIBEIrO 
SAMPAIO JUNIOr

Análise e Construção de Ferramentas de Apoio ao 
Ensino Baseadas em Tablet PCs e Tinta Digital

ADrIANA MArIA ANtUNES
Análise morfometrica das células mucosas 
branquiais do peixe eurialino Poecilia vivipara 
exposto a variações de salinidade

ADrIANA MArQUES FArIA Histologia e histomorfometria do nervo ulnar de equinos 
submetidos a duas técnicas de regeneração neural

ADrIANA PErEIrA 
MUNDIM gUEDES

Síntese, caracterização e estudo da atividadeantitumoral 
de nitrosilo complexos de rutênio (II)

ADrIANA VIEIrA DUDErStADt A sustentabilidade no mercado da moda e as 
novas abordagens dos processos artesanais

ADrIEL MArtINS LIMA
Análise das propriedades físicas e químicas e 
de metais potencialmente tóxicos na água do 
Rio Claro, próximo a cidade de Jataí - GO

ALCIDES PErEIrA SOArES NEtO A qualidade de vida de pais ouvintes de crianças surdas

ALESSANDrA gOMES VILELA Adaptação transcultural da escala de classificação 
do perfil comportamental de melamed

ALESSANDrA PErEIrA EgêA Praça Universitária: uma análise dos múltiplos territórios

ALEx DE OLIVEIrA FrEItAS Detecção de contaminantes químicos em sedimentos 
com o uso das técnicas de AAS, XRF e EPR

ALICE rEgIS

Conhecendo a realidade local/escolas dos 
municípios banhados pela Bacia Hidrográfica 
do Rio Caldas para Implantação de projetos 
pedagógicos de Educação Ambiental – FASE I

ALINE CONCEIÇAO DA COStA Biopoder e mídia: a produção de identidades masculinas

ALINE COrADO gOMES Determinantes dos hábitos alimentares 
dos estudantes de Nutrição da UFG
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Aluno trabalho

ALINE MEDEIrOS ALVES Caracterização Física e Química de Frutos do 
Pequizeiro Oriundosde Três Regiões do Cerrado

ALINE PErEIrA DA SILVA
Soroprevalência e fatores associados à infecção 
pelo vírus da Hepatite B em pacientes com 
tuberculose em Mato Grosso do Sul, Brasil Central

ALINE PErEIrA MOrAES Estudo da atividade biológica dos metabolitos 
secundários isolados de A. guianensis

ALINNE COrDEIrO SILVA A Inclusão e as Adaptações Organizacionais, Pedagógicas 
e na Gestão de Instituições de Educação Infantil

AMANDA ABDALLAH CHAIBUB Controle biológico da brusone a partir 
de fungos da filosfera do arroz

AMANDA CONCEIÇÃO FIQUENE
Mecanismos de Atualização e Capacitação Tecnológica 
em Pequenas eMédias Empresas do Estado de Goiás: 
a importância da competênciainformacional

AMANDA SANtOS 
FErNANDES COELHO

Relação das alterações macroscópicasplacentárias 
com as intercorrências fetais/neonatais e maternas 
nasDoenças Hipertensivas Específicas da Gestação

AMAUrI ALVES DE 
SOUZA JúNIOr

Avaliação da casca de coco como adsorvente para 
remoção de corante orgânico de meio aquoso.

ANA CECILIA MOrEIrA ELIAS Tempo e história: teoria e prática de ensino

ANA CLAUDIA ANDrADE 
COrDEIrO

Avaliação da qualidade da assistência de enfermagem na 
primeira consulta de pré-natal na região Leste de Goiânia.

ANA LEtYCIA BASSO gArCIA Teores de óleo e proteína no grão em cultivares de soja 
convencionais etransgênicas sob ambiente protegido

ANALI MArtIM Efeito das chuvas locais sobre sistemas 
de consórcio amendoim-milho

ANA PAULA rODrIgUES 
DE MAgALHÃES

Avaliação da sorção e solubilidade de um cimento 
resinoso fotoativado por diferentes fontes de luz

ANDErSON BArrOS 
CAIxEtA ArAúJO

Crescimento e Caracterização Espectroscópica 
de compostos de aminoácidos, ácidos ou 
complexos aromáticos contendo metais 
de transição e íons terras rara
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Aluno trabalho

ANDrEIA ALVES DE ANDrADE
Prevalência e fatores de risco para infecção 
pelo vírus da hepatite C em pacientes 
com tuberculose em Goiânia, Goiás

ANDrE LUIZ LOPES MArtINS Desenvolvimento de carreadores nanoestruturados 
para incorporação de fármaco citotóxico hidrofílico

ANDrÉ LUIZ MONtEIrO 
DE ALMEIDA A Música de Videogame no Período Old School

ANDrESSA COrADO gOMES Características Químicas e Físicas de Pão de Queijo, 
Utilizando Farinha de Quirera de Arroz Fermentada

ANDrESSA LOUISE DE 
ArAúJO PErEIrA

Impacto do levedo de cerveja, como 
suplementoalimentar de cromo, na glicemia 
de jejum de diabéticos tipo 2.

ANDrYNE rEgO rODrIgUES Avaliação do programa de rastreamento do Câncer 
do Colo de Útero no Município de Goiânia-GO

ANNA KArOLINE AgUIAr FLEUrI
Caracterização Molecular de Leishmania sp em amostras 
de pacientes com LTA atendidos no ambulatório de 
Endemias do Hospital Anuar Auad, Goiânia, GO

ANNA LÍDIA FArIA 
MACêDO DE CAStrO

Fenologia e produção de frutos de Hancornia 
speciosa na Universidade Federal de Goiás

ANNYLOrY LIMA rOSA Obtenção de extrato seco padronizado de 
confrei (Symphytum officinale L.)

ArIADINY CANDIDO MOrAIS Integração Curricular proposta no Proeja do IF Goiás

ArIADNA MENDES DA ABADIA
Degradabilidade in situ de dietas a base de cana-
de-açúcar suplementadas com co-produtos 
regionais da indústria de biodiesel

ArIADNE CANEDO EDUArDO
Síntese, caracterização e investigação da 
propriedade fotoluminescente em titanato 
de bário e cálcio nanoestruturado

ArIADNE FErrEIrA AMArAL Avaliação do Perfil das Mulheres Atendidas nas 
UnidadesBásicas de Saúde de Jataí, (GO).

ArIEL DAVID FErrEIrA Subúrbio, Demônios e Miséria: os 
três irmãos de Dostoiévski

AUgUStA FINOttI BrAZÃO Fator de integridade de cascas cilíndricas 
axialmente comprimidas
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Aluno trabalho

AUrELIANO COELHO 
PrOENÇA gUEDES

Amplificação e clonagem em vetor de expressão 
do gene hspX de Mycobacterium tuberculosis

BárBArA ArAúJO rIBEIrO
Riqueza e abundância de galhas em ambientes 
xéricos emésicos, e caracterização das galhas 
da floresta nacional de Silvânia, Goiás, Brasil

BárBArA DE PAIVA MOtA Níveis de Substituição do Milho por Gérmen Integral de 
Milho nas Rações de Suínos na Fase de Terminação 

BárBArA LOPES MOrAES Núcleo de Estudos Mário Pedrosa

BArBArA MArtINS VIEIrA Caracterização Química de Espécies Variantes de Jatobá

BArBArA MOrAIS ArANtES
O Papel da Comissão de Ensino na Educação 
Permanente e na Reestruturação da Nova Matriz 
Curricular do Curso de Graduação da FO/UFG

BárBArA rEgINA 
BrANDÃO DE ArAúJO

Efeito da adição do NH 4 e NO-3 ao solo sobre 
as trocas de O2 e CO2 por feijão e soja.

BEAtrIZ ABDALLAH CHAIBUB

Atividade Antimicrobiana das Frações e 
Substâncias Purificadas do Extrato Etanólico 
das Folhas da Spiranthera odoratissima 
A. St. Hillaire – Manacá (Rutaceae).

BrENO BrESEgHELO 
DO NASCIMENtO

Avaliação da resistência da ligação entre 
concretos moldados em idades distintas

BrUNA PErEIrA gUEDES Recorrências temáticas e imagéticas do 
antifeminismo na literatura da Idade Média

BrUNNA BrItO PASSArINHO Quatérnios e Grupos de Lie de Matrizes

BrUNO ELIAS DOS 
SANtOS COStA

Desenvolvimento de metodologia analítica 
para remoção de metais (cádmio e cromo) 
utilizando sementes de moringa

BrUNO LEMOS MOrEIrA Análise qualitativa e quantitativa do estudo do 
uso de ferro dextrano e terra em leitões.

BrUNO LEONArDO DE 
PAULA SANtOS

Desenvolvimento de plataforma de 
programação com microcontroladores para 
motores de indução monofásicos
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Aluno trabalho

BrUNO PErEIrA rECIPUttI

Análise anatomopatológica das lesões produzidas 
por neurocisticercose em camundongos 
C57Bl/6 submetidos à infecção experimental 
por cisticerco de  Taenia crassiceps

BrUNO rIgONAtO MUNDIM A Teoria Simples dos Tipos

CAMILA FErrEIrA rEZENDE Ensaio de digestibilidade como ferramenta de 
avaliação da saúde intestinal de frangos de corte

CAMILA MOUrA BAtIStA

Avaliação microbiológica das refeições 
produzidas pelas unidades de alimentação e 
nutrição dos hospitais públicos estaduais da 
região metropolitana de Goiânia - GO

CAMILA rOLDÃO DE 
LELLES DANtAS

Concepções de família e de autoridade 
do psicólogo em formação

CAMILLA LUIZA BAtIStA
Análise Morfométrica de Formas Promastigotas 
de Leishmania (L.) amazonensis Expostas a 
Diferentes Concentrações de Zidovudina

CArLOS rOBErtO 
PErEIrA FILHO

Indicadores de sustentabilidade em sistema de 
produção agroecológicos nos municípios de Aragoiânia, 
Brazabrantes, Hidrolândia e Caturaí â Goiás

CArOLINA CAStrO 
LYrA DA SILVA

Laparoscopia como método de avaliação das alterações 
peritoniais em suínos submetidos à implantação do 
compósito polipropileno-filme à base de quitosana

CArOLINE SILVA DE OLIVEIrA Cinética de Decomposição e Potencial Alelopático 
da Macrófita Typha angustifolia L.

CELIO SEIxO DE BrItO JUNIOr
Geração de malhas adaptativas para a discretização 
das equações diferenciais parciais utilizadas em 
simulação de dispositivos semicondutores

CHrIStIANE MOrEIrA SOUZA Fatores associados à sobrevivência em mulheres 
vivendo com HIV/AIDS em Goiânia-Goiás

CINtHIA ANtUNES COrrEA Síntese, cristalização e caracterização do 
complexo de cádmio e opeptídeo glutationa

CLArISSA DEtOMI DE 
ALBUQUErQUE

Uso de embalagem ativa na conservação de 
palmito de guariroba minimamente processado
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CYNtHIA FErrEIrA DE MELO
Fatores impulsores e restritivos do 
ambiente para o trabalho em equipe em 
serviços de urgência e emergência

DAIANE SOArES VErAS Curvas Planas, Esféricas e Bilhares

DANIELA FErNANDES 
tOrrALBO

Propriedades Tecnológicas De Pectina Extraída 
De Frutos De Solanum Lycocarpum St. Hil

DANIEL CAMILO DAUAIDAr
Identificação de Processos Erosivos na Região 
Urbana e de Expansão Urbana de Goiânia 
por meio de imagensMultitemporais

DANIELLE FLOr CUNHA Digestibilidade de Rações Farelada e Extrusada 
para Leitões na Fase de Creche

DANIELLE ISADOrA 
BLUMENSCHEIM

Caracterização fenotípica e genotípica de isolados 
de Staphylococcus aureus e Escherichia coli a partir 
de manipuladores e dietas enterais produzidas pelo 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás

DANILLO BArBOSA DE MOUrA

Utilização das técnicas analíticas ftir e nmr 
para caracterização das interações químicas 
envolvendo a matéria orgânica de solos 
de veredas e o herbicida glifosato

DANILO rEZENDE E SILVA Histologia e histomorfometria de testículos 
bovinos da raça nelore com dermatite digital

DANYELLE LOrrANE 
CArNEIrO VELOSO

Avaliação do efeito residual do temephos em 
recipientes artificiais com renovação de água

DArLYENE IVIANE 
DA COStA SILVA

Mediações familiares, jovens 
estudantes e as cotas na UFG

DÉBOrAH FErrEIrA 
NOrONHA DE CAStrO

Prevalência do vírus da hepatite B em mulheres 
profissionais do sexo em Goiânia, Goiás

DÉBOrAH tAVArES DE 
AZEVEDO JAPIASSU

Interferência quântica em poços 
quânticos duplos magnéticos

DEIVID CrIStIAN LEAL ALVES
Análise de dados preliminares e ensaios metodológicos 
sobre asrelações causais entre a qualidade ambiental 
e saúde pública nomunicípio de Ouvidor (G0)

DENISE FrEIrE VENtUrA A poesia em estilo épico e a história
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Aluno trabalho

DENISE tALItHA 
SOArES CArNEIrO Ações do governo de Goiás no comércio exterior

DIANArI INáCIO DE 
MOrAIS JUNIOr

Segurança Nacional e Reorganização das 
Forças Públicas na Década de 1930

DIEgO AFONSO SILVA
O impacto ambiental da Pequena Central 
Hidrelétrica de Jataí em uma colônia do andorinhão-
velho-da-cascata (Cypseloides senex)

