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Unidade

Projeto

Profª. Drª. Anderli Divina Ferreira Rios

Coordenador

FACEG

Reação de genótipos de arroz de terras ao nematoide das lesões
radiculares

Profª. Drª. Anderli Divina Ferreira Rios

FACEG

Resíduos orgânicos no controle do nematoide das lesões radiculares
na cultura da soja

Profª. Drª. Cláudia Fabiana Alves

Profª. Drª. Cláudia Fabiana Alves Rezende

Profª. Drª. Clistiane dos Anjos Mendes

UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.

Prof. Dr. Daniel Ferreira Caixeta

FACEG

Prof. Dr. Jadson Belém de Moura

UniEVANG.

Profª. Drª. Jaíza Francisca Ribeiro Chagas

FACEG

Prof. Dr. João Maurício Fernandes Souza

UniEVANG.

Profª. Drª. Joseanny Cardoso da Silva
Pereira

Profª. Drª. Yanuzi Mara Vargas Camilo

Prof. Dr. Alexandre Ribeiro Gonçalves

Prof. Dr. Allan Valle Toledo da Silveira

Prof. Dr. Leandro Nascimento da Silva
Rodrigues

FACEG

UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.

Profª. Drª. Renata Silva do Prado

FECER - CERES

Profª. Drª. Renata Silva do Prado

FECER - CERES

Doses de adubação mineral no crescimento, produção de biomassa e
teor de cumarinas em folhas de Justicia pectoralis (Acanthaceae) em
Latossolo Vermelho

Bolsista 1

Reação de genótipos de arroz de terras altas ao nematoide
das lesões radiculares

Grasiele Teixeira da Silva

Uso do milheto no controle do nematoide das lesões
radiculares na cultura da soja

Rafaela Santos de Oliveira

Uso da torta de filtro no controle do nematoide das lesões
radiculares na cultura da soja

Angélica Siqueira Vieira

Doses de adubação no crescimento, produção de biomassa
em Justicia pectoralis (Acanthaceae) em Latossolo Vermelho

Rafaela Miguel Vieira

Doses de adubação no teor de cumarinas em folhas de
Justicia pectoralis (Acanthaceae) em Latossolo Vermelho

Jéssica de Lima Pereira

Efeito da adubação com fertilizante biológico na produtividade
da cultura do milho granífero e em atributos químicos do solo
em sistema de plantio direto

Rodrigo Caixeta Pinheiro

Efeito da adubação com fertilizante biológico na cultura do
milho granífero em atributos físicos do solo em sistema de
plantio direto

Herlon Souza dos Santos

Avaliação do Desenvolvimento Vegetativo de Bromélias sob a
influência de diferentes substratos

Mayara Alves Rodrigues

Avaliação do Desenvolvimento Vegetativo de Orquídeas sob
a influência de diferentes substratos

Efeito da adubação com fertilizante biológico na produtividade da
cultura do milho granífero e nos atributos físicos e químicos do solo

Avaliação do Desenvolvimento Vegetativo de Orquídeas e Bromélias
sob a influência de diferentes substratos

Adequação do potencial hidrogeniônico de águas utilizadas na
Maurício Oliveira Barros
aplicação de defensivos agrícolas na região do Vale do São Patrício

Substratos orgânicos e fungos micorrízicos arbusculares na
germinação de sementes e estabelecimento de mudas de seringueira

Plano de Trabalho

Denise Rodrigues Conceição

Adequação do potencial hidrogeniônico de águas utilizadas
na aplicação de defensivos agrícolas em diferentes épocas
do ano

Wagner Gonçalves Vieira Junior

Fungos micorrízicos arbusculares na germinação de
sementes e estabelecimento de mudas de seringueira

Diogo Jânio de Carvalho Matos

Substratos orgânicos na germinação de sementes e
estabelecimento de mudas de seringueira

Potencial alelopático de extratos de Jatropha gossypifolia no controle Carolina Aparecida Straioto
de fungos da cultura do milho
Cordeiro
Necessidade hídrica das culturas de soja, milho, feijão e tomate a partir
Guilherme Carlos Brandão
de imagens de satélite

