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10/05 10/05

Eduardo Borges do Carmo
Representações sociais sobre a homossexualidade masculina:
identi�cando e comparando as representações de homens homossexuais
e homens heterossexuais

Mayara Pereira Amorim
O programa Bolsa Família: uma análise a partir das teorias de Amartya Sen

Harrieti Malavazzi
Atuação do enfermeiro face à identi�cação e noti�cação da violência
intrafamiliar contra crianças e adolescentes

Bárbara Sharon Maia Pires e Luana Zétula Fernandes de Oliveira
O ambiente de trabalho do enfemeiro: comparação entre hospitais
privados e público

Karla Pires Mariano
Avaliação de riscos cardiovasculares: membros da Igreja Adventista
do Sétimo Dia do município de Poços de Caldas

Bruna Helena Ramos e Mirele Freitas Camilo de Almeida
Condições de vida, trabalho e riscos cardiovasculares em motoristas
de transporte em uma cidade de Minas Gerais

Escarlath Quelly Xavier Costa
O mandado de segurança como instrumento para tutela jurisdicional do
direito à saúde: atuação do Ministério Público na concretização do direito
à saúde no âmbito da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Poços de Caldas - MG

Elissa Santos Gomes
A pluralidade de ordens jurídicas e a (in)efetividade dos tratados de
direitos humanos: o caso do estatuto da pessoa com de�ciência

Bianca Ferreira Romano
O pensamento �losó�co de Paul Ricoeur: diálogo entre a �loso�a e as
áreas de conhecimento das ciências humanas - parâmetros hermenêuticos

Flávia Avelar Ma�ra
Leitores eu vi: uma experiência de leitura no presídio de Poços de Caldas

Jéssica Gomes Brasil e Jéssica do Lago Cruz
Análise do comportamento nas organizações: ferramentas para
diagnóstico comportamental

Luisa Morra Burger
Avaliação da glicemia em cães: uma comparação entre dois
glicosímetros digitais portáteis humanos e um veterinário

Samuel José Fernandes de Lima
Efeito do plasma seminal sobre a conservação do sêmen equino
resfriado



MANHÃ - 9 às 12H

11/05
TARDE - 14 às 17H

NOITE - 19 às 22H

11/05 11/05
Gabriel Anadão Aliende Ribeiro 
Esporte e consumo: a consolidação do
clube de futebol como marca

Ana Flávia Della Testa e Damaris de Lima Dias
Avaliação do efeito de dois protocolos de
tratamento �sioterapêutico no índice da função
sexual, imagem corporal e qualidade de vida de
mulheres com câncer de mama

Nicole Gouveia dos Santos e Luana Gonçalves de Oliveira
Análise do protocolo de tratamento para �broedema
gelóide com a utilização da eletromiogra�a

Felipe de Moraes, Wellinton Cardoso, Gean Mattos
Uma plataforma baseada em televisão digital
interativa e internet de tudo para aplicações de
saúde conectada em ambientes domésticos

Maria Cristina Abreu Santos, Nathanael Rodrigues Junior e
Paloma Roberta de Almeida
Estudo das qualidades do concreto celular 

Débora Barros
Comparação da e�ciência do processo Fotofenton
em reator tubular e Eletrofenton no tratamento de
águas contaminadas

Marcela Barcelos e Bruna
Aplicação de biossurfactantes na remediação de 
águas contaminadas por combustíveis e metais 

Bruno Stivanin Martins, Gabriel Marques Maimone e
Romario Aparecido Santos
Rede de sensores para controle de sistema de irrigação

Camila Bastos Costa e Rafael Lucas Martins
Uso da assinatura digital em nova bomba de
combustível líquido visando sua inviolabilidade
 
Danilo Fernandes Pires
Dispositivo eletrônico para correção de postura
corporal em ambientes de estudo e trabalho
 
Talisson de Souza Barbosa
Estratégias de operação otimizada de sistemas de
distribução de energia elétrica de médio porte com 
a inserção de geração distribuída 

Talisson de Souza Barbosa
Automação residencial de baixo custo: de inclusão 
social a sustentabilidade

Dúnia Oliveira Silva e Letícia Rodrigues Gomes
In�uência da música na reabilitação neurofuncional de
indivíduos hemiparéticos pós-acidente vascular encefálico 

Izadora Dias Pereira e Letícia Grespan de Sordi
A in�uência do treinamento físico controlado na qualidade
de vida de idosos hipertensos

Juscimara Aparecida de Freitas e Luciana de Souza Jaculo
Tratamento da hipertensão arterial sistêmica pela
reabilitação virtual e convencional 

Lara Santicioli Chagas de Freitas e Letícia Avelino Correia
Efeito de um protocolo �sioterapêutico para alívio da dor
crônica na coluna vertebral de motoristas: estudo de casos

Isabela Corrêa do Nascimento
Efeito da Tens e da Bandagem Neuromuscular na dor e na
capacidade funcional de indivíduos com dor lombar crônica 

Adriana Cristina de Souza e Cassiano Gonçalves Lopes
Efeito do treinamento sensório-motor associado à Bandagem
Neuromuscular no desempenho motor de atletas de Futsal 

Patrícia Barbosa Batiston e Simone Aparecida Bueno
Efeito do tratamento �sioterapêutico associado ao lúdico na
função motora grossa e no equilíbrio de crianças com
Síndrome de Down

Mariana Teixeira e Andreza Helena
Análise do desenvolvimento urbano no arco 
viário de Poços de Caldas

Laís Toledo e Yasmin Ueda
Panorama da arquitetura contemporânea na
América Latina: projetos, obras e autores

Leandro Mizael Duarte Gonçalves e Maurício Matias Pereira
Arquitetura, Saúde e Inclusão Social: humanização
dos espaços e ambientes destinados a assistência
de pessoas portadoras de de�ciência intelectual

Rafael Antônio Dias
Política em jogo: uma análise semiótica do
discurso político-ideológico do game
Call of Duty: Ghosts

Letícia Veríssimo Militão Martins
Mulheres na política: representação feminina
na mídia poços-caldense

Matheus Henrique Sanaiotte
Reconstruindo uma imagem: um estudo
semiótico comparativo sobre as identidades
visuais do PT nas eleições municipais de 2012 e
2016 em São Paulo, Belo Horizonte e Poços de
Caldas

PUBLICIDADE E
PROPAGANDA

ARQUITETURA E URBANISMO

FISIOTERAPIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ENGENHARIA CIVIL

ENGENHARIA ELÉTRICA
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