DIEgO FrANÇA E SILVA
Estudo dos processos de significação conceitual 
no ensino de ciências numa turma de ensino do 
8°ano da associação dos surdos de Goiânia

DIEgO rODrIgUES PErEIrA
Uso das Equações de Taxas Acopladas na 
Modelagem de Resultados de Fotoluminescência 
em Pontos Quânticos de InGaAs

DIOgO DIAS COrDEIrO Desenvolvimento e caracterização de sensores 
químicamente modificados para análise de sulfeto

DIOgO FELtEr NOgUEIrA Produção de Aguardente de Jaca, Análises 
Físico-químicas e Cromatográficas

DIVINA CLEIA  rESENDE 
DOS SANtOS

Avaliação nutricional de frutos de populações 
naturais de Acrocomia aculeata em Goiás

DOrALICE gONÇALVES 
DA SILVA LArIUCCI Limites em Gravura

DOrOtÉIA ALVES FErrEIrA Atributos bioquímicos do solo em uma cronossequencia 
de uso em um plintissolo argiluvico de cerrado

DOUgLAS MONtIELLE 
SILVA NASCIMENtO

Incidência de arritmia ventricular após injeção 
intracoronária de células-troncoda medula óssea 
em pacientes com cardiopatia chagásica

ÉDILON SEMBArSKI 
DE OLIVEIrA

Morfologia da mucosa intestinal de frangos 
de corte desafiados com diferentes níveis 
de aflatoxina B1 e alimentados com dietas 
contendo glucomanano esterificado

EDUArDO CrUVINEL DE CAStrO Relações de Gênero e Imaginário Social na Obra 

ELAINE FErNANDA DA SILVA
Prevalência de atitudes alimentares de 
risco em dependentes de exercícios 
físicos da cidade de Goiânia-GO
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ELAYNE MIgUEL DA SILVA
Efeito Modulador da Isoflavona Contra a 
Genotoxicidade da Doxorrubicina em Células 
Somáticas de Drosophila melanogaster: SMART/asa

ELISA BArrEtO PErEIrA
Filogenia molecular e evolução de modos 
reprodutivosdas rãs Leptodactylus do grupo 
marmoratus (Anura: Leptodactylidae)

ELISA FErNANDES MArtINS Determinação da equação IDF para Goiânia 
considerando período de observação de longo termo

ELISMêNNIA APArECIDA 
OLIVEIrA

Linguajamentos e contra-hegemonias epistêmicas 
sobre linguagem em produções escritas indígenas

ELLEN CrIStINA DE 
SOUSA E SILVA

Avaliação do Índice de Massa Corporal conforme o 
percentual de gorduracorporal em idosos aferido por 
diferentes métodos antropométricos:bioimpedância 
tetrapolar, dobras cutâneas, circunferência 
abdominal edensiometria corporal total.

ELOISA rAMOS BAStOS Citologia aspirativa por agulha fina no diagnóstico 
de nódulos mamários palpáveis em cadelas

EMILE rAYMOND 
FErrEIrA tAILLEBOIS Estudo do Hiperemaranhamento e suas aplicações

ErIKA gOULArt rODrIgUES Manejo dos resíduos dos serviços de saúde: a realidade 
das unidades de atenção básica de saúde da família

EStEr ALVES LOPES Constituição da identidade na infância: o papel da família 
e das relações da criança na perspectiva vygotskyana

EVErtON MArtINS ArrUDA Controle alternativo da ferrugem asiática na cultura da 
soja com aplicação de SI via foliar a nível de campo

FABIANA MArQUES gUIMArÃES
Análise das falhas ocorridas após ensaio de microtração 
entre os substratos zircônia (Y-TZP) e resina composta, 
após diferentes tratamentos de superfície.

FABrÍCIO ALVES ArAúJO
Auto-medida da pressão arterial como 
instrumento de melhor adesão ao tratamento 
e seguimento da hipertensão arterial

FErNANDA BArBOSA VIEIrA

Morfo-anatomia das folhas e caules das espécies 
Melancium campestre Naud. e Melothrianthus 
smilacifolius (Cogn.). Mart. Crov. (Curcubitaceae) 
ocorrentes na Serra dos Pireneus
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Aluno trabalho

FErNANDA DE MOUrA LEAL  A atuação da bancada gaúcha na constituinte de 
1934, e a nova ordenação das milícias estaduais

FErNANDA DE PAIVA 
rODrIgUES FLEUrI E CAStrO Caderno de Boticário: edição e estudo lexical

FErNANDO YANO ABrAO Fatores de virulência de Candida albicans 
isoladas da saliva de profissionais de saúde

FLáVIO LEÃO LIMA Demências entre Indígenas das Etnias Karajá e Xavante

FLáVIO PErEIrA DOS SANtOS Heterose Entre Populações de Milho 
Derivadas de Híbridos Comerciais

FrANCIELE PArrEIrA PEIxOtO Isolamento e caracterização de regiões 
microssatélites do genoma de Tibouchina papyrus

FrANCYELLI MArIANA 
DOS SANtOS MELLO

Avaliação do dano oxidativo ao DNA em 
células tumorais de Sarcoma 180 tratadas 
com um novoComplexo de Rutênio

FrEDErICK gOMES ALVES Teoria e Filosofia da História no Jovem Nietzsche

FrEDErICO rOCHA 
rODrIgUES ALVES

Florística e Diversidade das Cyanophyta e 
Chlorophyceaeplanctônicas do lago dos Tigres 
durante Seca e Chuva de 2008/2009

FrEDErICO rODrIgUES 
PFrIMEr Fundamentos de informacão clássica versus quãntica

FrEDErICO SEVErINO MArtINS
Extração e caracterização dos lipídeos 
dos óleos de sementes de Pterodon 
emarginatus Vogel (Sucupira Branca)

FrEDErIKO LUZ SILVA Aquisição da nasalidade vocálica variável

gABrIEL AUgUStO 
BAtIStA DE QUEIrOZ

Qualidade da Carne de Mestiços de Origem 
Leiteira Submetidos a Diferentes Estratégias 
de Alimentação na Recria e Terminação.

gABrIEL ELISEU SILVA
Efeitos de empreendimentos hidrelétricos na 
estrutura da vegetação arbórea em floresta ciliar 
e de galeria nos domínios do cerrado brasileiro

gABrIEL rAMOS PAIVA

Levantamento e espacialização dos recursos 
provenientes de transferências governamentais e de 
geração de receita própria nos municípios da Região 
Metropolitana de Goiânia, entre 2000 e 2008
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Aluno trabalho

gErMANO HENrIQUE 
PErEIrA LOPES

O Canto Coral em Goiânia: uma trajetória artístico-
educacional registrada nas Crônicas dos Padres 
Redentoristas de Campinas (1908 a 1965)

gILMArA APArECIDA 
COrrêA FOrtES

Análise dos compostos fenólicos do fruto e dos 
vinhos da jabuticabeira (Myrciaria cauliflora)

gISELE SILVA rODrIgUES
Diagnóstico sócio-ambiental na comunidade 
olaria/cisterna: as  atividades agroecológicas 
como  alternativa de uso da terra

gLEICE LOrENA gONÇALVES 
tAVArES BOtELHO

Influência da adição de Ni2  e Co2  nas propriedades 
(micro)estruturais e ópticas do MG2SNO4

gUILHErME BOrgES DA SILVA Violência e juventude: a representação dos formadores 
de opinião na  mídia televisiva na cidade de Goiânia

gUILHErME BOrgES DIAS Identificação e Análise de polimorfismos no gene 
da resistina humana associados a Diabetes tipo II

gUILHErME DE MEDEIrOS 
PArENtE SALES

Valor nutricional do milheto e sorgo 
para frangos de corte tipo caipira

gUILHErME EDUArDO 
rODrIgUES MArrA

Avaliação do crescimento vegetativo em 
cafeeiro Arábica e sua dependência com 
fatores climáticos no Estado de Goiás

gUILHErME HENrIQUE 
COStA OLIVEIrA

Seleção do implante dentário: eficácia da tomografia 
computadorizada no planejamento cirurgico

gUStAVO MArtINS 
SILVA MOrAIS

Avaliação de linhagens e cultivares de 
arroz de terras altas desenvolvidas pelo 
programa de melhoramento genético

HÉLIO PAtrICK SILVA ALVES
Valiação morfológica do fruto e desenvolvimento 
inicial de acessos de cajuzinho do cerrado 
(Anacardium humile A. St.-Hil)

HELLBIA SAMArA M. DE 
CArVALHO rODrIgUêS

Avaliação das Áreas de Preservação Permanente 
do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia

HErMINIA VErIDIANA 
DOS SANtOS PESSONI

Sintese, Caracterização e Estudo das Propriedades 
Magnéticas em Óxidos de Zinco Dopados com Íons de Fe

HIDELBrANDO rICArDO 
DOMENEgUEtE AMArAL

Avaliação da presença de óxido nítrico sintetase 
na válvula mitralnormal e com endocardiose 
de suínos pela reação de nadphdiaforese



XIII

Aluno trabalho

HIUrI FELLIPE SANtOS DOS rEIS Superfícies com curvatura gaussiana negativa

HOráCIO COELHO JúNIOr Caracterização Elétrica de Amostras Policristalinas de 
Nd0,5Ca0,5Mn1-xCrxO3 (x = 0; 0,02; 0,04 e 0,07)

HUgO DAVID gONÇALVES As representações sociais nas cantigas satíricas 
no Cancioneiro de Dom Dinis ( 1279/1325)

HUMBErtO FUrtADO Biodisponibilidade per oral da grandisina 
e seus metabólitos de bioconversão

ILDEFONSO ALVES DA 
SILVA JUNIOr

Avaliação da produção do Fator de Necrose 
Tumoral Alfa em hemoculturas de pacientes 
com Leishmaniose Tegumentar Americana

ILÍtIA gANAê DE 
OLIVEIrA COStA

Análise dos Açucares Liberados pela Hidrólise 
Enzimática de Bagaço de Cana-de-Açúcar por HPLC

ÍrIS SILVA AQUINO Análise não linear Física de Estruturas em Concreto 
Armado através da Mecânica do Dano

ISABELA PrADO BONFIM Um Estudo sobre Evolução Diferencial e Aplicações

ISABELA tHEODOrO PACHECO Exercício aeróbio e resistido e o impacto na 
qualidade de vida de mulheres hipertensas

ÍtALO DE ArAúJO CAStrO

Avaliação do impacto da implantação da Vacina 
Oral Humana para Rotavírus (VOHR), sobre a 
circulação dos genótipos de Rotavírus A nas 
cidades de Goiânia – GO e Campo Grande – MS

IZIArA FErrEIrA FLOrENtINO
Avaliação das atividades analgésica e antiinflamatória 
do extrato etanólico bruto das partes subterrâneas 
da acariçoba ( Hydrocotyle umbellata l.)

JACKELINE IMPÉrIO SOArES

produção acadêmica sobre aprofissionalização 
docente &#x2013; um estudo a partir das dissertações 
e tesesdefendidas nos programas de pós-
graduação da região Centro-Oeste (1999-2005).

JAKELLINE grAZIELA PINtO Banco de Dados Geográficos e Culturais para os 
Municípios da Região Metropolitana de Goiânia

JArDEL VIEIrA Construção de Robôs NXT

JENNIFEr SOArES DE 
MENEZES DIAS Eqüidade x igualdade: as tramas do debate na educação
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Aluno trabalho

JESSICA BELtrAMI rIBEIrO
Incidência de Parvovirose canina na região de 
Jataí - GO, baseado no diagnóstico imunológico 
(HA e HI) e perfil hematológico

JÉSSICA rIBEIrO MAgALHÃES
Avaliação clinico - laboratorial e histopatológica do 
fígado de cães para a determinação da acurácia de 
provas bioquímicas que avaliam a função hepática

JESUS VINÍCIUS DA SILVA Obtenção dos expoentes de crescimento do 
modelo MCO para diversas dimensões

JOÃO BOSCO FErrEIrA 
BrANDÃO

A Orfandade em Portugal no Séc. 
XV e a Legislação Afonsina

JOÃO PAULO gOMIDE E BrItO Caracterização de Solos Regionais 
para fins de Pavimentação

JOÃO PAULO SIQUEIrA LOPES
Avaliação do Estado Nutricional por meio 
da análise foliar da Cana-de-açúcar orgânica 
em área comercial de Goianésia, Goiás

JOAQUIM JOSÉ FrAZÃO Aplicação de calcário em diferentes granulometrias na 
correção de solo para implantação do plantio direto

JOrDANA CArDOSO 
CArNEIrO DE OLIVEIrA O Devir-criança na produção poética de Arnaldo Antunes

JOrDANNA DE ALMEIDA E SILVA Extrato da casca do barbatimão na reparação tecidual 
de lesões induzidas no espaço interdigital em bovinos

JOSE HIDASI NEtO Aves brasileiras ameaçadas de extinção: quanta 
diversidade funcional estamos perdendo?