Fungitóxidade de extratos de Jatropha gossypifolia sobre
Bipolaris maydis da cultura do milho
Estimativa da evapotranspiração de cultura a partir de
sensoriamento remoto

Millena Yorrâna Oliveira Silva

Doses de AIB em minirrebolos de cana-de-açúcar

Rachel Stafani Medeiros Jardim

Tempos de imersão no AIB de minirrebolos de cana-deaçúcar

Naiara Silverio de Sá

Produção e Caracterização Pós-Colheita de figo (Ficus carica
L.) sob diferentes doses de composto orgânico

Gabriella Dalila Borges
Damasceno

Controle de nematoides em cultivo orgânico de figo (Ficus
carica L.)

Jordana Araújo Pagno

Arquitetura Contemporânea na América Latina sob o viés das
revistas de arquitetura publicadas na Europa e Ásia

Luana Lourenço Custódio

Arquitetura Contemporânea na América Latina sob o viés das
revistas de arquitetura publicadas na América do Norte,
América Central e América do Sul

Francielly Alves de Sá

Comparação de genotoxicidade entre formulações comerciais
de herbicidas em Lithobates catesbeianus

Geislene Batista de Oliveira
Siqueira

Avaliação de genotoxicidade de poluentes emergentes de
origem farmacêutica em Lithobates catesbeianus

Stephanie Bernardo Borges

Análise de microorganismos biorremediadores de chorume

Doses e tempo de imersão no AIB de minirrebolos de cana-de-açúcar

Produção, pós-colheita e controle fitossanitário de figo (Ficus carica L.)
produzido sob sistema orgânico no Estado de Goiás

Arquiteturas recentes na América Latina: um recorte a partir das
revistas de arquitetura

Avaliação de efeitos genotóxicos de defensivos agrícolas e poluentes
emergentes de origem farmacêutica em anfíbios

Análise da inter-relação biorremediação e resíduos sólidos e
caracterização de microrganismos biorremediadores

Avaliação do dano citotóxico e genotóxico de Brosimum gaudichaudii
Maria Nayra Santos
Trecul (mama-cadela) sobre Candida albicans
Capacidade Inibitória de Anadenanthera falcata (Angico) sobre
Candida albicans

Ana Paula Barros Pereira

Citotoxicidadde de extrato etanólico de B. gaudichaudii sobre
C. albicans
Avaliação do efeito inibitório de Anadenanthera falcata
(Angico) sobre Candida albicans através da capacidade
inibitória mínima e danos morfológico/mitocôndrias

Prof. Dr. Carlos Christian Della Giustina

Prof. Dr. Clarimar José Coelho

Profª. Drª. Dulcinea Maria Barbosa Campos

Prof. Dr. Francisco Leonardo Tejerina Garro

UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.

Estudo de hierarquização de fragmentos do mato grosso de Goiás Layla Daher Cheikh
propostas para proteção de remanescentes na região Centro Sul de
Goiás
João Paulo Pereira da Cunha

Reconhecimento de padrões em imagem empregando
aprendizagem profunda

Janaina Ribeiro Tótoli

Estimativa de poluição de água baseado em métodos de
assimilação de dados

Frederico Lage Rodrigues –
Farmácia

Lagochilascaríase. Estudo de fauna da região neotropical e
ilações sobre a transmissão da doença

Alan Heckson Afonso Ribeiro

Ecomorfometria de espécies de peixes tropicais do alto da
bacia do rio Paraná em Goiás

Julio Flávio Coelho Vieira

Determinação da funcionalidade ecológica através da
morfometria de espécies de peixes da bacia do rio Paraná,
Goiás

Agnaldo Mendes de Jesus
Junior

Biotecnologia Molecular de um chalcona Bioativa

Estrutura funcional e filogenética de comunidades de peixes de riachos
em escala regional: padrões de distribuição espacial e conservação

Prof. Dr. Hamilton Barbosa Napolitano

UniEVANG.

Profª. Drª. Josana de Castro Peixoto

UniEVANG.

Profª. Drª. Lucimar Pinheiro Rosseto

UniEVANG.

