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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Aluno Trabalho

ALEXANDRE JESUS 
DA SILVA

Isolamento e cultivo de Leishmania sp em amostras 
de pacientes com Leishmaniose Tegumentar 
Americana atendidos no ambulatório de endemias 
do hospital de Doenças Tropicais, Goiânia, GO

ALEX JESUS DE CARVALHO

Análise ontogenética, citoquímica, ultra-estrutural e 
morfométrica do epitélio de revestimento opercular 
interno e externo de peixes eurialinos em águas 
continentais nos estágios embrionário, larval e alevino

ANDRE ROURE 
MALTA DE SA

Avaliação da atividade antigenotóxica e 
anticitotóxica do extrato da casca da planta 
Curatella Americana L. Pelo induteste sos

BRUNA LANNUCE 
SILVA CABRAL

Análise das correlações entre os níveis séricos de il-6 e 
alterações nas funcões cognitivas na doença de alzheimer

BRUNO FRANCO 
FERNANDES BARBOSA

Avaliação da atividade mutagênica do látex da 
Synadenium umbellatum pelo teste de ames

CAMILA FERNANDA COSTA Transferibilidade, Isolamento e Caracterização de Regiões 
Microssatélites do Genoma de Eugenia klotzschiana Berg

CAMILA FRANÇA TEIXEIRA
Desenvolvimento de marcadores microsatélites para 
a arnica (Lychnophora ericoides, Asteraceae) como 
ferramenta para o estudo da filogeografia e fluxo gênico

CAMILA IMAI MORATO
Avaliação da produção de Interleucina-10 em 
culturas de sangue periférico de pacientes com 
Leishmaniose Tegumentar Americana.

CRISTIANO DOS 
SANTOS FERREIRA

Levantamento fitossociológico e estrutura 
populacional em remanescente de vegetação nativa 
de cerrado na área urbana deCatalão, Goiás

DANIEL DE MAGALHAES 
FREITAS

Participação de adjuvantes e macrófagos ativados 
in vitro na resolução de tumor experimental

FELIPE FRANCISCO 
BARBOSA

A Relação entre a Vegetação Ripária em 
Ecossistemas Aquáticos de Cerrado e a Assimetria 
Flutuante em Megaloptera (Insecta)



XXVI

Aluno Trabalho

FLAVIANA DELMIRO 
OLIVEIRA

Efeitos de empreendimentos hidrelétricos na estrutura 
da vegetação de sub-bosque em florestas ciliares 
e de galeria nos domínios do cerrado brasileiro

GIOVANA COLNAGHI 
ABDALLA

Comportamento reprodutivo do papagaio-de-cara-
roxa (Amazona brasiliensis) com base na análise de 
marcadores moleculares do tipo microssatélite

IZABEL DE PAULA DUARTE Controle de qualidade do banco de hibridomas 
produtores de a-Ig humana.

LAIS ALONSO Estudos por RPE da interação entre drogas anti-
parasitas e modelos de membranas biológicas

LEANDRO PRADO FELÍCIO
Avaliação do potencial citotóxico e mutagênico 
do fármaco Captopril em células somáticas de 
Drosophila melanogaster pelo teste SMART/asa

LÍGIA MARQUEZ ANDRADE Relação entre força muscular de preensão e 
concentrações plasmáticas da interleucina-6 em idosos

LORENA SILVA CANEDO Caracterização molecular de alfa talassemias

LUMA TATIANA 
SILVA CASTRO

Biologia reprodutiva e proporção sexual do 
papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva)

MARCO TÚLIO 
MODESTO DE PINA

Análises de proteínas diferencialmente expressas no 
processo infeccioso por Paracoccidioides brasiliensis

MARIANA PEDROSA 
BATISTA

Avaliação do potencial genotóxico do extruto bruto de 
celtis iguanaea (esporão de galo) pelo teste allim cepa

MARIELTON DOS 
PASSOS CUNHA

Avaliação do impacto da implantação da Vacina 
Oral Humana para Rotavírus (VOHR), sobre a 
prevalência das infecções por calicivírus nas 
cidades de Goiânia - GO e Campo Grande – MS

MARLUCI BALDO FACHI Riqueza de espécies de mamíferos de médio e grande 
porte do Cerrado no Sudoeste Goiano – GO

MICHELLY CRISTINA 
DA SILVA

Efeitos de borda na estrutura da comunidade 
arbórea de um cerrado sentido restrito

RODRIGO PEREIRA DE 
ALMIEDA RODRIGUES

Avaliação da expressão de fator de necrose 
tumoral e interleucina-10 nas lesões de pacientes 
com Leishmaniose Tegumentar Americana.



