
BIOCIÊNCIAS 

ODO-164/19 Odontologia 
Terapia de manutenção periodontal: Avaliação clínica e microbiana longitudinal em 
uma coorte regular e irregular José Roberto Cortelli 

ODO-154/19 Odontologia 
Impacto do perfil transcricional e níveis de RNA não codificantes no potencial  
osteogênico de células estaminais mesenquimais do ligamento periodontal Rodrigo Augusto da Silva 

ODO-156/19 Odontologia 
Precisão e análise de registros oclusais: comparação da técnica de escaneamento 
digital e convencional em modelos de gesso e prototipados em impressora 3D 

Lais Regiane da Silva 
Concilio  

AGR-059/19 Ciências Agrárias 
Macrofauna do solo no cultivo de alface (Lactuca sativa) com coberturas de filmes 
biodegradáveis, polietileno e casca de arroz Paulo Fortes Neto 

ODO-162/19 Odontologia 
Adesão de compósitos contendo fluoreto na composição à dentina previamente 
erodida e após desafios erosivos subsequentes - estudo in vitro Rayssa Ferreira Zanatta 

PSI-174/19 Psicologia 
O ingresso na universidade na fase madura do ciclo vital: resiliência, desafios e 
enfrentamentos de universitários de meia-idade Adriana Leonidas de Oliveira 

ODO-169/19 Odontologia 
Avaliação do grau de polimerização de resinas Bulkfill com diferentes Leds polywave e 
monowave, após procedimentos de erosão e abrasão 

Priscila Christiane Suzy 
Liporoni 

ODO-170/19 Odontologia 

Avaliação In Vitro dos efeitos deletérios e branqueadores promovidos pela associação 
entre géis clareadores de uso profissional e dentifrícios clareadores com diferentes 
composições 

Priscila Christiane Suzy 
Liporoni 

IBB-012/19 IBB 

Modelo de ocupação do caranguejo pinoterídeo Dissodactylus crinitichelis (Moreira, 
1901), (Brachyura, Pinnotheridae) na bolacha-da-praia Encope emarginata (Leske, 
1778), no litoral norte do Estado de São Paulo. Valter José Cobo 

IBB-013/19 IBB 

Caracterização da simbiose entre o caranguejo pinoterídeo Dissodactylus criniticheles 
(Moreira, 1901) (Decapoda, Brachyura), em seu hospedeiro a bolacha-da-praia Encope 
emarginata (Leske, 1778) (Echinodermata, Echinoidea), em condições de laboratório Valter José Cobo 

 
ENN-114/19 Enfermagem Percepção da imagem corporal de universitários Alexandra Magna Rodrigues 

 
EXATAS 

MEC-212/19 
Engenharia 
Mecânica Mapeamento de galáxias utilizando ferramentas estatísticas para análise de redshifts Ivair Alves dos Santos 

MEC-213/19 
Engenharia 
Mecânica Controlador residencial para consumo de água Ivair Alves dos Santos 

INF-073/19 Informática 
Análise de base de dados para validação de algoritmos de aprendizado de máquina 
aplicados à Mineração de Dados 

Luis Fernando de Almeida 
 

INF-074/19 Informática 
Proposta de jogo para promoção do turismo nacional baseado na interatividade do 
jogador com o ambiente externo 

Luis Fernando de Almeida 
 

IBE-092/19 IBE 
Construção de dispositivo para a determinação da reflectância 
de superfícies para Calibração de Sensores Imageadores Orbitais 

Ruy Morgado de Castro 
 

ARQ-053/19 
Arquitetura e 
Urbanismo 

História e estado atual do sistema de polders da várzea do rio Paraíba do Sul: estado 
atual de uma utopia realizada 

Ademir Pereira dos Santos 
 

 

HUMANAS 

COS-063/19 Comunicação Social 
Território da mídia: presença e distribuição dos meios e veículos de comunicação no 
estado de Rondônia  Monica Franchi Carniello 



COS-070/19 Comunicação Social 
Marca territorial: análise de marcas de cidades da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte Monica Franchi Carniello 

GEN-207/19 GEN Financiamento dos gastos públicos com saúde na sub-região de Taubaté 
Quésia Postigo Kamimura 
 

GEN-208/19 GEN Suprimentos em Serviços de Saúde Hospitalar 
Quésia Postigo Kamimura 
 

IBH-010/19 IBH 
Análise da abordagem na imprensa brasileira do fenômeno da desigualdade entre a 
renda do capital e renda do trabalho no Brasil (2010- 2018) Moacir José dos Santos 

IBH-011/19 IBH 
Análise bibliográfica da produção sobre capital social no Scielo: objetivos, método e 
linhas teóricas Moacir José dos Santos 

 
 
PICVOL 
 
COS-073/19 Comunicação Social As reclamações dos consumidores de planos de saúde no site do Reclame Aqui Viviane Fushimi Velloso 

COS-074/19 Comunicação Social As reclamações dos consumidores de planos de saúde no site do Procom Viviane Fushimi Velloso 

PSI-167/19 Psicologia O temor ao pecado e a liberdade de comportamento sob o enfoque religioso Armando Rocha Junior 

PSI-179/19 Psicologia A repressão da sexualidade na atualidade por uma cultura e religião arcaica Armando Rocha Junior 

 
 
 
 