Remoção de compostos fenólicos em resíduos de medicamentos por
Júlia Moreira Pelegrine
hidróxidos duplos lamelares

Profª. Drª. Maria Gonçalves da Silva
Barbalho

UniEVANG.

Avaliar os efeitos do desmatamento nos solos e nos recursos hídricos
na bacia do Rio das Almas, microrregião de Ceres (GO)

Prof. Dr. Sandro Dutra e Silva

Prof. Dr. Sandro Dutra e Silva

Profª. Drª. Vivian da Silva Braz

Prof. Dr. Fabrício Wantoil Lima

UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.

Prof. Dr. Fernando Lobo Lemes

RAÍZES

Prof. Dr. Francisco Itami Campos

UniEVANG.

Profª. Drª. Geruza da Silva de Oliveira
Vieira

Prof. Dr. José Roberto Bonome

Profª. Drª. Margareth Regina Gomes
Veríssimo de Faria

Prof. Dr. Paulo Alberto da Silva Sales

Prof. Dr. Rildo Mourão Ferreira

Prof. Dr. Ronaldo de Paula Cavalcante

CERES

Biotecnologia Molecular de Compostos Bioativos

Flora do Bioma Cerrado: Acanthaceae do gênero Justicia L. Josiel Araújo Lemes
Ocorrência, fitoquímica, análise de solo e desenvolvimento tecnológico

Educação e Gestão ambiental no Centro Universitário de AnápolisPrograma UniSUSTENTÁVEL

Warley Junio Corrêa da

Uso da terra na bacia do rio das Almas, microrregião de
Ceres (GO)

Murilo Ribeiro Gonçalves

Coleta de informações em arquivos e institutos de pesquisa
sobre a expansão agrícola em Goiás

Thais Gonçalves de Sousa

Pesquisa documental sobre a expansão agrícola em Goiás

Gustavo Cabral Barros

Pesquisa documental em Jornais e Revistas sobre a história
da pecuária em Goiás

Mateus Brandão Silva

Pesquisa documental em instituições de pesquisa e criação
de gado em Goiás, São Paulo e Minas Gerais

Bruno Francisco de Souza Diagnóstico sobre a produção e disposição de resíduos no
Moura
Centro Universitário de Anápolis/ UniEVANGÉLICA
Vittória Alves Caixeta Xavier

Diagnóstico do uso da água e energia no centro Universitário
de Anápolis

Nathalia Lima Bragança

Legislação ambiental brasileira

João Garcia de Almeida Neto

Legislação ambiental brasileira municipal
Sob as leis do Império: apontamentos sobre o direito e a
legislação no mundo português do período moderno

Políticas Públicas de saneamento básico: meio ambiente e qualidade
Iara Coelho Camargo
de vida

Políticas Públicas de Saneamento Básico: estudo de caso no
município de Anápolis, Goiás

Estudos sobre violência doméstica à luz da Criminologia no Vale do
São Patrício

RAÍZES

Avaliação de vitimizações e revitimizações em adolescentes de
Anápolis

UniEVANG.

Feições erosivas lineares que ocorrem na bacia do rio das
Almas, microrregião de Ceres (GO)

Sob as leis do Império: denúncias de corrupção e abuso de poder das
autoridades portuguesas em Goiás durante o período colonial (século Yasmin Gontijo de Paula
XVIII)

Violência e Cidadania

UniEVANG.

Determinação da cinética de adsorção dos compostos
fenólicos em hidróxidos duplos lamelares

A conectividade ecológica e o Novo Código Florestal Brasileiro: suas
influências e recepções na legislação nacional e internacional

UniEVANG.

CERES

Acanthaceae do gênero Justicia L. – Desenvolvimento
tecnológico dos extratos

Victor Augusto dos Santos

História, cultura e natureza nas florestas e savanas da fronteira goiana
na primeira metade do século XX

A História Ambiental da pecuária em Goiás: gado, pastagens,
melhoramento genético e a transformação das paisagens

Caracterização da vegetação do Mato Grosso de Goiás,
região centro-sul do estado de Goiás.