XXVII

Aluno Trabalho

SABRINA PEREIRA SANTOS Caracterização comportamental de anuros 
sob estímulos acústico e visual

SOLIANA EUZEBIA 
VILEFORT

Biologia reprodutiva de Psychotria 
capitata Ruiz & Pav. (Rubiaceae)

TAIZA MOURA SILVA
Ocorrência e caracterização de galhas entomógenas e 
mum fragmento de mata semicaducifólia do Campus 
Samambaia da Universidade Federal de Goiás

THIAGO HENRIQUE 
SILVA SAMPAIO

Bromeliaceae da Reserva Biológica Prof. José 
Ângelo Rizzo, Serra Dourada, Goiás, Brasil

WANESSA CARVALHO PIRES Avaliação da atividade genotóxica do extrato bruto da 
Psychotria prunifolia (RUBIACEA) pelo teste Allium Cepa



XXVIII

CIÊNCIAS DA SAÚDE

Aluno Trabalho

AGUINALDO GABARRON 
MURCIA FILHO

A identidade do pronto-sorriso, seus efeitos e causas no 
processo de humanização entre os acadêmicos, os pacientes 
e os colaboradores do Hospital das Clínicas de Goiânia.

ALEXANDRE AUGUSTO 
DE CASTRO PELEJA

Estudo psicopatológico dos transtornos mentais 
entre indígenas das etnias Karajá e Xavante

ANA CLAUDIA 
RODRIGUES DE SIQUEIRA

Produção de enzimas ligninoliticas por fungos 
de decomposição branca em meio semi-sólido 
contendo casca de laranja e cobre

ANA PAULA DA 
COSTA PESSOA

Mensuração da intensidade da dor crônica em 
idosos não institucionalizados:correlação entre 
a Escala Numérica e a Escala de Faces

ANDRÉIA DE SOUZA 
GONÇALVES

Avaliação da expressão da perforina e sua relação 
com as populações de linfócitos T citotóxico e 
células NK em lesões cancerizáveis de boca

BRUNA BORGES 
MACHADO

Qualidade nutricional e sensorial das refeições produzidas 
nas unidades de alimentação e nutrição de hospitais 
públicos estaduais da região metropolitana de Goiânia

BRUNNA SILVA ALMEIDA
Atividade Antimicrobiana do Óleo Essencial, Extrato 
Etanólico, Frações e Substâncias Purificadas das 
Folhas da Eugenia florida – Guamirim (Myrtaceae).

CLÁUDIA GOMIDE 
VILELA DE SOUSA

Efeitos do exercício físico aeróbio e resistido napressão 
arterial e na capacidade funcional em mulheres hipertensas

DAIANNY FRANCISCA 
DA PAZ E SOUSA

Verificar o conhecimento dos enfermeiros acerca das 
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

DANIEL FERREIRA 
SILVEIRA

Levantamento da Prevalência de 
Hemoglobinopatias na cidade de Jataí - Goiás

DÉBORA CRISTINA 
DE SOUSA LIMA

Validação de metodos para controle de 
qualidade analítica dos testes de VDRL e FTAS-
ABS e imunoensaio para Hepatite B



XXIX

Aluno Trabalho

DENISE FERREIRA VIEIRA Prevalência de lesões orais na CampanhaUniversitária 
de Prevenção do Câncer Bucal do ano de 2003

DENNIA PASQUALI Corpo , Genero e Sexualidade – Primeiras 
aproximações a Pesquisa Educacional

DEYSE MARIA 
RODRIGUES ALVES

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

EDUARDO SILVA ARAUJO
Avaliação das atividades analgésica e antiinflamatória 
do extrato etanólico das folhas de esporão-de-galo 
(Celtis iguanaea (Jacq.) Sargent (ULMACEA)).