JOSE rICArDO 
rODrIgUES rOCHA O clima e proliferação da dengue em Jataí-GO

JOYCE VILLA VErDE BAStOS
Estudo da atividade inibitória de compostos derivados 
do óleo essencial de Hyptis ovalifolia sobre a enzima 
isocitrato liase de Paracoccidioides brasiliensis

JULIANA BrAgA MASCArENHAS Implantação e manejo do sistema agroflorestal 
destinado a produção de alimentos básicos

JULIANA CArVALHO DE 
ALMEIDA BOrgES

Imunistoquímica de cérebros de ratos submetidos à 
isquemia e reperfusão após tratamento com extrato 
aquoso da casca de pequi (Caryocar brasiliense)

JULIANA MArtINS SILVA As santas virgens na Legenda Aurea 
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JULIO CESAr VIEIrA SANtOS
Preparação e Caracterização estrutural de 
compostos dos sistemas SiO2-Y2O3-Al2O3 
e SiO2-ZnO dopados com Er e Eu.

JULYANNA DO VALLE LIMA Avaliação de centralização cerebral 
em grávidascom pré-eclâmpsia

JUSCELINO rODrIgUES FILHO Efeito de Metarhizium anisopliae formulado em 
terra diatomacea sobre Triatoma infestans 

KAMILA DA SILVA ALMEIDA Emergência e crescimento inicial de mudas de 
cajuzinho-do-cerrado (Anacardium othonianum Rizz.)

KAMILA DA SILVA ANDrADE Análise de Estabilidade de Sistemas 
de Controle e Bifurcações

KArINNA BANNACH rEIS Planejamento, síntese e avaliação farmacológica de 
novos candidatos a protótipos de fármacos antipsicóticos

KárItA CHrIStINA 
SOArES KANAIAMA

Estudo da interação solo-estrutura 
de contenções em Goiânia

KArLA CArDOSO COStA LIMA
Análise da abordagem e da representação do 
negro no livro didático de Português na elaboração 
temática das unidades e capítulos do LDP

KArLA CHrIStINA SOUSA SILVA
Morfologia e morfometria testicular de 
Marmosops sp. (Didelphimorphia, Didelphidae) 
em área de cerrado no sudoeste goiano

KArLLA gONÇALVES 
DE MACEDO

Síntese de 2-Carboxilato-Selenofeno de Cobre(I) e 
Avaliação de sua Capacidade em Promover e/ou Catalisar 
Reações de Homoacoplamento e Acoplamento Cruzado

KArOLINE FErrEIrA 
DE CArVALHO

Produção e caracterização de lacase e tirosinase 
pelo fungo Pycnoporus sanguineus

KAtArINNE LIMA MOrAES Avaliação do Manual de Orientações ao 
Portador de Marcapasso Definitivo

KAUê VErgÍLIO SILVA Riqueza de espécies de pequenos mamíferos não 
voadores do Cerrado no Sudoeste Goiano GO

KELLEN CrIStINA 
MESQUItA BOrgES

Síntese e estabilização de suspensões 
coloidais de céria dopada com gadolínio

KELLY CArOLINA 
FrAUZINO ArAUJO Biotransformação “in vitro” do 4-nerolidilcatecol (4NRC)
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KELLY COELHO COStA Formação do Psicólogo: a produção em dissertações 
e teses no campo da Psicologia e daEducação

KELLY MArA gONÇALVES 
NOgUEIrA

Crescimento inicial do pinhão manso em 
resposta à aplicação de diferentes níveis de 
irrigação e doses de adubação potássica

KELrY ALVES gONÇALVES A produção acadêmica sobre professores: estudo 
interinstitucional da região centro-oeste

LADY DAYANE DA 
SILVA CLIMItINO

Efeitos do envelhecimento sobre a 
produção das citocinas IL-6 e IL-10

LAIANE FErNANDES JErONIMO Jornalismo e Literatura:  Entre a Memória e a História

LAILA DIANA MArtINS 
DOS SANtOS

Configurações míticas em A pedra do 
reino, de Ariano Suassuna

LAILA MArIA DE SOUSA NAVES
Agricultura familiar e identidade cultural: os 
produtores rurais das comunidades Olhos D’água 
e Anta Gorda no município de Catalão (GO)

LArA LIVIA SANtOS DA SILVA
Influência de técnicas da terapia cognitivo-
comportamental na evolução do peso corporal 
em portadores de síndrome metabólica

LArISSA rODrIgUES DUArtE
Síntese e caracterização de precursores mono- e 
dinucleares com ligantes do tipo oxamato para 
obtenção polímeros de coordenação 2D e 3D

LArISSA SOArES rEIS VILANOVA
Avaliação da incidência de líquen plano 
nos pacientesatendidos no Centro Goiano 
de Doenças da Boca (CGDB)

LArYSSA tAVArES SILVA gOMES Cemitérios Brasileiros: Local de Pesquisa 
Artística, Comunicação e Interação

LAUrENA MOrEIrA PIrES
Temática Sexualidade: conhecimentos e necessidades 
de escolares de instituições públicas da rede municipal 
de ensino da região leste de Goiânia-Goiás.

LAYS COStA MArQUES Manipulação genética de um plasmídeo críptico extraído 
de Salmonella  enteretides para expressão de antígenos

LAYZ ALVES FErrEIrA Automedicação relacionada à dor 
entre idosos de Goiânia-GO
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LEONArDO DE JESUS SILVA Historiografia britânica: temas, 
autores, referenciais teóricos

LEtICIA gUELFI ANtONIO Trótula e a medicina feminina na 
Europa dos séculos XI e XII

LEtICIA MELO OLIVEIrA Populações de linfócitos TCD4 marcados para INF- g 
em bovinos curraleiros e nelores estimulados por BCG

LÍVIA APArECIDA PIrES 
DE MESQUItA

AGRICULTURA FAMILIAR NO CERRADO 
GOIANO: trabalho e estratégias da 
comunidade Varão - Davinópolis (GO)

LÍVIA PALMErStON MENDES
Avaliação do perfil de difusão in vitro através 
de membranas naturais e sintéticas de 
moléculas bioativas nanoestruturadas

LOrENA LIMA BArBOSA 
gUIMArAES

Histoquímica de rim de ratos submetidos à isquemia 
e reperfusão renal após tratamento com Goma 
arábica (Goma de acácia) e Ginkgo biloba (EGb 761)

LOrENA PErEIrA DE SOUZA Eventos adversos no Centro-Cirúrgico de um hospital 
universitário: indicativos de qualidade da assistência

LUANA ALVES DAVID Pedagogias psi :currículo, ressentimento e psicologia

LUCAS ADONIZEtE 
MOrAIS FArIA

Acompanhamento dos parâmetros físico-químicos 
paramodelagem cinética do envelhecimento de 
cachaça emtonéis de diferentes tipos de madeira

LUCAS DE SOUZA FErrEIrA Fundamentos da simulação de Wang-Landau

LUCAS FErrEIrA BAtIStA
Citocinas produzidas por células mononucleares 
do sangue periférico humano após o estímulo 
com formas amastigotas de L. braziliensis

LUCAS MOYSES CECCAtO NEVES A importância da música folclórica em 
um processo de educação musical

LUCIANA PErEIrA DE SOUSA Temporalidade e espaço urbano; a Congada de 
Goiãnia nos jornais da cidade 1980-2000

LUCIANO LOPES QUEIrOZ
A influência do tamanho corporal na similaridade 
das comunidades de insetos aquáticos: um teste da 
teoria metabólica na chapada dos Veadeiros-GO
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LUDIMILA rISPOLI MOUrA
Análise comparativa do efeito citotóxico 
de nanoparticulas magnéticas revestidas 
com três diferentes coberturas

LUDMILLA DE LIMA SANt’ANA Estrutura genética espacial em população natural de 
Dipteryx alata com base em marcadores microssatélites

LUIZ FLAVIO VAZ SILVA
Influência da proximidade de borda, da altura 
efetiva, do comprimento aderente e do diâmetro 
da haste na resistência de pinos de ancoragem

LUMA FONSECA 
APOLINárIO COELHO

Arteterapia com Dependentes Químicos: 
análise das produções plásticas do hospital

LYrIANE APOLINárIO 
DE ArAúJO

Prevalência da infecção pelo o vírus da Hepatite 
C (HCV) em indivíduos infectados pelo vírus da 
imunodeficiência humana em Goiânia-Goiás

LYrIS MErúVIA PINtO Pride & prejudice: interface cinema/literatura

MAIANA rEgINA 
gOMES DE SOUSA

Análise dos eventos adversos decorrentes da assistência 
de enfermagem ocorridos em unidade de Hemodiálise 
de um hospital de ensino da Região Centro Oeste

MAIK MOUrA BOrgES
Estudo da Disautonomia em pacientes com Síndrome 
da Fibromialgia e/ou Lupus Eritematoso Sistêmico do 
serviço de Reumatologia em um Hospital Universitário

MAÍSA DE OLIVEIrA 
MASCArENHAS

As configurações do sujeito lírico na 
obra de Paulo Henriques Britto

MAÍSA MANtELLI Propagação vegetativa de acessos de Gabiroba 
(Campomanesia spp) no Sudoeste Goiano

MArCELLO FELISBErtO 
MOrAIS DE ASSUNÇÃO Revista Brasília: O Brasil no olhar lusitano

MArCELLO SOLDAN gArBELIM Segregação Urbana e Violência: impactos sobre a 
sociabilidade dos habitantes de Aparecida de Goiânia

MArCELO gUIMArÃES 
COUtINHO

Contornos de uma arquitetura cidadãpara o estado: 
importância e limites da progressividadetributária 
no imposto territorial rural

MArCEtELLI DOS SANtOS 
PEDrOSA PAJEú A Gestão da Educação Infantil no  Município de Catalão

MArCIO rOBErtO LISBOA Piano em Grupo: Metodologia Contextualizada ao Brasil
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MArIA ÂNgELA JOSÉ 
SIMÃO tHAVArES Processos fonológicos na fala da região de Catalão-GO

MArIA AUgUStA ALVES SILVA Estudo da encapsulação e estabilidade 
de nanocápsulas contendo lupeol

MArIA DE LOUrDES 
DA CUNHA PIQUI

Universidade e Comunidade: a cultura como 
produção de novas formas deexistência

MArIANA ALVES MESQUItA

Quantificação de bactérias intestinais e pH 
em conteúdos de inglúvio e cólon-ceco de 
perus inoculados experimentalmente com 
Salmonella Enteritidis e Lactulose

MArILIA CArDOSO FIgUEIrEDO Estudo de Validade do Checklist de RelaçõesInterpessoais 
- Revisado para utilização na População Brasileira

MArILIA OLIVEIrA MOrAIS
Avaliação do fluxo salivar em pacientes portadores de 
câncer de cabeça e pescoço em tratamento radioterápico 
e quimioterápico submetidos à laserterapia

MArILIA rODOVALHO 
gUIMArAES

Avaliação da função renal empacientes 
idosos do CIAMS Novo Horizonte

MArINA PEDrOSO DE OLIVEIrA
Prevalência e fatores de risco associados à infecção 
pelo vírus da hepatite B em indivíduos infectados pelo 
vírus da imunodeficiência humana em Goiânia-Goiás

MAUrICIO JUNIO 
FrANCO DE SOUZA

Determinação de fibra alimentar em pratos típicos 
goianos modificados para uma alimentação mais saudável

MAYArA MArtINS tAVArES Relação Profisional de saúde-paciente: uma análise 
dos programas curriculares dos cursos de graduação

MAYK JOAQUIM DOS SANtOS Exemplos de Trajetória Central em 
Programação Semidefinida

MICHELE PAULA DE MELO Estudo fitoquímico e avaliação da citotoxicidade da 
fração metanólica das folhas de Molopanthera paniculata

MICHEL MAUCH rOSA Traduções, Traições, Omissões e Opções. “A 
Criação de um Papel”, de Stanislavski

MILKA DE OLIVEIrA rEZENDE Juventude e participação política no Estado de Goiás

MILtON DE SOUZA 
MENDONÇA SOBrINHO Perfil e Trajetória das Parlamentares Goianas
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MILtON rODrIgUES 
DA SILVA JúNIOr

Magnetoforese de células contendo 
nanopartículas magnéticas

MOHANA rIBEIrO BArBOSA O Estatuto da ciência experimental em A. Koyré

MOISÉS CAEtANO E SOUZA Efeitos cardiorrespiratórios e analgésicos da 
administração intravenosa de tramadol em eqüinos

MOISÉS SIPrIANO DE rESENDE Corpo, classe social, gênero feminino e sexualidade: (des)
naturalizando linguagens e marcas do universo escolar

MUrILO BEAtO FErNANDES Coluna cervical de cães normais: aspectos radiográficos

MUrILO DOS SANtOS SILVA
Identificação de fungos causadores de 
infecções nosocomiais em pacientes 
transplantados de medula óssea

NáDIA FErrEIrA 
gONÇALVES rIBEIrO

Adesão às precauções padrão entretrabalhadores 
de UTI oncológica e suas implicações 
para o controle dasinfecções.