Helena Cristina dos Reis Braga
Aprendizagem de máquina para o reconhecimento de padrões em
ciências ambientais

Lagoquilascaríase humana e região neotropical

Avaliação espacial da localização e de características
geométricas dos remanescentes de vegetação do Mato
Grosso de Goiás

Deydiane Carla Vieira

Estudos sobre violência doméstica à luz da Criminologia na
cidade de Ceres

Helmer Marra Rodrigues

Estudos sobre violência doméstica à luz da Criminologia na
cidade de Rialma

Guilherme Duarte da Silva
Otone

Estudo psicossocial da delinquência juvenil na cidade de
Anápolis

Jessyca Thays Freires dos
Santos

Vitimização e Consequências para Saúde Mental de
Adolescentes de Anápolis

João Victor Orestes de Souza

Vitimização e Revitimização de Adolescentes Anapolinos

Do fato à ficção: (auto)biografia e autoficção em Machado, de Silviano
Eduardo Dias
Santiago

A escrita de Rousseau: direito, educação e literatura

Políticas públicas de acesso à justiça: a celeridade como instrumento
Ana Luiza de Paula Martins
de integração democrática

Políticas Públicas de Acesso à Justiça: Digitalização dos
processos como instrumento de cidadania na cidade de
Anápolis

Violência na adolescência e uso de drogas em Anápolis-Goiás: critérios
biopsicológicos da redução da maioridade penal e realidade sócio
jurídica do infante infrator em Anápolis-Goiás

Ana Clara da Silva Moreira Dias

A proposta de redução da maioridade penal: projeto de
emenda à constituição n. 171/93

Liliane Stedile

Aspectos biopsicológicos da violência juvenil: perspectiva
analítico-comportamental do infante e correlação com o uso
de drogas

Profª. Drª. Grassyara Pinho Tolentino

UniEVANG.

Profª. Drª. Grassyara Pinho Tolentino

UniEVANG.

Prof. Dr. Iransé Oliveira Silva

UniEVANG.

Prof. Dr. Iransé Oliveira Silva

UniEVANG.

Estágio de mudança de comportamento relacionado ao
exercício físico, nível de atividade física e composição
corporal em mulheres diagnosticadas com câncer de mama,
Davi
Junqueira
de
Souza
Lopes
Estágio de mudança de comportamento relacionado ao exercício físico,
cânceres ginecológicos e câncer de intestino na região de
bem-estar psicológico e hábitos de vida em mulheres diagnosticadas
Anápolis –GO
com câncer de mama, cânceres ginecológicos e câncer de intestino na
Bem-estar psicológico, bem-estar subjetivo e hábitos de vida
região de Anápolis -GO
em mulheres diagnosticadas com câncer de mama, cânceres
Leticia Keiko Cassemiro Silva
ginecológicos e câncer de intestino na região de Anápolis
–GO
Exercícios físicos no lar para mulheres diagnosticadas com câncer de
mama, cânceres ginecológicos e câncer de intestino na região de Jorge Luis Rosa de Lima
Anápolis – GO
Influência da atividade física incidental no controle do estresse e
depressão
Relação entre aptidão física, estresse e depressão em estudantes
universitários

Camilla Ferreira Garcino
Matheus Rodrigues Silva

Prof. Dr. Jairo Teixeira Júnior

UniEVANG.

Comparação nos níveis de equilíbrio estático e dinâmico de idosos
praticantes de exercícios físicos na UniATI - Universidade Aberta a
Terceira Idade da UniEVANGÉLICA - e idosas não praticantes de
exercícios físicos

Profª. Drª. Patrícia Espíndola Mota
Venâncio

UniEVANG.

Risco Cardiovascular, Aptidão Física, Estilo de Vida, Depressão,
Jullyane Almeida Prado
Estresse e Ansiedade em Crianças e Adolescentes de Anápolis-GO

Profª. Drª. Viviane Soares

UniEVANG.

Prof. Dr. William Alves Lima

Profª. Drª. Sheila Mara Pedrosa

Profª. Drª. Anna Paula Bechepeche
Profª. Drª. Aline Alcamin Monteiro

Profª. Drª. Cristiane Teixeira Vilhena
Bernardes

Profª. Drª. Emerith Mayra Hungria Pinto

Prof. Dr. José Luis Rodrigues Martins

Profª. Drª. Renata Silva do Prado

Prof. Dr. Rodrigo Scaliante de Moura

UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.
UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.