EMILLI OLIVEIRA FEITOSA Conhecimento da equipe multiprofissional 
de UTI sobre Higienização das Mãos

ÉRIKA LOPES ROCHA
Relação das alterações do cordão umbilical com as 
intercorrências fetais/neonatais e maternas decorrentes 
das Doenças Hipertensivas Específicas da Gestação

FABIANA RIBEIRO 
DE REZENDE

Manejo de resíduos gerados na assistência domiciliar 
no Distrito Sanitário Leste da cidade de Goiânia

FERNANDA PAGLIA 
DURAN

Expressão do biomarcador molecular PTEN 
em portadorasde câncer de mama submetidas 
à endocrinoterapia neoadjuvante

FERNANDA SALERNO 
CARNEIRO

Eventos adversos ocorridos na Clinica Cirurgica de um 
hospital universitário: indicativos de qualidade da assistência

GABRIELA CARDOSO 
MORAIS

Indicadores de sarcopenia em amostra de idosos obesos 
usuários da Rede Básica de Saúde em Goiânia-Go

GABRIELA FERREIRA 
DE OLIVEIRA

Situação e independência funcional dos muito 
idosos do município de Goiânia-GO

GABRIELLA RIBEIRO 
DE PAULA

A antissepsia cirúrgica das mãos sob 
a óticada equipe cirúrgica.

HELIO DE SOUZA JUNIOR

Efeito da atividade física e da dieta alimentar 
sobre parâmetros fisiológicos e morfométricos 
de diabéticos acompanhados por uma equipe 
de saúde nos anos de 2002 a 2004.

JACKELINE KAROLINE 
BRITO VIANA

Diagnóstico de hipertensão arterial em crianças e 
adolescentes: comparação entre a monitorização 
ambulatorial (MAPA) e residencial da pressão arteriaL (MRPA)



XXX

Aluno Trabalho

JANAINA MOREIRA 
LACERDA DA SILVA

Relação da angiogênese com a proliferação 
fúngica na Paracoccidioidomicose bucal

JEANE CÂNDIDA LOPES
Análise da periodicidade e distribuição etária das 
mulheres que realizaram o exame citopatológico no 
Sistema Único de Saúde no Biênio 2006 e 2007

JOÃO PAULO 
FERNANDES SANTOS

Extração e caracterização dos lipídeos dos óleos de 
sementes de Annona crassiflora Mart (Araticunzeiro)

JORDANA COSTA PRATA Determinação eletroanalítica de ácidos 
fenólicos em extratos vegetais

JULIANA REIS 
RODRIGUES ALVES

Avaliação da estrutura física e funcional das Unidades 
de Alimentação e Nutrição dos Hospitais Públicos 
Estaduais da Região metropolitana de Goiânia-GO.

JULIANE MOREIRA 
BARBOSA

Comparação entre o uso do 2-octil cianoacrilato 
ao nylon 4-0 na sutura da pele quanto à aparência 
cicatricial e as complicações de cada método 
após a ressecção de lesões mamárias.

JULINE DANIELLI Protocolo de Atendimento e Acompanhamento do 
Paciente com Diagnóstico de Líquen Plano Oral

LEANDRO ROCHA SILVA

Análise Toxicológica Sistemática: Validação de 
Método Analítico em HPLC-PDA para Monitorização 
dos Níveis Plasmáticos dos Fármacos Antiepilépticos 
Fenitoína, Fenobarbital, Carbamazepina, 
Lamotrigina e dois Metabólitos ativos

LETÍCIA DOGAKIUCHI 
SILVA

Características clínicas e epidemiológicas das 
mulheres com infecção pelo HIV atendidas no 
Hospital de Doenças Tropicais em Goiânia, Goiás.

LOANNY MOREIRA 
BARBOSA

Relação das medidas placentárias com as alterações 
fetais/neonatais decorrentes das Doenças 
Hipertensivas Específicas da Gestação

LORENY RIBEIRO 
DO NASCIMENTO

Efeito do processo de diálise na secagem por nebulização do 
extrato bruto de Pycnoporus sanguineus contendo lacase.