NAIANE VIEIrA COStA Efeitos da torrefação do café na qualidade 
da bebida obtida do café arábica

NAtHáLIA ALMEIDA DE SOUSA Atividade larvicida de fungos entomopatogênicos 
emLutzomyia longipalpis em condições de laboratório

NAtHáLIA CArOLINE 
DE SOUZA LIMA

Avaliação da expressão da Granzima B e sua relação 
com as populações de lifócitos T citotóxicos e 
células NK em lesões cancerizáveis de boca

NAYArA KELLY rIBEIrO SILVA
Avaliação dos parâmetros do processo 
de secagem por nebulização do extrato 
bruto do organismo X o produto Y

NErYSSA ALENCAr DE OLIVEIrA
Avaliação de bovinos alimentados com feno de 
Brachiaria brizantha e cana-de-açúcar: Eletroforese, 
leucometria e fibrinogênio plasmático

NúBIA INOCêNCIO DE PAULA O processo de expansão das IFES e os desafios acerca 
da autonomia para o Campus de Catalão UFG

NúBIA PrOFIrA VIEIrA Comportamento Crítico dinâmico do 
modelo Z(5) bidimensional

ODAIr rIBEIrO PErEIrA JúNIOr Parâmetros clínicos e laboratoriais de cães com módulo 
controlador de fluxo alimentar no esôfago cervical
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Aluno trabalho

OrLANDO JOSÉ 
SILVEIrA JúNIOr

Correções vibracionais para propriedades ópticas 
da molécula do monóxido de carbono

PAtrÍCIA CArDOSO 
DE ANDrADE

Modos vibracionais localizados em uma 
cadeia linear com defeito de substituição

PAtrÍCIA SILVA NUNES Acesso e uso dos serviços de saúde entre os muito 
idosos residentes no município de Goiânia, Goiás

PAtrÍCIA VIEIrA DE PAULA Avaliação da atividade antioxidante de extrato e 
frações  de Memora nodosa (Silva Manso) Miers

PAULA BArCELOS SIMÕES 
DE OLIVEIrA LIMA

Análise de divergência genética entre 
híbridos comerciais de milho (Zea mays L.) 
utilizando marcadores moleculares SSR

PAULA CArOLINA 
ArAúJO tIrABOSQUI

Fermentação de mandioca para produção 
de bebida alcoólica destilada e licor

PAULA rEgINA SÉrgIA MANZAN Determinação da Ocorrência de Escherichia coli 
O157:H7 em Queijo Minas Frescal de Feiras-Livres

PAULO FrANCISCO DA SILVA 
CAMPOS MACHADO ZAVA

A família Gentianaceae Juss. na Serra 
dosPireneus, Goiás, Brasil

PEDrO HENrIQUE DA SILVA Eficiência de três espécies de bambu na remoção da 
demanda química de oxigênio do esgoto sanitário

PEDrO HENrIQUE FrEItAS
Efeito da distância da fonte de luz 
halógenana sorção e solubilidade de resinas 
compostas em diferentes permeantes

PEDrO HENrIQUE LABAIg Biopolítica, secularização e identidade

PEDrO HENrIQUE 
PErEIrA PrOCóPIO

Análise da viabilidade funcional de inibidores 
de serinoproteases sintéticos in silico

PEDrO LUCAS DULCE PErEIrA Relação Sociais e Políticas Justas

PEDrO MOrAES rEZENDE

Desempenho, Qualidade de Ovos e Digestibilidade 
de Poedeiras Brancas alimentadas com 
rações com diferentes níveis de proteína e 
de lisina digestível na fase de recria

PEDrO PAULO ArAUJO 
CAVALCANtE

Discriminação de grãos de feijãoconvencionais 
e transgênicos através da técnica de 1H 
HR-MAS/RMN equimiometria.
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POLLYANNA FArIA NOgUEIrA
Análise Espacial dos índices de Granulometria, pH e 
Matéria Orgânica na Bacia Hidrográfica da PCH Irara - GO 
a partir de técnicas de Geoprocessamento e Estatística.

PrISCILLA CArrEIrO 
rODrIgUES DE LIMA

A História e escrita da História: Uma análise 
da influencia cultural nomovimento de 
produção do conhecimento histórico.

PrISCILLA rEgINA NASCIUttI
Aglutininas anti-leptospira SPP. em felinos domésticos 
(felis catus) capturados pelo Centro de Controle 
de Zoonoses de Aparecida de Goiânia, Goiás

PrISCILLA SANtOS FErrEIrA
Acidente com material biológico entre trabalhadores 
do Serviço de Higienização e Limpeza com 
experiência de atuação em Centro Cirúrgico

QUEILIENE rOSA DOS SANtOS
Avaliação de úlceras venosas de estase no contexto 
do atendimento ambulatorial no distrito sanitário 
sudoeste da Rede Municipal de Saúde de Goiânia.

rAFAELA ArAúJO gUIMArÃES Produção de apotécios e sensibilidade química 
em populações de Sclerotinia sclerotiorum

rAFAEL EVArIStO 
FErrEIrA DOS SANtOS

Desenvolvimento de um manual virtual e impresso 
para aprendizado em prótese parcial fixa

rAFAEL VICtOr 
HELErBrOCK DE MELO

Análise estrutural e estudo comparativo 
entre tiouréias ativas e não ativas

rAÍSA rOMêNIA SILVA VIEIrA Influência da altitude sobre história de vida de 
Dendropsophus minutus (Anura, Hylidae)

rAÍSSA FUrtADO SOUZA É a Comunicação Visual uma Alternativa a Comunicação 
Acústica em Anuros noturnos de Ambientes Lóticos?

rAPHAEL gOMES MOrAIS

Auxílio e execução das atividades de pesquisa 
e extensão da Unidade Sentinela e Centro de 
Referência em Medicina Internacional e de Viagens 
(USCREMIVI) do Hospital das Clínicas da UFG.

rAQUEL OLIVEIrA DOS SANtOS
Análise dos eventos cardíacos e pulmonares 
em pacientes submetidas à radioterapia 
para o tratamento do câncer de mama

rAQUEL SILVA PINHEIrO Fatores de risco de morbimortalidade por causas 
externas em crianças e adolescentes de Goiânia

rEgISVALDO rIBEIrO SILVA Introdução ao Estudo do Teletransporte Quântico
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rENAtA gONÇALVES PAULINO
Medidas de controle de infecção relacionadas a coleta do 
exame citopatológico do colo do útero no atendimento 
a mulher usuária do sistema único de saúde em Goiânia

rENAtO IVAN DE áVILA 
MArCELINO

Quantificação do Cromo em Animais Tratados com a 
Punica granatum e Expostos ao Cromo Hexavalente

rHANDErSON MILLEr 
NASCIMENtO CArDOSO

Avaliação das populações de células T CD4  e de células 
T regulatórias FoxP3  na Paracoccidioidomicose bucal

rICArDO ALExANDrE 
FLOrENtINO BArBOSA

Utilização de inoculante biológico bioativo 
IFB para avaliação de CBM, NBM, RB e AET na 
cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill)

rICArDO DE SOUSA BEZErrA
Influência de telas plásticas foto-seletivas no 
microclima e produtividade de pepino (Cucumis 
sativus L.) cultivado sob ambientes protegidos

rICArDO SOUZA LIMA Avaliação do uso de fungicidas em diferentes 
variedades de trigo de sequeiro no sudoeste goiano

rIZIELY NOVAtO HErrErA
Empreendedorismo e comunicação: o 
perfil empreendedor dos profissionais 
da comunicação em Goiânia

rODOLFO SANtOS COStA 
MAÇArANDUBA

Esquemas de Projeção e Operadores 
Morfológicos em Otimização  de Topologia

rODrIgO VILELA Análise probabilística da estabilidade de 
taludes em obras de barragens

rOgÉrIO FErNANDES rOCHA A filosofia hermenêutica: um 
elemento de retórica jurídica?

rOgÉrIO gONÇALVES PINHEIrO Educação Musical: Processo cognitivo 
e percepção da música

rOMILSON BrANDÃO 
DO VALE Jr

Vibrações Não-Lineares em Tubulações 
Induzidas por Fluidos

SÂNIA DA COStA FErNANDES Montagem de Laboratório Interdisciplinar 
de Reciclagem de Papel

SÉrgIO EUgêNIO FErrEIrA 
DE CAMArgO

Levantamento bibliográfico e imagético 
sobre a ditadura brasileira

SILMArA DE CArVALHO 
BArBOSA

Desenvolvimento da cadeia produtiva agroecológica 
sob a perspectiva do consumidor final em Goiânia
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SUELEN LOrENA DA SILVA Avaliação da produção de quitinases de 
isolados do fungo Trichoderma harzianum

SVEtLANA FErrEIrA LIMA
Estudo da similaridade genética de cepas de 
Ureaplasma diversum isoladas de material 
clínico (epidemiologia molecular)

tAINá DAL BOSCO SILVA Educação e repressão – a contribuição da 
teoria de Freud na contemporaneidade

tAIrINE QUEIrOZ DE 
SOUZA LIMA

CRIARCONTEXTO: Estudo dos gêneros 
discursivos na produção de texto

tárCIO DE CAStrO SILVA Cerâmicas de Óxidos da Família Sillenita

táSSIA MELO rICIOLLI
Dinâmica Molecular em Campos de Força 
Ab-initio dos Dipeptídeos formados pelos 
aminoácidos Glicina e Asparagina

tAtIANA SASSE FABIANO
Livros e leituras na composição do trabalho escolar 
e docente: pistas para se pensar um suposto projeto 
de educação da sociedade goiana do século XIX

tAYNArA LOPES SILVA Estudo químico de plantas pertencentes 
ao Cerrado goiano

tHAÍS CrIStINA 
MODEStO BOrgES

O currículo da escola primária em Goiás: a inovação 
educacional no programa de ensino de 1930

tHAÍS PErEIrA DE OLIVEIrA Arte Cinética e Ciberarte: Propostas de Interatividade

tHALItA MArrA rOSA

Avaliação de alterações morfo-histológicas do 
tecido eptelial de Drosophila melanogaster sob a 
ação da planta medicinal Dente-de-leão (Taraxacum 
officinalis Weber) atraves do teste SMART/asa

tHAtYANA LACErDA 
DE ALMEIDA

Campylobacter spp. em ambientes de 
abatedouros goianos: identificação e avaliação 
da suscetibilidade a antimicrobianos

tHAYS ANgÉLICA DE 
PINHO SANtOS

Características do Bom Gerente na Atenção Primária à 
Saúde na Visão dos Gestores no Distrito Sanitário Leste

tHErEZA CrYStINA 
rODrIgUES trIStÃO

Conhecimento produzido por pesquisadores 
brasileiros sobre a avaliação de atividades grupais no 
contexto da atenção em saúde: revisão integrativa

tHIAgO CUStóDIO DOS SANtOS

Síntese de nanocompósitos de óxidos de estanho 
emcopolímeros estireno-divinilbenzeno para aplicação 
nasíntese do poli(ácido láctico-co-ácido glicólico) 
napresença de substâncias polihidroxiladas



XXV

Aluno trabalho

tIAgO gArCIA ALVES
Efeito de herbicidas sobre o nematóide 
Heterodera glycines em cultivares de soja 
suscetível, resistente e transgênicas

UAItÃ PIrES DO NASCIMENtO Síntese de catalisadores baseado em óxido de cobalto 
suportado no tetratitanato de potássio modificado

VALLErIA ArAUJO DE OLIVEIrA Corpo, Gênero e Sexualidade:  Iniciação 
Científica a Pesquisa Educacional 

VINICIUS gUErrA BAtIStA Comportamento acústico de machos de Dendropsophus 
minutus (Hylidae) em resposta a cantos coespecíficos

VINICIUS MAgALHAES CABrAL Uso do middleware em televisão digital

VINICIUS SOUSA FErrEIrA
Avaliação da amostra de sangue seco em 
papel de filtro na triagem diagnóstica da 
Hepatite B para o exame pré-natal

VINÍCIUS WILIAN DIAS CrUZEIrO Estudo da Estrutura Conformacional e Eletrônica 
de Compostos com Dupla Fluorescência

VItOr gOMEZ MIZIArA A revolução popular como marco das comemorações 
do bicentenário da independência mexicana

VItOr HUgO BOtACINI BOrgES
Identificação e caracterização molecular de 
vírus Aichi em amostras fecais provenientes 
de crianças da região Centro-Oeste

VIVIAN rIBEIrO
Diversidade de hemoparasitos presente na 
comunidade de aves silvestres no Distrito 
Federal: enfoque em Chlamydophila

WELLINgtON rOrIZ DE 
OLIVEIrA JUNIOr

Psicologia Educacional e Educação – 
possibilidades de autonomia na relação entre 
aprendizagem e desenvolvimento

WENDrYLL JOSÉ 
BENtO tAVArES

A construção de identidades nos governos de Septímio 
Severo e Caracala, a partir da leitura de Dion Cássio

WESLEY MArIANO DA SILVA Avaliação da atividade antifúngica do veneno 
de cascavel Crotalus durissus collilineatus

WILDES SOUZA ANDrADE Revolta dos Chiriguanos no Chaco Boliviano,século XIX

YANUZI MArA VArgAS CAMILO Caracterização físico-química de frutos da 
palmeira buriti (Mauritia flexuosa L.) 