Gabriel Moreira Carizzio

Comparação nos níveis de equilíbrio estático e dinâmico de
idosos praticantes de exercícios físicos na UniATI Universidade Aberta a Terceira Idade – ESEFFEGO - e
idosas não praticantes de exercícios físicos
Estilo de Vida de Crianças e Adolescentes de Anápolis-Go
Avaliação da força muscular respiratória e função pulmonar
em adolescentes obesos e não-obesos

Felipe Carlos Santos Batista

Relação entre nível de hidratação e função respiratória de
adolescentes obesos e não-obesos

Betenralsen Morais Miranda

Relação entre aptidão física e a qualidade funcional no
exercício agachamento

Raphael Manzale Machado

Relação entre características antropométricas e a qualidade
funcional no exercício agachamento livre

Liliane Araújo Costa

Concepções de violência de Estudantes de escola pública e
seus responsáveis em Anápolis-Go

Jhovanna Xavier Rodrigues
Santos

Concepções de violência e estratégias de enfrentamento de
professores de escola pública de Anápolis-Go

Douglas Alves Mendonça

Soluções eficazes dos sistemas para escoamento de águas

Relação entre características antropométricas, aptidão física e a
qualidade funcional no exercício agachamento livre

Drenagem eficiente: análise e solução do escoamento de águas

Atividade física incidental e VFC em mulheres com diferentes
escores de depressão
Alteração da VFC induzida pelas provas em estudantes
universitários

Amanda Rodrigues Borges
Relação entre estado de hidratação e função respiratória em
adolescentes obesos e não-obesos

Violência no contexto escolar: percepções de estudantes, familiares e
funcionários de uma instituição pública de ensino

Bem-estar psicológico, bem-estar subjetivo em mulheres
diagnosticadas com câncer de mama, cânceres ginecológicos
e câncer de intestino na região de Anápolis – GsO
direcionadas a um programa de exercícios físicos no lar

João Vítor Carcute Gonçalves
Avaliação do efeito da corrosão de materiais metálicos em biodiesel
Alves

Estudo do efeito da corrosão nas propriedade mecânicas de
Aços imersos em biodiesel

Eduardo Coelho de Abreu

Avaliação qualidade microbiológica da água do Rio das
Almas no município de Pirenópolis – Goiás

Thaína Bruna da Silva

Avaliação da qualidade físico-química da água do Rio das
Almas no município de Pirenópolis – Goiás

Ana Luiza Rodrigues Ramos

Enterobacteriaceae isoladas de uroculturas de gestantes:
perfil de resistência aos antimicrobianos

Eliane Pureza Lemes

Enterobacteriaceae isoladas de uroculturas de pacientes com
diabetes mellitus: perfil de resistência aos antimicrobianos

Determinação da qualidade físico-química e microbiológica da água do
rio das Almas em Pirenópolis- Goiás

Enterobacteriaceae isoladas de uroculturas: perfil de resistência aos
antimicrobianos

Caracterização de protótipo de fármaco anti-inflamatório de origem Aline Nazareth Martins
sintética através de bioensaios farmacológicos, visando o estudo dos
mecanismos envolvidos
Marly Pereira da Silva

Avaliação do potencial anti-inflamatório das substâncias 194
e 202, sintetizadas no LQFM
Avaliação do potencial analgésico das substâncias 194 e 202,
sintetizadas no LQFM

Daiane Viana Sousa

Obtenção do extrato fracionado de caule de Hymenaea
courbaril L. (Jatobá) e determinação da capacidade inibitória
desse extrato sobre Candida albicans

Luana Laura Pereira Soares

Avaliação da atividade inibitória e do sinergismo do extrato de
caule de Hymenaea courbaril L. (Jatobá) sobre Candida
albicans em associação com drogas tradicionalmente
utilizadas

Larissa Ferreira Sena

Avaliação da atividade antibiótica do extrato de lúpulo
(Humulus lupulus) sobre candida albicans