LORRAINE DOS 
SANTOS ARRAES

Meios para o Desenvolvimento do Trabalho 
Gerencial na Atenção Primária à Saúde no 
Distrito Sanitário Leste em Goiânia-GO.



XXXI

Aluno Trabalho

LUCIANA MARTINS 
RODRIGUES SALGADO

Avaliação da sensibilidade dos docentes e discentes às 
necessidades de mudança da Disciplina de Pediatria da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás.

LUDMILA BRITO PORTO
Validade e Aplicabilidade do uso da auto-medida da 
pressão arterial para o controle pressórico e melhor 
adesão ao tratamento em pacientes hipertensos

LUDMILLA FERREIRA 
EUZÉBIO

Levantamento das condições de saúde dos pacientes 
envolvidos no acidente radioativo do Césio 137 
em Goiânia – uma perspectiva após 21 anos.

LUÍSA ZAIDEN CARVALHO 
MARTINS DE SÁ

Avaliação do teor de amoxicilina em medicamentos 
referência e genéricos e seu efeito antimicrobiano in vitro.

MARCELA PACHECO 
CRUVINEL

Avaliação Histomorfométrica de Sítios Implantáveis da 
Maxila e Mandíbula e sua Relação com Classificações 
Clínico-Radiográficas dos Tipos Ósseos 

MÁRCIO FELIPE 
BASTOS COELHO

Assistência de Enfermagem a pacientes em 
uso de drogas vasoativas na UTI

MARCO AURÉLIO 
DE CARVALHO

Avaliação de reguladores da reabsorção óssea 
(RANK, RANKL e OPG) em sítios implantáveis da 
maxila e mandíbula e sua relação com classificações 
clínico-radiográficas dos tipos ósseos

MARCO TÚLIO 
RODRIGUES MARQUES

Elaboração do programa de capacitação em 
educação sanitária em alimentos e planejamento 
de ofivinas de culinária para os produtores/
vendedores das feiras especiais de Goiânia

MARIANA FANSTONE 
FERRARESI

Diagnósticos de enfermagem relacionados ao conceito 
e maternidade no puerpério imediato na comunidade 

MAYARA REGINA PEREIRA Adesão às precauções padrão entre trabalhadores de 
UTI e suas implicações para o controle das infecções

MONÍQUE LOPES 
DE SOUZA

Avaliação do conhecimento e da adesão às práticas 
de precauções para aerossóis em um hospital de 
doenças infecto-contagiosas de Goiânia-GO

MURILO EUGÊNIO 
OLIVEIRA

Transtornos Mentais entre Indígenas 
Internados em Clínica Psiquiátrica



XXXII

Aluno Trabalho

NATHANNE DOS 
SANTOS FERREIRA

Efeito da atividade física e da dieta alimentar 
sobre parâmetros fisiológicos e morfométricos 
de hipertensos acompanhados por uma equipe 
de saúde nos anos de 1998 a 2001.

NAYARA PORTILHO 
ARAUJO

Avaliação microbiológica das úceras venosas de estase 
e perfil de suscetibilidade antimicrobiana no contexto 
do atendimento ambulatorial no distrito sanitário 
sudoeste da rede municipal de saúde de Goiânia.

QUÉREN DE 
PÁDUA BRAGA

Eventos adversos na Unidade de Emergência 
e Urgência de um hospital universitário: 
indicativos de qualidade da assistência.

RAFAEL ALFAIA
Diagnóstico da realidade do ensino nos cenários de 
prática do Departamento de Pediatria da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal de Goiás

RAFAEL FERREIRA 
DA COSTA

Avaliação da expressão de reguladores da reabsorção 
óssea (RANK/ RANKL/ OPG) em DisplasiasFibrosas, 
Fibromas Ossificantes, Lesão Central de Células 
Gigantes e Osteossarcoma dosmaxilares.

RAFAEL PEREIRA 
PURISSIMO

Influência dos hábitos de vida e do perfil 
sócioeconômico no nível de atividade física de 
crianças de três escolas públicas de Goiânia

RAÍRA CASTILHO 
GOMES NASCIMENTO

Monitoramento da suscetibilidade de larvas de 
Aedes aegypti, de Goiânia, ao temephos.