YASMINI POrtES 
ABrAHAM SILVA

Avaliação físico-química e determinação de 
vida de prateleira de abacaxi tratado com 
desidratação osmótica seguida de irradiação

YONá SErPA MASCArENHAS
Avaliação da redistribuição de sedimentos 
por meio da técnica do 137Cs e do modelo 
WEPP: geração do subarquivo CLIGEN.
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CIêNCIAS AgrárIAS

Aluno trabalho

ADrIANA MArQUES FArIA Histologia e histomorfometria do nervo ulnar de equinos 
submetidos a duas técnicas de regeneração neural

ALINE MEDEIrOS ALVES Caracterização Física e Química de Frutos do 
Pequizeiro Oriundosde Três Regiões do Cerrado

AMANDA ABDALLAH CHAIBUB Controle biológico da brusone a partir 
de fungos da filosfera do arroz

ANA LEtYCIA BASSO gArCIA Teores de óleo e proteína no grão em cultivares de soja 
convencionais etransgênicas sob ambiente protegido

ANALI MArtIM Efeito das chuvas locais sobre sistemas 
de consórcio amendoim-milho

ANDrESSA COrADO gOMES Características Químicas e Físicas de Pão de Queijo, 
Utilizando Farinha de Quirera de Arroz Fermentada

ANNA LÍDIA FArIA 
MACêDO DE CAStrO

Fenologia e produção de frutos de Hancornia 
speciosa na Universidade Federal de Goiás

ArIADNA MENDES DA ABADIA
Degradabilidade in situ de dietas a base de cana-
de-açúcar suplementadas com co-produtos 
regionais da indústria de biodiesel

BárBArA DE PAIVA MOtA Níveis de Substituição do Milho por Gérmen Integral de 
Milho nas Rações de Suínos na Fase de Terminação 

BArBArA MArtINS VIEIrA Caracterização Química de Espécies Variantes de Jatobá

CAMILA FErrEIrA rEZENDE Ensaio de digestibilidade como ferramenta de 
avaliação da saúde intestinal de frangos de corte

CArLOS rOBErtO 
PErEIrA FILHO

Indicadores de sustentabilidade em sistema de 
produção agroecológicos nos municípios de Aragoiânia, 
Brazabrantes, Hidrolândia e Caturaí â Goiás

CArOLINA CAStrO 
LYrA DA SILVA

Laparoscopia como método de avaliação das alterações 
peritoniais em suínos submetidos à implantação do 
compósito polipropileno-filme à base de quitosana

CLArISSA DEtOMI DE 
ALBUQUErQUE

Uso de embalagem ativa na conservação de 
palmito de guariroba minimamente processado
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Aluno trabalho

DANIELLE FLOr CUNHA Digestibilidade de Rações Farelada e Extrusada 
para Leitões na Fase de Creche

DANILLO BArBOSA DE MOUrA

Utilização das técnicas analíticas ftir e nmr 
para caracterização das interações químicas 
envolvendo a matéria orgânica de solos 
de veredas e o herbicida glifosato

DANILO rEZENDE E SILVA Histologia e histomorfometria de testículos 
bovinos da raça nelore com dermatite digital

DIOgO FELtEr NOgUEIrA Produção de Aguardente de Jaca, Análises 
Físico-químicas e Cromatográficas

DIVINA CLEIA  rESENDE 
DOS SANtOS

Avaliação nutricional de frutos de populações 
naturais de Acrocomia aculeata em Goiás

DOrOtÉIA ALVES FErrEIrA Atributos bioquímicos do solo em uma cronossequencia 
de uso em um plintissolo argiluvico de cerrado

ÉDILON SEMBArSKI 
DE OLIVEIrA

Morfologia da mucosa intestinal de frangos 
de corte desafiados com diferentes níveis 
de aflatoxina B1 e alimentados com dietas 
contendo glucomanano esterificado

ELOISA rAMOS BAStOS Citologia aspirativa por agulha fina no diagnóstico 
de nódulos mamários palpáveis em cadelas

EVErtON MArtINS ArrUDA Controle alternativo da ferrugem asiática na cultura da 
soja com aplicação de SI via foliar a nível de campo

FLáVIO PErEIrA DOS SANtOS Heterose Entre Populações de Milho 
Derivadas de Híbridos Comerciais

gABrIEL AUgUStO 
BAtIStA DE QUEIrOZ

Qualidade da Carne de Mestiços de Origem 
Leiteira Submetidos a Diferentes Estratégias 
de Alimentação na Recria e Terminação.

gUILHErME DE MEDEIrOS 
PArENtE SALES

Valor nutricional do milheto e sorgo para 
frangos de corte tipo caipira

gUILHErME EDUArDO 
rODrIgUES MArrA

Avaliação do crescimento vegetativo em 
cafeeiro Arábica e sua dependência com 
fatores climáticos no Estado de Goiás

gUStAVO MArtINS 
SILVA MOrAIS

Avaliação de linhagens e cultivares de arroz de terras altas 
desenvolvidas pelo programa de melhoramento genético



XXVIII

Aluno trabalho

HÉLIO PAtrICK SILVA ALVES
Valiação morfológica do fruto e desenvolvimento 
inicial de acessos de cajuzinho do cerrado 
(Anacardium humile A. St.-Hil)

HIDELBrANDO rICArDO 
DOMENEgUEtE AMArAL

Avaliação da presença de óxido nítrico sintetase 
na válvula mitralnormal e com endocardiose 
de suínos pela reação de nadphdiaforese

JESSICA BELtrAMI rIBEIrO
Incidência de Parvovirose canina na região de 
Jataí - GO, baseado no diagnóstico imunológico 
(HA e HI) e perfil hematológico

JÉSSICA rIBEIrO MAgALHÃES
Avaliação clinico - laboratorial e histopatológica do 
fígado de cães para a determinação da acurácia de 
provas bioquímicas que avaliam a função hepática

JOÃO PAULO SIQUEIrA LOPES
Avaliação do Estado Nutricional por meio 
da análise foliar da Cana-de-açúcar orgânica 
em área comercial de Goianésia, Goiás

JOAQUIM JOSÉ FrAZÃO Aplicação de calcário em diferentes granulometrias na 
correção de solo para implantação do plantio direto

JOrDANNA DE ALMEIDA E SILVA Extrato da casca do barbatimão na reparação tecidual 
de lesões induzidas no espaço interdigital em bovinos

JULIANA BrAgA MASCArENHAS Implantação e manejo do sistema agroflorestal 
destinado a produção de alimentos básicos

JULIANA CArVALHO DE 
ALMEIDA BOrgES

Imunistoquímica de cérebros de ratos submetidos à 
isquemia e reperfusão após tratamento com extrato 
aquoso da casca de pequi (Caryocar brasiliense)

KAMILA DA SILVA ALMEIDA Emergência e crescimento inicial de mudas de 
cajuzinho-do-cerrado (Anacardium othonianum Rizz.)

KELLY MArA gONÇALVES 
NOgUEIrA

Crescimento inicial do pinhão manso em 
resposta à aplicação de diferentes níveis de 
irrigação e doses de adubação potássica

LEtICIA MELO OLIVEIrA Populações de linfócitos TCD4 marcados para INF- g 
em bovinos curraleiros e nelores estimulados por BCG

LOrENA LIMA BArBOSA 
gUIMArAES

Histoquímica de rim de ratos submetidos à isquemia 
e reperfusão renal após tratamento com Goma 
arábica (Goma de acácia) e Ginkgo biloba (EGb 761)
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Aluno trabalho

LUCAS ADONIZEtE 
MOrAIS FArIA

Acompanhamento dos parâmetros físico-químicos 
paramodelagem cinética do envelhecimento de 
cachaça emtonéis de diferentes tipos de madeira

MAÍSA MANtELLI Propagação vegetativa de acessos de Gabiroba 
(Campomanesia spp) no Sudoeste Goiano

MArIANA ALVES MESQUItA

Quantificação de bactérias intestinais e pH 
em conteúdos de inglúvio e cólon-ceco de 
perus inoculados experimentalmente com 
Salmonella Enteritidis e Lactulose

MOISÉS CAEtANO E SOUZA Efeitos cardiorrespiratórios e analgésicos da 
administração intravenosa de tramadol em eqüinos

MUrILO BEAtO FErNANDES Coluna cervical de cães normais: aspectos radiográficos

NAIANE VIEIrA COStA Efeitos da torrefação do café na qualidade 
da bebida obtida do café arábica

NErYSSA ALENCAr DE OLIVEIrA
Avaliação de bovinos alimentados com feno de 
Brachiaria brizantha e cana-de-açúcar: Eletroforese, 
leucometria e fibrinogênio plasmático

ODAIr rIBEIrO PErEIrA JúNIOr Parâmetros clínicos e laboratoriais de cães com módulo 
controlador de fluxo alimentar no esôfago cervical

PAULA BArCELOS SIMÕES 
DE OLIVEIrA LIMA

Análise de divergência genética entre 
híbridos comerciais de milho (Zea mays L.) 
utilizando marcadores moleculares SSR

PAULA CArOLINA 
ArAúJO tIrABOSQUI

Fermentação de mandioca para produção 
de bebida alcoólica destilada e licor

PAULA rEgINA SÉrgIA MANZAN Determinação da Ocorrência de Escherichia coli 
O157:H7 em Queijo Minas Frescal de Feiras-Livres

PEDrO MOrAES rEZENDE

Desempenho, Qualidade de Ovos e Digestibilidade 
de Poedeiras Brancas alimentadas com 
rações com diferentes níveis de proteína e 
de lisina digestível na fase de recria

PrISCILLA rEgINA NASCIUttI
Aglutininas anti-leptospira SPP. em felinos domésticos 
(felis catus) capturados pelo Centro de Controle 
de Zoonoses de Aparecida de Goiânia, Goiás

rAFAELA ArAúJO gUIMArÃES Produção de apotécios e sensibilidade química 
em populações de Sclerotinia sclerotiorum



XXX

Aluno trabalho

rICArDO ALExANDrE 
FLOrENtINO BArBOSA

Utilização de inoculante biológico bioativo 
IFB para avaliação de CBM, NBM, RB e AET na 
cultura da soja (Glycine max (L.) Merrill)

rICArDO DE SOUSA BEZErrA
Influência de telas plásticas foto-seletivas no 
microclima e produtividade de pepino (Cucumis 
sativus L.) cultivado sob ambientes protegidos

rICArDO SOUZA LIMA Avaliação do uso de fungicidas em diferentes 
variedades de trigo de sequeiro no sudoeste goiano

SILMArA DE CArVALHO 
BArBOSA

Desenvolvimento da cadeia produtiva agroecológica 
sob a perspectiva do consumidor final em Goiânia

SVEtLANA FErrEIrA LIMA
Estudo da similaridade genética de cepas de 
Ureaplasma diversum isoladas de material 
clínico (epidemiologia molecular)

tHAtYANA LACErDA 
DE ALMEIDA

Campylobacter spp. em ambientes de 
abatedouros goianos: identificação e avaliação 
da suscetibilidade a antimicrobianos

tIAgO gArCIA ALVES 
Efeito de herbicidas sobre o nematóide 
Heterodera glycines em cultivares de soja 
suscetível, resistente e transgênicas

YANUZI MArA VArgAS CAMILO Caracterização físico-química de frutos da 
palmeira buriti (Mauritia flexuosa L.) 

YASMINI POrtES 
ABrAHAM SILVA

Avaliação físico-química e determinação de 
vida de prateleira de abacaxi tratado com 
desidratação osmótica seguida de irradiação

YONá SErPA MASCArENHAS
Avaliação da redistribuição de sedimentos 
por meio da técnica do 137Cs e do modelo 
WEPP: geração do subarquivo CLIGEN.
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CIêNCIAS BIOLógICAS

Aluno trabalho

ADrIANA MArIA ANtUNES
Análise morfometrica das células mucosas 
branquiais do peixe eurialino Poecilia vivipara 
exposto a variações de salinidade

ANDrEIA ALVES DE ANDrADE
Prevalência e fatores de risco para infecção 
pelo vírus da hepatite C em pacientes 
com tuberculose em Goiânia, Goiás

ANNA KArOLINE AgUIAr FLEUrI

Caracterização Molecular de Leishmania 
sp em amostras de pacientes com LTA 
atendidos no ambulatório de Endemias 
do Hospital Anuar Auad, Goiânia, GO

AUrELIANO COELHO 
PrOENÇA gUEDES

Amplificação e clonagem em vetor de expressão 
do gene hspX de Mycobacterium tuberculosis

BárBArA ArAúJO rIBEIrO
Riqueza e abundância de galhas em ambientes 
xéricos emésicos, e caracterização das galhas 
da floresta nacional de Silvânia, Goiás, Brasil

BárBArA rEgINA 
BrANDÃO DE ArAúJO

Efeito da adição do NH 4 e NO-3 ao solo sobre 
as trocas de O2 e CO2 por feijão e soja.