Sabrina Hilário Cardoso

Avaliação da atividade antibiótica do extrato de lúpulo
(Humulus lupulus) sobre Candida glabrata, Candida krusei e
Candida parapsilosis

Avaliação da capacidade antfúngica de extrato de caule de Hymenaea
courbaril L. (Jatobá) sobre Candida albicans

Avaliação da atividade antibiótica do extrato de lúpulo (Humulus
lupulus) sobre diferentes espécies de Candida

Padronização de um teste rápido para detecção de sulfonamidas em
amostras de urina utilizando software para leitura e interpretação dos Rosane Lopes de Oliveira
resultados

Produtos de um teste rápido para detecção de sulfonamidas
em amostras de urina

Prof. Dr. Rodrigo Scaliante de Moura

UniEVANG.

Profª. Drª. Kelly Cristina Borges Tacon

UniEVANG.

Análise dos fatores de riscos intrínsecos que predispõe risco de quedas Sayonnara Gonçalves Ribeiro Uso do Quick Screen Clinical Falls Assessment para
em idosos de uma Universidade Aberta em Anápolis
da Silva
rastreamento de predisposição para quedas em idosos

UniEVANG.

Estudo comparativo, entre deficientes físicos praticantes e não
praticantes de esportes paralímpicos, em relação a qualidade de vida e
nível de satisfação com seus recursos de tecnologia assistiva

Profª. Drª. Samara Lamounier Santana
Parreira

Thiara Sumelo Yasuda

Qualidade de vida e nível de satisfação dos portadores de
necessidades especiais, com seus recursos de tecnologia
assistiva, utilizados nas atividades diárias

Beatriz Lima Magalhães

Qualidade de vida e nível de satisfação dos portadores de
necessidades especiais, com seus recursos de tecnologia
assistiva, utilizados nas atividades diárias e esportivas

Análise da saúde mental dos docentes universitários: depressão,
ansiedade e estresse ocupacional

Análise da depressão e ansiedade nos docentes
universitários de uma instituição privada de ensino

Profª. Drª. Andréia Moreira da Silva Santos

UniEVANG.

Profª. Drª. Helen de Lima

UniEVANG.

Internações por condições sensíveis à atenção primária e sua relação
Perfil das Internações por Condições Sensíveis a Atenção
com a cobertura da estratégia saúde da família no município de
Jéssica Caixeta Silva Sampaio Primária (ICSAP) relacionadas à cobertura da Estratégia
Anápolis no período de2001 a 2016
Saúde da Família (ESF)

Prof. Dr. Humberto de Sousa Fontoura

UniEVANG.

Caracterização das internações por fratura de fêmur em idosos no
Hospital de Urgências de Goiânia HUGO de 2015 a 2016 e o impacto Larissa Koth
desta condição de saúde na qualidade de vida destes indivíduos

Profª. Drª. Karla Cristina Naves de Carvalho

Profª. Drª. Léa Resende Moura

Profª. Drª. Margareth Regina Gomes
Veríssimo de Faria

UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.

Bráulio Brandão Rodrigues

Nathalia Aidar Bittar

Políticas e programas de atenção à saúde do Adolescente
das Unidades Básicas De Saúde de Família em Anápolis GO, aplicação e eficácia: perspectiva dos Médicos e Agentes
Comunitários de Saúde

Nathalia Tavares da Silva

Conhecimento e percepção da saúde do Adolescente nas
Unidades Básicas De Saúde de Família em Anápolis - GO:
perspectiva dos Médicos e Agentes Comunitários de Saúde

Gabriela Lima Pereira

Percepção da População de Anápolis, Goiás sobre Dengue

Geovanna Lemos Batista de
Oliveira

Percepção da População de Anápolis, Goiás sobre Zika e
Chikungunya

Bruna Martinez Yano Lima

Avaliação de Violência Infantil em crianças em idade escolar

Erick Verner de Oliveira Aquino

Fatores Sócio-Econômicos e saúde de crianças em contextos
de violência

Atenção à saúde dos adolescentes: percepção dos agentes
comunitários de saúde e dos médicos das unidades básicas de saúde
da família de Anápolis – GO

Percepção da População de Anápolis, Goiás sobre Dengue, Zika e
Chikungunya

Avaliação de Violência Infantil em Anápolis

Profª. Drª. Patrícia Ferreira da Silva Castro

UniEVANG.