RAPHAELA MOIANA 
DA COSTA

Capacitação em educação sanitária e monitoramento 
da efetividade/eficácia do programa para comerciantes 
de alimentos de feiras especiais de Goiânia, Goiás.

ROBERTTA KELLY 
MARQUES FERREIRA

Influência do nível de atividade física e de 
fatores sócio-econômicos no excesso de peso de 
crianças de três escolas públicas de Goiânia

STEFFANY MANZAN 
MARQUES DE SOUZA

Extração e Caracterização dos Óleos de Sementes de 
Myrciaria jabuticaba (Vell) Berg (Jabuticaba Sabará)

STONE DE SÁ
Atividade Antimicrobiana do Extrato Etanólico, 
Frações e Substâncias Purificadas das Folhas da 
Jacaranda decurrens – Carobinha (Bignoniaceae).

TATIANA HARUKA SUGITA
Capacitação Docente em Metodologias Ativas de 
Ensino-Aprendizagem no Departamento de Pediatria da 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal Goiás



XXXIII

Aluno Trabalho

THAÍS DE ARVELOS 
SALGADO

Reprocessamento de artigos em Unidades 
de Saúde de Goiânia-GO

THAIS KATO DE SOUSA Análise das taxas de Infecções Associadas ao Cuidado em 
Saúde em um hospital oncológico no município de Goiânia-GO

THIAGO FINTELMAN 
PADILHA

Pneumonia em pacientes atendidos em unidade 
de emergência na cidade de Goiânia.

VANESSA DE ASSIS REIS Avaliação do teor de amoxicilina em medicamentos 
referência e similares e seu efeito antimicrobiano in vitro.

VICTOR DOMINGOS 
LISITA ROSA

Expressão do biomarcador molecular Topoisomerase 
II alfa em  portadoras de câncer de mama 
submetidas à endocrinoterapia neoadjuvante.

VIVIANY GUNTIJA 
SENA AIRES

Gerenciamento na Atenção Primária à Saúde: 
fatores facilitadores e dificultadores.
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

Aluno Trabalho

CAMILA CORREIA 
DE OLIVEIRA

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

FERNANDO ANTÔNIO 
ASEVEDO NÓBREGA

Explicando Provas em Lógica de Descrição

GABRIEL CARLOS BORGES
Síntese e caracterização de pós nanoestruturados 
e filmes finos do sistema SiO2-Al2O3 
contendo íons terras-rara (Ce, Er e Eu).

HUGO BRASIL MATOS
Estudo de produtos naturais isolados de 
plantas pertencentes ao Cerradobuscando 
inibidores específicos de enzimas

ISABEL RODRIGUES 
DA ROCHA

Mapeamento das áreas de Fragilidade Ambiental 
na Bacia Hidrográfica do Rio Doce – GO.

JUNIO FERREIRA DA SILVA As doênças Respiratórioas e o clima em Jataí - GO

LAIS MOREIRA DOS SANTOS Superfícies com curvatura gaussiana negativa

LORRAYNE CRYSTINE 
NOGUEIRA OLIVEIRA

Banco de dados georreferenciados de 
soloscomo subsídio ao planejamento urbano 
- região noroeste de Goiânia – GO.

LUIZ FELIPE TRURAN 
BRAGANÇA

Cálculo de propriedades ópticas do 
peróxido de hidrogênio incluindo correções 
vibracionais e correlação eletrônica

PEDRO HENRIQUE 
ALVES DE ARAUJO

Avaliação Ecotoxicológica e Química de 
Glicerolobtido do biocombustíveis

RAFAEL CARVALHO COUTO Estudo da dinâmica de ionização/excitação de 
camada interna dos aminoácidos histidina e lisina

RODRIGO DA COSTA SOUSA

Mapeamento dos Ortognaisses com Idade 
1,2 Ga da Região de Goiandira e Nova Aurora 
SE de Goiás, Segmento Sul da Faixa Brasília, 
Utilizando Técnicas de Geoprocessamento.