CAMILLA LUIZA BAtIStA
Análise Morfométrica de Formas Promastigotas 
de Leishmania (L.) amazonensis Expostas a 
Diferentes Concentrações de Zidovudina

DANIELA FErNANDES tOrrALBO Propriedades Tecnológicas De Pectina Extraída 
De Frutos De Solanum Lycocarpum St. Hil

DANIELLE ISADOrA 
BLUMENSCHEIM

Caracterização fenotípica e genotípica de isolados 
de Staphylococcus aureus e Escherichia coli a partir 
de manipuladores e dietas enterais produzidas pelo 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás

DIEgO AFONSO SILVA
O impacto ambiental da Pequena Central 
Hidrelétrica de Jataí em uma colônia do andorinhão-
velho-da-cascata (Cypseloides senex)

ELAINE FErNANDA DA SILVA
Prevalência de atitudes alimentares de 
risco em dependentes de exercícios 
físicos da cidade de Goiânia-GO



XXXII

Aluno trabalho

ELAYNE MIgUEL DA SILVA
Efeito Modulador da Isoflavona Contra a 
Genotoxicidade da Doxorrubicina em Células 
Somáticas de Drosophila melanogaster: SMART/asa

ELISA BArrEtO PErEIrA
Filogenia molecular e evolução de modos 
reprodutivosdas rãs Leptodactylus do grupo 
marmoratus (Anura: Leptodactylidae)

FErNANDA BArBOSA VIEIrA

Morfo-anatomia das folhas e caules das espécies 
Melancium campestre Naud. e Melothrianthus 
smilacifolius (Cogn.). Mart. Crov. (Curcubitaceae) 
ocorrentes na Serra dos Pireneus

FErNANDO YANO ABrAO Fatores de virulência de Candida albicans 
isoladas da saliva de profissionais de saúde

FrANCIELE PArrEIrA PEIxOtO Isolamento e caracterização de regiões 
microssatélites do genoma de Tibouchina papyrus

FrANCYELLI MArIANA 
DOS SANtOS MELLO

Avaliação do dano oxidativo ao DNA em 
células tumorais de Sarcoma 180 tratadas 
com um novoComplexo de Rutênio

FrEDErICO rOCHA 
rODrIgUES ALVES

Florística e Diversidade das Cyanophyta e 
Chlorophyceaeplanctônicas do lago dos Tigres 
durante Seca e Chuva de 2008/2009

gABrIEL ELISEU SILVA
Efeitos de empreendimentos hidrelétricos na 
estrutura da vegetação arbórea em floresta ciliar 
e de galeria nos domínios do cerrado brasileiro

gUILHErME BOrgES DIAS Identificação e Análise de polimorfismos no gene 
da resistina humana associados a Diabetes tipo II

ILDEFONSO ALVES DA 
SILVA JUNIOr

Avaliação da produção do Fator de Necrose 
Tumoral Alfa em hemoculturas de pacientes 
com Leishmaniose Tegumentar Americana

ILÍtIA gANAê DE OLIVEIrA COStA Análise dos Açucares Liberados pela Hidrólise 
Enzimática de Bagaço de Cana-de-Açúcar por HPLC

ÍtALO DE ArAúJO CAStrO

Avaliação do impacto da implantação da Vacina 
Oral Humana para Rotavírus (VOHR), sobre a 
circulação dos genótipos de Rotavírus A nas 
cidades de Goiânia – GO e Campo Grande – MS

JOSE HIDASI NEtO Aves brasileiras ameaçadas de extinção: quanta 
diversidade funcional estamos perdendo?
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Aluno trabalho

JOYCE VILLA VErDE BAStOS
Estudo da atividade inibitória de compostos derivados 
do óleo essencial de Hyptis ovalifolia sobre a enzima 
isocitrato liase de Paracoccidioides brasiliensis

JUSCELINO rODrIgUES FILHO Efeito de Metarhizium anisopliae formulado em 
terra diatomacea sobre Triatoma infestans 

KArLA CHrIStINA SOUSA SILVA
Morfologia e morfometria testicular de 
Marmosops sp. (Didelphimorphia, Didelphidae) 
em área de cerrado no sudoeste goiano

KArOLINE FErrEIrA 
DE CArVALHO

Produção e caracterização de lacase e tirosinase 
pelo fungo Pycnoporus sanguineus

KAUê VErgÍLIO SILVA Riqueza de espécies de pequenos mamíferos não 
voadores do Cerrado no Sudoeste Goiano GO

LADY DAYANE DA SILVA CLIMItINO Efeitos do envelhecimento sobre a 
produção das citocinas IL-6 e IL-10

LAYS COStA MArQUES
Manipulação genética de um plasmídeo 
críptico extraído de Salmonella  enteretides 
para expressão de antígenos

LUCAS FErrEIrA BAtIStA
Citocinas produzidas por células mononucleares 
do sangue periférico humano após o estímulo 
com formas amastigotas de L. braziliensis

LUCIANO LOPES QUEIrOZ
A influência do tamanho corporal na similaridade 
das comunidades de insetos aquáticos: um teste da 
teoria metabólica na chapada dos Veadeiros-GO

LUDIMILA rISPOLI MOUrA
Análise comparativa do efeito citotóxico 
de nanoparticulas magnéticas revestidas 
com três diferentes coberturas

LUDMILLA DE LIMA SANt’ANA
Estrutura genética espacial em população 
natural de Dipteryx alata com base 
em marcadores microssatélites

LYrIANE APOLINárIO DE ArAúJO
Prevalência da infecção pelo o vírus da Hepatite 
C (HCV) em indivíduos infectados pelo vírus da 
imunodeficiência humana em Goiânia-Goiás

MArINA PEDrOSO DE OLIVEIrA
Prevalência e fatores de risco associados à infecção 
pelo vírus da hepatite B em indivíduos infectados pelo 
vírus da imunodeficiência humana em Goiânia-Goiás
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Aluno trabalho

MUrILO DOS SANtOS SILVA
Identificação de fungos causadores de 
infecções nosocomiais em pacientes 
transplantados de medula óssea

NAtHáLIA ALMEIDA DE SOUSA Atividade larvicida de fungos entomopatogênicos 
emLutzomyia longipalpis em condições de laboratório

PAtrÍCIA VIEIrA DE PAULA Avaliação da atividade antioxidante de extrato e 
frações  de Memora nodosa (Silva Manso) Miers

PAULO FrANCISCO DA SILVA 
CAMPOS MACHADO ZAVA

A família Gentianaceae Juss. na Serra 
dosPireneus, Goiás, Brasil

PEDrO HENrIQUE 
PErEIrA PrOCóPIO

Análise da viabilidade funcional de inibidores 
de serinoproteases sintéticos in silico

rAÍSA rOMêNIA SILVA VIEIrA Influência da altitude sobre história de vida de 
Dendropsophus minutus (Anura, Hylidae)

rAÍSSA FUrtADO SOUZA È a Comunicação Visual uma Alternativa a Comunicação 
Acústica em Anuros noturnos de Ambientes Lóticos?

SUELEN LOrENA DA SILVA Avaliação da produção de quitinases de 
isolados do fungo Trichoderma harzianum

tHALItA MArrA rOSA

Avaliação de alterações morfo-histológicas do 
tecido eptelial de Drosophila melanogaster sob a 
ação da planta medicinal Dente-de-leão (Taraxacum 
officinalis Weber) atraves do teste SMART/asa

VINICIUS gUErrA BAtIStA
Comportamento acústico de machos de 
Dendropsophus minutus (Hylidae) em 
resposta a cantos coespecíficos

VItOr HUgO BOtACINI BOrgES
Identificação e caracterização molecular de 
vírus Aichi em amostras fecais provenientes 
de crianças da região Centro-Oeste

VIVIAN rIBEIrO
Diversidade de hemoparasitos presente na 
comunidade de aves silvestres no Distrito 
Federal: enfoque em Chlamydophila

WESLEY MArIANO DA SILVA Avaliação da atividade antifúngica do veneno 
de cascavel Crotalus durissus collilineatus



XXXV

CIêNCIAS DA SAúDE

Aluno trabalho

ALCIDES PErEIrA SOArES NEtO A qualidade de vida de pais 
ouvintes de crianças surdas

ALESSANDrA gOMES VILELA Adaptação transcultural da escala de classificação 
do perfil comportamental de melamed

ALINE COrADO gOMES Determinantes dos hábitos alimentares 
dos estudantes de Nutrição da UFG

ALINE PErEIrA DA SILVA
Soroprevalência e fatores associados à infecção 
pelo vírus da Hepatite B em pacientes com 
tuberculose em Mato Grosso do Sul, Brasil Central

AMANDA SANtOS 
FErNANDES COELHO

Relação das alterações macroscópicasplacentárias 
com as intercorrências fetais/neonatais e maternas 
nasDoenças Hipertensivas Específicas da Gestação

ANA CLAUDIA ANDrADE COrDEIrO
Avaliação da qualidade da assistência de 
enfermagem na primeira consulta de pré-
natal na região Leste de Goiânia.

ANA PAULA rODrIgUES 
DE MAgALHÃES

Avaliação da sorção e solubilidade de um cimento 
resinoso fotoativado por diferentes fontes de luz

ANDrE LUIZ LOPES MArtINS Desenvolvimento de carreadores nanoestruturados 
para incorporação de fármaco citotóxico hidrofílico

ANDrESSA LOUISE DE 
ArAúJO PErEIrA

Impacto do levedo de cerveja, como 
suplementoalimentar de cromo, na 
glicemia de jejum de diabéticos tipo 2.

ANDrYNE rEgO rODrIgUES Avaliação do programa de rastreamento do Câncer 
do Colo de Útero no Município de Goiânia-GO

ANNYLOrY LIMA rOSA Obtenção de extrato seco padronizado 
de confrei (Symphytum officinale L.)

ArIADNE FErrEIrA AMArAL Avaliação do Perfil das Mulheres Atendidas nas 
UnidadesBásicas de Saúde de Jataí, (GO).

BArBArA MOrAIS ArANtES
O Papel da Comissão de Ensino na Educação 
Permanente e na Reestruturação da Nova Matriz 
Curricular do Curso de Graduação da FO/UFG



XXXVI

Aluno trabalho

BEAtrIZ ABDALLAH CHAIBUB

Atividade Antimicrobiana das Frações e 
Substâncias Purificadas do Extrato Etanólico 
das Folhas da Spiranthera odoratissima 
A. St. Hillaire – Manacá (Rutaceae).

BrUNO LEMOS MOrEIrA Análise qualitativa e quantitativa do estudo do 
uso de ferro dextrano e terra em leitões.

BrUNO PErEIrA rECIPUttI

Análise anatomopatológica das lesões produzidas 
por neurocisticercose em camundongos 
C57Bl/6 submetidos à infecção experimental 
por cisticerco de  Taenia crassiceps

CAMILA MOUrA BAtIStA

Avaliação microbiológica das refeições 
produzidas pelas unidades de alimentação 
e nutrição dos hospitais públicos estaduais 
da região metropolitana de Goiânia - GO

CHrIStIANE MOrEIrA SOUZA Fatores associados à sobrevivência em mulheres 
vivendo com HIV/AIDS em Goiânia-Goiás

CYNtHIA FErrEIrA DE MELO
Fatores impulsores e restritivos do 
ambiente para o trabalho em equipe em 
serviços de urgência e emergência

DANYELLE LOrrANE 
CArNEIrO VELOSO

Avaliação do efeito residual do temephos em 
recipientes artificiais com renovação de água

DÉBOrAH FErrEIrA 
NOrONHA DE CAStrO

Prevalência do vírus da hepatite B em mulheres 
profissionais do sexo em Goiânia, Goiás

DEIVID CrIStIAN LEAL ALVES

Análise de dados preliminares e ensaios 
metodológicos sobre asrelações causais 
entre a qualidade ambiental e saúde 
pública nomunicípio de Ouvidor (G0)

DOUgLAS MONtIELLE 
SILVA NASCIMENtO

Incidência de arritmia ventricular após injeção 
intracoronária de células-troncoda medula óssea 
em pacientes com cardiopatia chagásica

ELLEN CrIStINA DE SOUSA E SILVA

Avaliação do Índice de Massa Corporal conforme o 
percentual de gorduracorporal em idosos aferido por 
diferentes métodos antropométricos:bioimpedância 
tetrapolar, dobras cutâneas, circunferência 
abdominal edensiometria corporal total.



XXXVII

Aluno trabalho

ErIKA gOULArt rODrIgUES
Manejo dos resíduos dos serviços de 
saúde: a realidade das unidades de 
atenção básica de saúde da família

FABIANA MArQUES gUIMArÃES

Análise das falhas ocorridas após ensaio 
de microtração entre os substratos 
zircônia (Y-TZP) e resina composta, após 
diferentes tratamentos de superfície.

FABrÍCIO ALVES ArAúJO
Auto-medida da pressão arterial como 
instrumento de melhor adesão ao tratamento 
e seguimento da hipertensão arterial

FLáVIO LEÃO LIMA Demências entre Indígenas das 
Etnias Karajá e Xavante

FrEDErICO SEVErINO MArtINS
Extração e caracterização dos lipídeos 
dos óleos de sementes de Pterodon 
emarginatus Vogel (Sucupira Branca)

gUILHErME HENrIQUE 
COStA OLIVEIrA

Seleção do implante dentário: eficácia da tomografia 
computadorizada no planejamento cirurgico

HUMBErtO FUrtADO Biodisponibilidade per oral da grandisina 
e seus metabólitos de bioconversão

ISABELA tHEODOrO PACHECO Exercício aeróbio e resistido e o impacto na 
qualidade de vida de mulheres hipertensas

IZIArA FErrEIrA FLOrENtINO
Avaliação das atividades analgésica e antiinflamatória 
do extrato etanólico bruto das partes subterrâneas 
da acariçoba ( Hydrocotyle umbellata l.)

JULYANNA DO VALLE LIMA Avaliação de centralização cerebral 
em grávidascom pré-eclâmpsia

KArINNA BANNACH rEIS
Planejamento, síntese e avaliação 
farmacológica de novos candidatos a 
protótipos de fármacos antipsicóticos

KAtArINNE LIMA MOrAES Avaliação do Manual de Orientações ao 
Portador de Marcapasso Definitivo

KELLY CArOLINA 
FrAUZINO ArAUJO

Biotransformação “in vitro” do 
4-nerolidilcatecol (4NRC)

LArA LIVIA SANtOS DA SILVA
Influência de técnicas da terapia cognitivo-
comportamental na evolução do peso corporal 
em portadores de síndrome metabólica



XXXVIII

Aluno trabalho

LArISSA SOArES rEIS VILANOVA
Avaliação da incidência de líquen plano 
nos pacientesatendidos no Centro Goiano 
de Doenças da Boca (CGDB)

LAUrENA MOrEIrA PIrES
Temática Sexualidade: conhecimentos e necessidades 
de escolares de instituições públicas da rede municipal 
de ensino da região leste de Goiânia-Goiás.