Avaliação do conhecimento e utilização de dispositivos inalatórios
pressurizados e dosimetrados por formandos da área de saúde

Prof. Dr. Raphael Rocha de Oliveira

UniEVANG.

Análise microbiológica da água, de alimentos e condições higiênicosanitárias de quatro Centros Educacionais Infantis de Anápolis-GO

Avaliação do conhecimento e utilização de dispositivos
André Luiz Cavalcante Cirqueira inalatórios pressurizados e dosimetrados por formandos de
Fisioterapia, Farmácia e Enfermagem
Henrique Augusto Nascimento
Larissa Amorim Silva

Prof. Dr. Brunno Santos de Freitas Silva

UniEVANG.

Análise da expressão de marcadores de células-tronco pluripotentes
Jessyka Magela Coelho
em lesões periapicais agudas e crônicas
Bárbara Maria de Melo Félix

Profª. Drª. Carolina Cintra Gomes

UniEVANG.

A precisão da radiografia periapical digital e da tomografia
computadorizada de feixe cônico na avaliação de dentes tratados
endodonticamente
Geovanna Rafael Martins

Prof. Dr. Diogo Rodrigues Cruvinel

UniEVANG.

Prof. Dr. Diogo Rodrigues Cruvinel

UniEVANG.

Prof. Dr. Getúlio Souza de Marães

Prof. Dr. Getúlio Souza de Marães

Prof. Dr. Helder Fernandes de Oliveira

UniEVANG.

UniEVANG.

UniEVANG.

Aspectos ergonômicos relacionados a saúde de profissionais de
odontologia: Utilização de caneta de alta rotação

Análise microbiológica de alimentos de quatro Centros
Educacionais Infantis de Anápolis-GO
Análise da expressão de Sox-2 em lesões abscessos e cistos
periapicais
A precisão da radiografia periapical digital e da tomografia
computadorizada de feixe cônico na avaliação anatômica do
sistema de canais radiculares de dentes tratados
endodonticamente
A precisão da radiografia periapical digital e da tomografia
computadorizada de feixe cônico na avaliação de alterações /
patologia de dentes tratados endodonticamente

Patrick Borges de Melo

Avaliação da produção de ruído das canetas de alta rotação
durante o atendimento odontológico

Júlia Barbosa Martini

Parâmetros clínicos e radiográficos periodontais de pacientes
com periodontite agressiva antes e após tratamento de
raspagem e alisamento radicular associado ao uso de
azitromicina

Luccas Leite Carvalho

Raspagem e alisamento radicular de pacientes com
periodontite agressiva associada ao uso de azitromicina

Karen Cardoso de Carvalho

Conhecimento dos acadêmicos de enfermagem em relação a
prevenção de pneumonias por aspiração em UTI

Letícia Dias de Moraes

Conhecimento dos acadêmicos de medicina em relação a
prevenção de pneumonias por aspiração em UTI

Angelita Santos Matos

Caracterização da superfície dos instrumentos rotatórios de
níquel-titânio de rotação contínua após repetidos usos
detectada por meio da microscopia eletrônica de varredura

Júlia Martins Abrahão

Avaliação do defeito de acabamento superficial dos
instrumentos rotatórios de níquel-titânio de rotação contínua
detectada por meio da microscopia eletrônica de varredura

Cassia Aparecida Nogueira

Avaliação da influência do flúor na microdureza de materiais
restauradores submetidos a clareamento dentário

Arthur Barbosa Machado

Heterocontrole da fluoretação da água comercializada em
Anápolis – GO

João Osmário Mariano Rosa

Heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento
público em Anápolis – GO

Amanda Luysa Roriz Pinto

Análise dos aspectos éticos e legais dos códigos de ética das
profissões da saúde no brasil no que tange à privacidade dos
pacientes e sigilo profissional

Gustavo Peclat David

Análise dos aspectos éticos e legais dos códigos de ética das
profissões da saúde no brasil no que tange aos cuidados com
os vulneráveis

Debridamento mecânico associado ao uso de azitromicina em
pacientes com periodontite agressiva

Higiene bucal na prevenção de pneumonias por aspiração em UTI: qual
o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem e medicina?