SANDRA DE CÁSSIA PEREIRA
Influência da ordem estrutural na 
propriedade fotoluminescente de titanato 
de bário e cálcio nanoestruturado

SARAH OLIVEIRA BARBOSA Problema de Riemann para um Modelo 
Bifásico de Leis de Conservação

SARA SANTIAGO NAVES Quantificação de compostos fenólicos 
por CLAE em cultivares de feijão
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CIÊNCIAS HUMANAS

Aluno Trabalho

ADRIANO FREITAS SILVA Uma história urbana de Jataí de 1836 a 1936

ALEXANDRE THIAGO 
TIBERY LIMA MALUF

Produção de documentários – memória e vídeo 
retratando a Ditadura Militar no Brasil.

ANGÉLICA CARVALHO 
ROCHA

A constituição da subjetividade em pacientes 
diagnosticados com Transtorno Distímico.

CAIUS CÉSAR DE 
CASTRO BRANDÃO

Da ética contextualista a uma moral universal

CÁRITA VANESSA 
AIRES FARIA

A teoria da religião e a ética em  Bataille

CARLA HENRIQUE GOMES A família e o conselho tutelar: a questão da autoridade.

CATYANE SOUZA CARDOSO Diretrizes para o tratamento do Transtorno Distímico

CLAUDIA REGINA MIRANDA 
BATISTA GOMES

Família, jovens e ensino superior: as cotas na UFG

CRISTINA AGLA 
CARDOSO MATIAS

A produção familiar no cerrado goiano: as 
comunidades rurais Olhos D’água e Anta 
Gorda no município de Catalão (GO)

DANIELE DE SOUSA SILVA Avaliação na educação infantil: uma prática em construção

DEIVID GOMES DA SILVA
Poder mostrar - poder olhar: os esquemas de 
ação presentes nas interações familiares de 
adolescentes com dificuldades de aprendizagem

DENIS MASASHI SUGITA
Análise do currículo do curso de medicina 
da UFG e das demais escolas médicas 
brasileiras: diagnóstico da situação atual

DIEGO PINHEIRO ALENCAR

Levantamento e espacialização dos recursos 
provenientes de transferências governamentais e 
de geração de receita própria nos municípios da 
Microrregião Sudoeste Goiano, entre 2000 e 2008.

ELOY SAN CARLO 
MAXIMO SAMPAIO

Formação do Psicólogo: a produção em artigos 
publicados em periódicos especializados no 
campoda Psicologia e da Educação
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ETHANNYN MYLENA 
MOURA LIMA

Totalitarismo e Literatura de 
testemunho na Segunda Guerra

FERNANDA REZENDE 
RODRIGUES ALMEIDA

Educação e repressão – a relação indivíduo e sociedade

FERNANDO WAGNER 
DA COSTA

A História entre a ciência e a literatura: 
Considerações acerca da problemática 
envolvendo narrativa histórica e literária

FLÁVIO SILVA DE OLIVEIRA Teoria da História nos escritos de Richard Rorty

GABRIELA CARMONA 
ARANTES

Objetos técnicos e instrumentos científicos: 
a história de um problema conceitual

IGOR VINICIUS 
BASILIO NUNES

O poder total e a biopolítica

IRAN NUNES LEMES 
SEGUNDO

As Ações Afirmativas na Participação 
das Mulheres na Política Goiana

JULIANA BONTEMPO FARIA Estudo de precisão para o Checklist de 
Relações Interpessoais - Revisado.

JULIANA CAVALCANTE DO 
NASCIMENTO VIEIRA

A teoria da religião e a ética em Freud

LÁISSON MENEZES LUIZ
D. DINIS E AS CONCORDATAS COM A SANTA 
SÉ:O fortalecimento do poder monárquico 
ante as disputas do poder eclesiástico.

LANA MAGNA SOUZA BRAZ Um estudo histórico da depressão 
neurótica ao transtorno distímico

LETHICIA VARGAS PEREIRA Educação/Criação de filhos, violência 
física e o conselho tutelar.

MARCELO BARBOSA 
BARRETO

Levantamento e espacialização dos recursos 
provenientes de transferências governamentais e 
de geração de receita própria nos municípios do 
Entorno do Distrito Federal, entre 2000 e 2008
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