LAYZ ALVES FErrEIrA Automedicação relacionada à dor 
entre idosos de Goiânia-GO

LÍVIA PALMErStON MENDES
Avaliação do perfil de difusão in vitro através 
de membranas naturais e sintéticas de 
moléculas bioativas nanoestruturadas

LOrENA PErEIrA DE SOUZA Eventos adversos no Centro-Cirúrgico de um hospital 
universitário: indicativos de qualidade da assistência

LUMA FONSECA 
APOLINárIO COELHO

Arteterapia com Dependentes Químicos: 
análise das produções plásticas do hospital

MAIANA rEgINA gOMES DE SOUSA

Análise dos eventos adversos decorrentes 
da assistência de enfermagem ocorridos 
em unidade de Hemodiálise de um hospital 
de ensino da Região Centro Oeste

MAIK MOUrA BOrgES
Estudo da Disautonomia em pacientes com Síndrome 
da Fibromialgia e/ou Lupus Eritematoso Sistêmico do 
serviço de Reumatologia em um Hospital Universitário

MArIA AUgUStA ALVES SILVA Estudo da encapsulação e estabilidade 
de nanocápsulas contendo lupeol

MArILIA OLIVEIrA MOrAIS

Avaliação do fluxo salivar em pacientes 
portadores de câncer de cabeça e 
pescoço em tratamento radioterápico e 
quimioterápico submetidos à laserterapia

MArILIA rODOVALHO gUIMArAES Avaliação da função renal empacientes 
idosos do CIAMS Novo Horizonte

MAUrICIO JUNIO 
FrANCO DE SOUZA

Determinação de fibra alimentar em 
pratos típicos goianos modificados para 
uma alimentação mais saudável

NáDIA FErrEIrA 
gONÇALVES rIBEIrO

Adesão às precauções padrão entretrabalhadores 
de UTI oncológica e suas implicações 
para o controle dasinfecções.



XXXIX

Aluno trabalho

NAtHáLIA CArOLINE 
DE SOUZA LIMA

Avaliação da expressão da Granzima B e sua relação 
com as populações de lifócitos T citotóxicos e 
células NK em lesões cancerizáveis de boca

NAYArA KELLY rIBEIrO SILVA
Avaliação dos parâmetros do processo 
de secagem por nebulização do extrato 
bruto do organismo X o produto Y

NúBIA INOCêNCIO DE PAULA O processo de expansão das IFES e os desafios acerca 
da autonomia para o Campus de Catalão UFG

PAtrÍCIA SILVA NUNES Acesso e uso dos serviços de saúde entre os muito 
idosos residentes no município de Goiânia, Goiás

PEDrO HENrIQUE FrEItAS
Efeito da distância da fonte de luz 
halógenana sorção e solubilidade de resinas 
compostas em diferentes permeantes

PrISCILLA SANtOS FErrEIrA
Acidente com material biológico entre trabalhadores 
do Serviço de Higienização e Limpeza com 
experiência de atuação em Centro Cirúrgico

QUEILIENE rOSA DOS SANtOS
Avaliação de úlceras venosas de estase no contexto 
do atendimento ambulatorial no distrito sanitário 
sudoeste da Rede Municipal de Saúde de Goiânia.

rAFAEL EVArIStO 
FErrEIrA DOS SANtOS

Desenvolvimento de um manual virtual e impresso 
para aprendizado em prótese parcial fixa

rAPHAEL gOMES MOrAIS

Auxílio e execução das atividades de pesquisa 
e extensão da Unidade Sentinela e Centro de 
Referência em Medicina Internacional e de Viagens 
(USCREMIVI) do Hospital das Clínicas da UFG.

rAQUEL OLIVEIrA DOS SANtOS
Análise dos eventos cardíacos e pulmonares 
em pacientes submetidas à radioterapia 
para o tratamento do câncer de mama

rAQUEL SILVA PINHEIrO Fatores de risco de morbimortalidade por causas 
externas em crianças e adolescentes de Goiânia

rENAtA gONÇALVES PAULINO

Medidas de controle de infecção relacionadas 
a coleta do exame citopatológico do colo 
do útero no atendimento a mulher usuária 
do sistema único de saúde em Goiânia

rENAtO IVAN DE áVILA 
MArCELINO

Quantificação do Cromo em Animais Tratados com a 
Punica granatum e Expostos ao Cromo Hexavalente



XL

Aluno trabalho

rHANDErSON MILLEr 
NASCIMENtO CArDOSO

Avaliação das populações de células T 
CD4  e de células T regulatórias FoxP3  na 
Paracoccidioidomicose bucal

tHAYS ANgÉLICA DE 
PINHO SANtOS

Características do Bom Gerente na 
Atenção Primária à Saúde na Visão dos 
Gestores no Distrito Sanitário Leste

tHErEZA CrYStINA 
rODrIgUES trIStÃO

Conhecimento produzido por pesquisadores 
brasileiros sobre a avaliação de atividades grupais no 
contexto da atenção em saúde: revisão integrativa

VALLErIA ArAUJO DE OLIVEIrA Corpo, Gênero e Sexualidade:  Iniciação 
Científica a Pesquisa Educacional 

VINICIUS SOUSA FErrEIrA
Avaliação da amostra de sangue seco em 
papel de filtro na triagem diagnóstica da 
Hepatite B para o exame pré-natal



XLI

CIêNCIAS ExAtAS E DA tErrA

Aluno trabalho

ABNEr LEONEL gADELHA gOMES Simulação de Neutrinos Muônicos no 
Experimento MINOS - FERMILAB

ADALBErtO rIBEIrO 
SAMPAIO JUNIOr

Análise e Construção de Ferramentas de Apoio ao 
Ensino Baseadas em Tablet PCs e Tinta Digital

ADrIANA PErEIrA 
MUNDIM gUEDES

Síntese, caracterização e estudo da 
atividadeantitumoral de nitrosilo 
complexos de rutênio (II)

ADrIEL MArtINS LIMA
Análise das propriedades físicas e químicas e 
de metais potencialmente tóxicos na água do 
Rio Claro, próximo a cidade de Jataí - GO

ALEx DE OLIVEIrA FrEItAS Detecção de contaminantes químicos em sedimentos 
com o uso das técnicas de AAS, XRF e EPR

ALINE PErEIrA MOrAES Estudo da atividade biológica dos metabolitos 
secundários isolados de A. guianensis

AMAUrI ALVES DE SOUZA JúNIOr Avaliação da casca de coco como adsorvente para 
remoção de corante orgânico de meio aquoso.

ANDErSON BArrOS 
CAIxEtA ArAúJO

Crescimento e Caracterização Espectroscópica 
de compostos de aminoácidos, ácidos ou 
complexos aromáticos contendo metais 
de transição e íons terras rara

ArIADNE CANEDO EDUArDO
Síntese, caracterização e investigação da 
propriedade fotoluminescente em titanato 
de bário e cálcio nanoestruturado

BrUNNA BrItO PASSArINHO Quatérnios e Grupos de Lie de Matrizes

BrUNO ELIAS DOS SANtOS COStA
Desenvolvimento de metodologia analítica 
para remoção de metais (cádmio e cromo) 
utilizando sementes de moringa

CArOLINE SILVA DE OLIVEIrA Cinética de Decomposição e Potencial 
Alelopático da Macrófita Typha angustifolia L.

CINtHIA ANtUNES COrrEA Síntese, cristalização e caracterização do 
complexo de cádmio e opeptídeo glutationa



XLII

Aluno trabalho

DAIANE SOArES VErAS Curvas Planas, Esféricas e Bilhares

DANIEL CAMILO DAUAIDAr
Identificação de Processos Erosivos na Região 
Urbana e de Expansão Urbana de Goiânia 
por meio de imagensMultitemporais

DÉBOrAH tAVArES DE 
AZEVEDO JAPIASSU

Interferência quântica em poços 
quânticos duplos magnéticos

DIEgO rODrIgUES PErEIrA
Uso das Equações de Taxas Acopladas na 
Modelagem de Resultados de Fotoluminescência 
em Pontos Quânticos de InGaAs

DIOgO DIAS COrDEIrO Desenvolvimento e caracterização de sensores 
químicamente modificados para análise de sulfeto

EMILE rAYMOND 
FErrEIrA tAILLEBOIS Estudo do Hiperemaranhamento e suas aplicações

FrEDErICO rODrIgUES PFrIMEr Fundamentos de informacão clássica versus quãntica

gILMArA APArECIDA 
COrrêA FOrtES

Análise dos compostos fenólicos do fruto e dos 
vinhos da jabuticabeira (Myrciaria cauliflora)

HELLBIA SAMArA M. DE 
CArVALHO rODrIgUêS

Avaliação das Áreas de Preservação Permanente 
do Setor Sul da Alta Bacia do Rio Araguaia

HErMINIA VErIDIANA 
DOS SANtOS PESSONI

Sintese, Caracterização e Estudo das 
Propriedades Magnéticas em Óxidos 
de Zinco Dopados com Íons de Fe

HIUrI FELLIPE SANtOS DOS rEIS Superfícies com curvatura gaussiana negativa

HOráCIO COELHO JúNIOr Caracterização Elétrica de Amostras Policristalinas 
de Nd0,5Ca0,5Mn1-xCrxO3 (x = 0; 0,02; 0,04 e 0,07)

JArDEL VIEIrA Construção de Robôs NXT

JESUS VINÍCIUS DA SILVA Obtenção dos expoentes de crescimento do 
modelo MCO para diversas dimensões

JOSE rICArDO rODrIgUES rOCHA O clima e proliferação da dengue em Jataí-GO

JULIO CESAr VIEIrA SANtOS
Preparação e Caracterização estrutural de 
compostos dos sistemas SiO2-Y2O3-Al2O3 
e SiO2-ZnO dopados com Er e Eu.

KAMILA DA SILVA ANDrADE Análise de Estabilidade de Sistemas 
de Controle e Bifurcações



XLIII

Aluno trabalho

KArLLA gONÇALVES DE MACEDO

Síntese de 2-Carboxilato-Selenofeno de 
Cobre(I) e Avaliação de sua Capacidade 
em Promover e/ou Catalisar Reações de 
Homoacoplamento e Acoplamento Cruzado

KELLEN CrIStINA 
MESQUItA BOrgES

Síntese e estabilização de suspensões 
coloidais de céria dopada com gadolínio

LAILA MArIA DE SOUSA NAVES
Agricultura familiar e identidade cultural: os 
produtores rurais das comunidades Olhos D’água 
e Anta Gorda no município de Catalão (GO)

LArISSA rODrIgUES DUArtE
Síntese e caracterização de precursores mono- e 
dinucleares com ligantes do tipo oxamato para 
obtenção polímeros de coordenação 2D e 3D

LUCAS DE SOUZA FErrEIrA Fundamentos da simulação de Wang-Landau

MAYK JOAQUIM DOS SANtOS Exemplos de Trajetória Central em 
Programação Semidefinida

MICHELE PAULA DE MELO
Estudo fitoquímico e avaliação da 
citotoxicidade da fração metanólica das 
folhas de Molopanthera paniculata

MILtON rODrIgUES 
DA SILVA JúNIOr

Magnetoforese de células contendo 
nanopartículas magnéticas

NúBIA PrOFIrA VIEIrA Comportamento Crítico dinâmico do 
modelo Z(5) bidimensional

OrLANDO JOSÉ SILVEIrA JúNIOr Correções vibracionais para propriedades 
ópticas da molécula do monóxido de carbono

PAtrÍCIA CArDOSO DE ANDrADE Modos vibracionais localizados em uma 
cadeia linear com defeito de substituição

PEDrO PAULO ArAUJO 
CAVALCANtE

Discriminação de grãos de feijãoconvencionais 
e transgênicos através da técnica de 
1H HR-MAS/RMN equimiometria.