Análise da superfície dos instrumentos rotatórios de níquel-titânio de
rotação contínua após repetidos usos detectada por meio da
microscopia eletrônica de varredura

UniEVANG.

Influência do flúor nas propriedades mecânicas superficiais de
materiais restauradores submetidos a clareamento dental

Prof. Dr. Leandro Brambilla Martorell

UniEVANG.

Heterocontrole da fluoretação da água consumida em Anápolis – GO

UniEVANG.

Análise microbiológica de água e de mãos de manipuladores
de quatro Centros Educacionais Infantis de Anápolis-GO

Influência do colapso oclusal na realidade psicossocial dos pacientes
Análise da qualidade de vida de pacientes portadores de
Joaquim Augusto Silva Gomes
do sistema SUS
prótese

Profª. Drª. Juliane Guimarães de Carvalho

Prof. Dr. Leandro Brambilla Martorell

Impacto na qualidade de vida em idosos que sofreram fratura
de fêmur

Análise dos aspectos éticos e legais dos códigos de ética das
profissões da saúde no Brasil

Profª. Drª. Lúcia Coelho Garcia Pereira

UniEVANG.

Avaliação de guias alternativas para escolha de cor de resinas
compostas

Prof. Dr. Luiz Guilherme Freitas de Paula

UniEVANG.

Incidência de peri-implantite, sucesso e sobrevivência de implantes
osseointegrados: estudo multicêntrico, prospectivo e retrospectivo

Caio César Garcia Pereira
Alex da Rocha Gonçalves
Jeane Katiuscia Silva
Gabriel Elwino Friling

Prof. Dr. Paulo Henrique de Souza Pereira

UniEVANG.

Análise comparativa da resistência de união das cerâmicas Y-TZP à
dentina bovina por meio de tratamentos de superfície
Gabriella Macedo Rosa

Profª. Drª. Lila Maria Spadoni Lemes

UniEVANG.

Profª. Drª. Margareth Regina Gomes
Veríssimo de Faria

UniEVANG.

Profª. Drª. Priscilla Machado Moares

UniEVANG.

Estabilidade de cor de um guia confeccionado de resina
composta para dentes clareados – avaliação de 2 anos
Incidência de peri-implantite, sucesso e sobrevivência de
implantes osseointegrados: estudo retrospectivo
Incidência de peri-implantite, sucesso e sobrevivência de
implantes osseointegrados: estudo prospectivo
Análise comparativa da resistência de união das cerâmicas YTZP à dentina bovina por meio de tratamentos de superfície
dado por jateamento
Análise comparativa da resistência de união das cerâmicas YTZP à dentina bovina por meio de tratamentos de superfície
dado por tratamento químico

Luanna Gomes Silva Pereira

Valores e finalidades educativas: representações sociais em
estudantes universitários dos cursos de Direito e Psicologia

Mickaele Pabline Siqueira Dutra

Valores e finalidades educativas: representações sociais em
professores universitários dos cursos de Direito e Psicologia

Valores morais e finalidades educativas: representações sociais que
permeiam o cotidiano de alunos e professores em Goiás

Karla Cristhina Alves Rodrigues Fatores psicossociais envolvidos nos contextos de violência
de Morais
em adolescentes
Estratégias de Coping no enfrentamento da vitimização de
Isabelly Fossatti Rodrigues
adolescentes
Sinais e sintomas depressivos e ansiosos na obesidade
Rita de Cassia Bastos
Prevalência de depressão, ansiedade, autoconceito e qualidade de vida
infantil: uma questão de peso?
em crianças obesas da cidade de Anápolis- GO
Autoconceito e qualidade de vida na obesidade infantil:
Ana Luísa Lopes Cabral
impacto para infância?
Fatores de Proteção e Resiliência em Adolescentes Vitimizados no
Centro-oeste

