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09/05

AUDITÓRIO 2

Manhã - 8 às 12h

publicidade e propaganda
Um brinde à persuasão: uma análise da percepção do
consumidor em relação à propaganda de cerveja nos formatos
tradicional e de entretenimento - Taísa Mastri
Entre a vitória eleitoral e a vitória política: As semelhanças e as
disparidades dos temas das propostas apresentadas no HGPE por
candidatos que ocupam posições diferentes na corrida eleitoral
Juliana Costa Senciano
A consolidação do E-Sports no Brasil - Gabriel Campedelli
Aplicabilidade de startups na região de Poços de Caldas: uma
análise a partir da empresa de e-commerce Leiturinha
Valdecy dos Reis Lima Junior
A jornada da Netflix – A estrutura narrativa do episódio-gancho e
a construção do fã - Julia Maria Fontão Oliveira
Chega de ser quadrado: um estudo sobre a representação da
mulher no reposicionamento da Skol - Maria Isabel Braga Souza,
Bruna Torres Basso, Danilo Lopes Silva, Letícia Oliveira Monteiro
Faria, Thayná Cristina Dias da Silva
Reconstruindo uma imagem: um estudo semiótico comparativo
das identidades visuais do PT nas eleições municipais de 2012 e
2016 em São Paulo, Belo Horizonte e Poços de Caldas
Matheus Henrique Sanaiotte

pROGRAMAÇÃO PESQUISA

09/05

NOITE - 19 ÀS 22H

ABERTURA DO EVENTO
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Proposta de construção de uma ferramenta computacional
baseada em tutoria inteligente para o auxílio ao ensino de
Engenharia de Requisitos - Elton Júnior da Fonseca
Uma plataforma baseada em televisão digital interativa e
internet de tudo para aplicações de saúde conectada em
ambientes domésticos - Gean Willian Santos Matos
EFOB: implementação de um sistema de realidade virtual imersivo
voltado ao tratamento de acrofobia - Bruno Pizol Camargo
FOBIAR: implementação de um sistema de realidade aumentada
para dispositivos móveis voltado ao tratamento de aracnofobia
Bruno Pizol Camargo
Implementação de uma pipeline de processamento genético
utilizando Named Pipes e Datasets em Spark
Leonardo de Melo João

ENGENHARIA CIVIL
BIOCONCRETO: o concreto capaz de se auto regenerar
Bárbara Silva e Bárbara Kaiser

Das celebridades de massa às celebridades de nicho: as novas
mídias e o eclipse do Star System - Marina Cassilha

Caracterização de bioadsorventes para remoção de poluentes
emergentes de meios aquosos - Rayane Ludimila Lopes de Oliveira e
Rodrigo Machado Pereira

O espaço de representação das mulheres na política: uma análise
comparativa entre a representação feminina e masculina na
Câmara Municipal de Poços de Caldas e na mídia poços-caldense
Letícia Veríssimo Militão Martins

Análise e determinação de parâmetros para a utilização de RCD
como material substitutivo para concreto destinado a obras de
pequeno e médio porte na cidade de Poços de Caldas
Lucas Antônio de Oliveira

arquitetura e urbanismo
O lago e a região: o planejamento e a gestão integrada dos planos
diretores e do plano de recursos hídricos nos municípios do
entorno do lago de Furnas em Minas Gerais
Lucas Henrique Bastos Ferreira
Efeitos da modernização da produção de café no município de
São Gonçalo do Sapucaí - Minas Gerais
Eduardo Borges e Larissa de Souza Pereira

ENGENHARIA ELÉTRICA
Desenvolvimento de aplicativo móvel para ﬁscalização metrológica
de bombas de combustíveis líquidos - Rafael Lucas Martins

10/05

Manhã - 8 às 12h
FISIOTERAPIA
Qualidade de vida de pacientes após o tratamento oncológico
com a utilização de jogos interativos
Carolina de Almeida Dias e Júlia Moura Araújo
Laserterapia e reabilitação virtual versus laserterapia e
cinesioterapia convencional no tratamento do ombro doloroso:
ensaio clínico randomizado (resultados parciais)
Alessandra Maia Arruda e Francine Rodrigues Eugênio
Prevalência de lesões e de dor em praticantes de Crossﬁt
Isabelle Christiano Proença de Souza e Pietra Costa de Oliveira
Efeitos da caminhada na esteira e da reabilitação virtual no
tratamento das dores crônicas da coluna vertebral: ensaio clínico
randomizado - Fabiana Cristina Fernandes, Krysla Araújo Mesquita,
Amanda Marini Emergente e Isabela Silva Almeida
Impulsão vertical e potência de membros inferiores em atletas
das categorias Sub 17 e adulta de voleibol feminino
Adrienne Kristine Teixeira e Juliana Maria da Silva
Dor e capacidade física em indivíduos com lombalgia crônica:
comparação dos efeitos da TENS e da Corrente Aussie
Dalila Amanda Fernandes Martins e Samira Fernandes do Couto
Análise do comportamento dos músculos do assoalho pélvico em
gestantes antes e após o treinamento com protocolos de realidade
virtual e cinesioterapia - Ana Elisa Santos e Amanda Maria Andrade
Estudos dos efeitos da inalação com água sulfurosa associada a
cinesioterapia funcional no tratamento de pacientes com DPOCS
Jéssica Mendes Pereira e Évilyn Tuane Nunes Marques
Comportamento da força muscular perineal em gestantes
praticantes do método Pilates
Bianca Vanzela Reis e Letícia de Freitas Raimundo
Efeito da terapia pelo espelho associado à eletroestimulação na
reabilitação do membro superior de indivíduos hemiparéticos
Pós-AVC - Jéssica Nayara de Souza e Laura Hellen S.C. Gomes
Caminhada sensorial: um recurso ﬁsioterapêutico para o
tratamento de autista - Rodolfo Henrique Eloy Silva e Iris Silveira
Efeito imediato do laser de baixa potência na resistência muscular
de membros superiores em atletas de Jiu Jitsu
Bianca Bueno dos Santos e Filipe Jareta Costa
A inﬂuência do exercício aeróbico no perﬁl físico e cognitivo na
doença de Alzheimer: estudo de caso
Elaine Silva e Elayne Borges Fernandes
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11/05