POLLYANNA FArIA NOgUEIrA

Análise Espacial dos índices de Granulometria, 
pH e Matéria Orgânica na Bacia Hidrográfica 
da PCH Irara - GO a partir de técnicas de 
Geoprocessamento e Estatística.

rAFAEL VICtOr 
HELErBrOCK DE MELO

Análise estrutural e estudo comparativo 
entre tiouréias ativas e não ativas



XLIV

Aluno trabalho

rEgISVALDO rIBEIrO SILVA Introdução ao Estudo do Teletransporte Quântico

tárCIO DE CAStrO SILVA Cerâmicas de Óxidos da Família Sillenita

táSSIA MELO rICIOLLI
Dinâmica Molecular em Campos de Força 
Ab-initio dos Dipeptídeos formados pelos 
aminoácidos Glicina e Asparagina

tAYNArA LOPES SILVA Estudo químico de plantas pertencentes 
ao Cerrado goiano

tHIAgO CUStóDIO DOS SANtOS

Síntese de nanocompósitos de óxidos de estanho 
emcopolímeros estireno-divinilbenzeno para 
aplicação nasíntese do poli(ácido láctico-co-ácido 
glicólico) napresença de substâncias polihidroxiladas

UAItÃ PIrES DO NASCIMENtO Síntese de catalisadores baseado em óxido de cobalto 
suportado no tetratitanato de potássio modificado

VINÍCIUS WILIAN DIAS CrUZEIrO Estudo da Estrutura Conformacional e Eletrônica 
de Compostos com Dupla Fluorescência



XLV

CIêNCIAS HUMANAS

Aluno trabalho

ALESSANDrA PErEIrA EgêA Praça Universitária: uma análise dos múltiplos territórios

ALICE rEgIS

Conhecendo a realidade local/escolas dos 
municípios banhados pela Bacia Hidrográfica 
do Rio Caldas para Implantação de projetos 
pedagógicos de Educação Ambiental – FASE I

ALINNE COrDEIrO SILVA
A Inclusão e as Adaptações Organizacionais, 
Pedagógicas e na Gestão de Instituições 
de Educação Infantil

ANA CECILIA MOrEIrA ELIAS Tempo e história: teoria e prática de ensino

ArIADINY CANDIDO MOrAIS Integração Curricular proposta no Proeja do IF Goiás

ArIEL DAVID FErrEIrA Subúrbio, Demônios e Miséria: os 
três irmãos de Dostoiévski

BrUNO rIgONAtO MUNDIM A Teoria Simples dos Tipos

CAMILA rOLDÃO DE 
LELLES DANtAS

Concepções de família e de autoridade 
do psicólogo em formação

DArLYENE IVIANE DA 
COStA SILVA

Mediações familiares, jovens 
estudantes e as cotas na UFG

DIANArI INáCIO DE 
MOrAIS JUNIOr

Segurança Nacional e Reorganização das 
Forças Públicas na Década de 1930

DIEgO FrANÇA E SILVA
Estudo dos processos de significação conceitual 
no ensino de ciências numa turma de ensino do 
8°ano da associação dos surdos de Goiânia

EDUArDO CrUVINEL DE CAStrO Relações de Gênero e Imaginário Social na Obra 

EStEr ALVES LOPES Constituição da identidade na infância: o papel da família 
e das relações da criança na perspectiva vygotskyana

FErNANDA DE MOUrA LEAL  A atuação da bancada gaúcha na constituinte de 
1934, e a nova ordenação das milícias estaduais

FrEDErICK gOMES ALVES Teoria e Filosofia da História no Jovem Nietzsche



XLVI

Aluno trabalho

gABrIEL rAMOS PAIVA

Levantamento e espacialização dos recursos 
provenientes de transferências governamentais e de 
geração de receita própria nos municípios da Região 
Metropolitana de Goiânia, entre 2000 e 2008

gISELE SILVA rODrIgUES
Diagnóstico sócio-ambiental na comunidade 
olaria/cisterna: as  atividades agroecológicas 
como  alternativa de uso da terra

gUILHErME BOrgES DA SILVA Violência e juventude: a representação dos formadores 
de opinião na  mídia televisiva na cidade de Goiânia

HUgO DAVID gONÇALVES As representações sociais nas cantigas satíricas 
no Cancioneiro de Dom Dinis ( 1279/1325)

JACKELINE IMPÉrIO SOArES

produção acadêmica sobre aprofissionalização 
docente &#x2013; um estudo a partir das dissertações 
e tesesdefendidas nos programas de pós-
graduação da região Centro-Oeste (1999-2005).

JAKELLINE grAZIELA PINtO Banco de Dados Geográficos e Culturais para os 
Municípios da Região Metropolitana de Goiânia

JENNIFEr SOArES DE 
MENEZES DIAS Eqüidade x igualdade: as tramas do debate na educação

JOÃO BOSCO FErrEIrA 
BrANDÃO

A Orfandade em Portugal no Séc. 
XV e a Legislação Afonsina

JULIANA MArtINS SILVA As santas virgens na Legenda Aurea 

KELLY COELHO COStA Formação do Psicólogo: a produção em dissertações 
e teses no campo da Psicologia e daEducação

KELrY ALVES gONÇALVES A produção acadêmica sobre professores: estudo 
interinstitucional da região centro-oeste

LAIANE FErNANDES JErONIMO Jornalismo e Literatura:  Entre a Memória e a História

LEONArDO DE JESUS SILVA Historiografia britânica: temas, 
autores, referenciais teóricos

LEtICIA gUELFI ANtONIO Trótula e a medicina feminina na 
Europa dos séculos XI e XII

LÍVIA APArECIDA PIrES 
DE MESQUItA

AGRICULTURA FAMILIAR NO CERRADO 
GOIANO: trabalho e estratégias da 
comunidade Varão - Davinópolis (GO)



XLVII

Aluno trabalho

LUANA ALVES DAVID Pedagogias psi :currículo, ressentimento e psicologia

LUCIANA PErEIrA DE SOUSA Temporalidade e espaço urbano; a Congada de 
Goiãnia nos jornais da cidade 1980-2000

MArCELLO FELISBErtO 
MOrAIS DE ASSUNÇÃO Revista Brasília: O Brasil no olhar lusitano

MArCELLO SOLDAN gArBELIM Segregação Urbana e Violência: impactos sobre a 
sociabilidade dos habitantes de Aparecida de Goiânia

MArCEtELLI DOS SANtOS 
PEDrOSA PAJEú A Gestão da Educação Infantil no  Município de Catalão

MArIA DE LOUrDES 
DA CUNHA PIQUI

Universidade e Comunidade: a cultura como 
produção de novas formas deexistência

MArILIA CArDOSO FIgUEIrEDO
Estudo de Validade do Checklist de 
RelaçõesInterpessoais - Revisado para 
utilização na População Brasileira

MAYArA MArtINS tAVArES Relação Profisional de saúde-paciente: uma análise 
dos programas curriculares dos cursos de graduação

MILKA DE OLIVEIrA rEZENDE Juventude e participação política no Estado de Goiás

MILtON DE SOUZA 
MENDONÇA SOBrINHO Perfil e Trajetória das Parlamentares Goianas

MOHANA rIBEIrO BArBOSA O Estatuto da ciência experimental em A. Koyré

MOISÉS SIPrIANO DE rESENDE
Corpo, classe social, gênero feminino e 
sexualidade: (des)naturalizando linguagens 
e marcas do universo escolar

PEDrO HENrIQUE LABAIg Biopolítica, secularização e identidade

PEDrO LUCAS DULCE PErEIrA Relação Sociais e Políticas Justas

PrISCILLA CArrEIrO 
rODrIgUES DE LIMA

A História e escrita da História: Uma análise 
da influencia cultural nomovimento de 
produção do conhecimento histórico.

SÉrgIO EUgêNIO FErrEIrA 
DE CAMArgO

Levantamento bibliográfico e imagético 
sobre a ditadura brasileira

tAINá DAL BOSCO SILVA Educação e repressão – a contribuição da 
teoria de Freud na contemporaneidade
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tAtIANA SASSE FABIANO
Livros e leituras na composição do trabalho escolar 
e docente: pistas para se pensar um suposto projeto 
de educação da sociedade goiana do século XIX

tHAÍS CrIStINA 
MODEStO BOrgES

O currículo da escola primária em Goiás: a inovação 
educacional no programa de ensino de 1930

VItOr gOMEZ MIZIArA A revolução popular como marco das comemorações 
do bicentenário da independência mexicana

WELLINgtON rOrIZ DE 
OLIVEIrA JUNIOr

Psicologia Educacional e Educação – 
possibilidades de autonomia na relação entre 
aprendizagem e desenvolvimento

WENDrYLL JOSÉ BENtO tAVArES A construção de identidades nos governos de Septímio 
Severo e Caracala, a partir da leitura de Dion Cássio

WILDES SOUZA ANDrADE Revolta dos Chiriguanos no Chaco Boliviano,século XIX
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AMANDA CONCEIÇÃO FIQUENE

Mecanismos de Atualização e Capacitação 
Tecnológica em Pequenas eMédias 
Empresas do Estado de Goiás: a importância 
da competênciainformacional

DENISE tALItHA SOArES CArNEIrO Ações do governo de Goiás no comércio exterior

MArCELO gUIMArÃES COUtINHO
Contornos de uma arquitetura cidadãpara 
o estado: importância e limites da 
progressividadetributária no imposto territorial rural

rIZIELY NOVAtO HErrErA
Empreendedorismo e comunicação: o 
perfil empreendedor dos profissionais 
da comunicação em Goiânia

rOgÉrIO FErNANDES rOCHA A filosofia hermenêutica: um 
elemento de retórica jurídica?
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Aluno trabalho

AUgUStA FINOttI BrAZÃO Fator de integridade de cascas 
cilíndricas axialmente comprimidas

BrENO BrESEgHELO DO NASCIMENtO Avaliação da resistência da ligação entre 
concretos moldados em idades distintas

BrUNO LEONArDO DE PAULA SANtOS
Desenvolvimento de plataforma de 
programação com microcontroladores 
para motores de indução monofásicos

CELIO SEIxO DE BrItO JUNIOr

Geração de malhas adaptativas para a 
discretização das equações diferenciais 
parciais utilizadas em simulação de 
dispositivos semicondutores

ELISA FErNANDES MArtINS
Determinação da equação IDF para 
Goiânia considerando período de 
observação de longo termo

gLEICE LOrENA gONÇALVES 
tAVArES BOtELHO

Influência da adição de Ni2  e 
Co2  nas propriedades (micro)
estruturais e ópticas do MG2SNO4

ÍrIS SILVA AQUINO
Análise não linear Física de 
Estruturas em Concreto Armado 
através da Mecânica do Dano

ISABELA PrADO BONFIM Um Estudo sobre Evolução 
Diferencial e Aplicações

JOÃO PAULO gOMIDE E BrItO Caracterização de Solos Regionais 
para fins de Pavimentação

KárItA CHrIStINA SOArES KANAIAMA Estudo da interação solo-estrutura 
de contenções em Goiânia

LUIZ FLAVIO VAZ SILVA

Influência da proximidade de borda, 
da altura efetiva, do comprimento 
aderente e do diâmetro da haste na 
resistência de pinos de ancoragem

PEDrO HENrIQUE DA SILVA
Eficiência de três espécies de bambu 
na remoção da demanda química 
de oxigênio do esgoto sanitário
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rODOLFO SANtOS COStA MAÇArANDUBA Esquemas de Projeção e Operadores 
Morfológicos em Otimização  de Topologia

rODrIgO VILELA Análise probabilística da estabilidade 
de taludes em obras de barragens

rOMILSON BrANDÃO DO VALE Jr Vibrações Não-Lineares em 
Tubulações Induzidas por Fluidos

SÂNIA DA COStA FErNANDES Montagem de Laboratório Interdisciplinar 
de Reciclagem de Papel

VINICIUS MAgALHAES CABrAL Uso do middleware em televisão digital
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LINgUÍStICA, LEtrAS E ArtES

Aluno trabalho

ADrIANA VIEIrA DUDErStADt A sustentabilidade no mercado da moda e as 
novas abordagens dos processos artesanais

ALINE CONCEIÇAO DA COStA Biopoder e mídia: a produção de identidades masculinas

ANDrÉ LUIZ MONtEIrO 
DE ALMEIDA A Música de Videogame no Período Old School

BárBArA LOPES MOrAES Núcleo de Estudos Mário Pedrosa

BrUNA PErEIrA gUEDES Recorrências temáticas e imagéticas do 
antifeminismo na literatura da Idade Média

DENISE FrEIrE VENtUrA A poesia em estilo épico e a história

DOrALICE gONÇALVES 
DA SILVA LArIUCCI Limites em Gravura

ELISMêNNIA APArECIDA 
OLIVEIrA

Linguajamentos e contra-hegemonias epistêmicas 
sobre linguagem em produções escritas indígenas

FErNANDA DE PAIVA 
rODrIgUES FLEUrI E CAStrO Caderno de Boticário: edição e estudo lexical

FrEDErIKO LUZ SILVA Aquisição da nasalidade vocálica variável

gErMANO HENrIQUE 
PErEIrA LOPES

O Canto Coral em Goiânia: uma trajetória artístico-
educacional registrada nas Crônicas dos Padres 
Redentoristas de Campinas (1908 a 1965)

JOrDANA CArDOSO 
CArNEIrO DE OLIVEIrA O Devir-criança na produção poética de Arnaldo Antunes

KArLA CArDOSO COStA LIMA
Análise da abordagem e da representação do 
negro no livro didático de Português na elaboração 
temática das unidades e capítulos do LDP

LAILA DIANA MArtINS 
DOS SANtOS

Configurações míticas em A pedra do 
reino, de Ariano Suassuna

LArYSSA tAVArES 
SILVA gOMES

Cemitérios Brasileiros: Local de Pesquisa 
Artística, Comunicação e Interação
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Aluno trabalho

LUCAS MOYSES 
CECCAtO NEVES

A importância da música folclórica em 
um processo de educação musical

LYrIS MErúVIA PINtO Pride & prejudice: interface cinema/literatura

MAÍSA DE OLIVEIrA 
MASCArENHAS

As configurações do sujeito lírico na 
obra de Paulo Henriques Britto

MArCIO rOBErtO LISBOA Piano em Grupo: Metodologia Contextualizada ao Brasil

MArIA ÂNgELA JOSÉ 
SIMÃO tHAVArES Processos fonológicos na fala da região de Catalão-GO

MICHEL MAUCH rOSA Traduções, Traições, Omissões e Opções. “A 
Criação de um Papel”, de Stanislavski

rOgÉrIO gONÇALVES 
PINHEIrO

Educação Musical: Processo cognitivo 
e percepção da música

tAIrINE QUEIrOZ 
DE SOUZA LIMA

CRIARCONTEXTO: Estudo dos gêneros 
discursivos na produção de texto

tHAÍS PErEIrA DE OLIVEIrA Arte Cinética e Ciberarte: Propostas de Interatividade
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