Manhã - 8 às 12h

TARDE - 14 ÀS 16H

NOITE - 19 ÀS 22H

eNGENHARIA DE PRODUÇÃO

Administração

Administração

Utilização de simulação de eventos discretos: estudo de caso
aplicado à indústria de cerveja
Julia de Pádua Panza

Promoção da participação popular e transparência na Gestão
Pública por meio de aplicativos móveis: um estudo a partir da
da iniciativa de dois vereadores - Elisa Soares de Melo e
Marcos Pereira Nogueira

DIREITO

medicina Veterinária
Inﬂuência da sazonalidade na infecção de parasitas
gastrointestinais em ovinos na região de Poços de Caldas Minas Gerais - Luiz Henrique Cavalheiro
Análise do perﬁl nutricional e da resposta plasmática glicêmica
em jejum e pós prandial dos equinos da raça puro sangue
árabe - Marcela Levorato

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Interfaces da presença religiosa em Poços de Caldas - MG
Mateus Wallyson de Carvalho
Psicologia, comunicação e espiritualidade: minimização de
conﬂitos disfuncionais gerados pela inserção de novos
funcionários nas organizações - Tamires Generoso do Prado

ENfermagem
Demanda masculina não pertinente a UPA: percepção e risco
cardiovascular - Andressa Ozame de Oliveira

Cooperação militar Índia-Israel: um modelo analítico entre
realismo neoclássico e construtivismo
Maria Paula de Oliveira Nascimento

Saúde e espiritualidade: percepção e perspectiva entre graduandos
da área de saúde - Rafaela Rodrigues Prock e Janaína Vieira Eduardo

O processo de internalização de normas regionais de combate às
queimadas: o caso da Indonésia
Raí Luís Honorato

Acompanhamento e avaliação de pacientes diabéticos durante o
consumo de produtos e plantas naturais - Rosane Rachel Leme
Talita Maria Elias Valim
Classiﬁcação de risco gestacional: caracterização, perﬁl e
perspectivas de gestantes no acompanhamento pré-natal em uma
cidade de Minas Gerais - Laiane Cristine Silva e Alessandra
Carvalho dos Santos
Atuação do enfermeiro frente à identiﬁcação e ensino dos
primeiros socorros no ambiente escolar
Aniele Garcia de Lima e Maria Carolina dos Santos Silva
Agrotóxico e trabalho rural: percepção dos trabalhadores
Mirella Karina Bernardo, Laís Fernanda da C de Souza, Isabella
Morais Camargo

A importância do capital intelectual no desenvolvimento e
consolidação da empresas que comercializam artigos de vestuário
no município de Divinolândia - SP - Anieli Aparecida Cúnico

A cidade e suas leis: um estudo do diálogo "As Leis", de Platão
frente às questões contemporâneas do Direito à Cidade
Jorge Hideo Yamamoto
Precedentes judiciais vinculantes, a segurança jurídica e o livre
convencimento motivado do Juiz no NCPC/15 - Josiane Rodrigues
A compra de voto eleitoral como forma de exclusão política
Marcelo de Oliveira Filho
João Guimarães Rosa: diversidade na ambiguidade de um discurso
religioso - Águeda Cristina Martins Santos
A avaliação das tecnologias em saúde e a possibilidade de
exercício de controle sobre corpos: a necessidade de valoração
do princípio da dignidade da pessoa humana
Mariana Luzia Oliveira Lima
O conﬂito sob a ótica da mediação
Marianna de Moraes Prézia Moura

PSICOLOGIA
A arte como recurso terapêutico: uma proposta de intervenção no
CAPS II - Isabel Henriques Vilas Boas
A construção do sujeito permeada pela ideologia: um estudo
social e fenomenológico sobre as inﬂuências terrritoriais e
culturais na construção do sujeito - Luana Ribeiro Dantas
Representações sociais de graduandos e professores do Curso de
Administração acerca da inserção do deﬁciente intelectual no
mercado de trabalho - Tainara Gomes Targino
Intervenção psicossocial com professores da rede pública de
ensino: reﬂexões sobre as diﬁculdades de aprendizagem e o papel
da Psicologia na escola - Keryn T. Ramos Martins e
Janaína Vieira Eduardo

