
 

PROGRAMAÇÃO 

24/08/2016  
 
APRESENTAÇÕES ORAIS a partir de 19:00 horas 
Salão Nobre “Eunézimo Lima – Prédio 1, último pavimento 
Salão de Eventos “Prof. Walmor de Borba” – Prédio 4, último pavimento 

Salas de Pós-graduação I e II (PG I e PG II) – Prédio 6, segundo pavimento 
Sala de Pós-graduação III – Prédio 2, último pavimento 
Multimeios 2 – Prédio 2, último pavimento 
Sala 441 – Prédio 4, último pavimento 
Sala 426 – Prédio 4, último pavimento 

 
APRESENTAÇÕES EM PÔSTER a partir de 19:00 horas 
Praça de Alimentação do Prédio 1 

25/08/2016  
 
RECEPÇÃO a partir de 18:30 horas 
 
BOAS VINDAS DO REITOR a partir de 19:00 horas 
 
PALESTRA a partir de 19:15 horas 
A difusão do conhecimento científico. Prof. Dr. Luis Roberto Batista 
 
APRESENTAÇÕES ORAIS a partir de 20:30 horas 
Salão de Eventos “Prof. Walmor de Borba” – Prédio 4, último pavimento 

Salas de Pós-graduação I e II (PG I e PG II) – Prédio 6, segundo pavimento 
Multimeios 2 – Prédio 2, último pavimento 
 
PREMIAÇÃO a partir de 21:30 horas 

 

 
 
 
  



 

APRESENTAÇÕES ORAIS 

24/08/2016 

Influência do cálcio e da condutividade elétrica em diferentes níveis no solo e no 
desenvolvimento da alface (Lactuca sativa L.) 

Ciências Agrárias 
Salão de Eventos 
“Prof. Walmor de 

Borba” 
24/08/2016 

19:00 

Influência da matéria orgânica aplicada em diferentes níveis no solo e no 
desenvolvimento da alface (Lactuca sativa L.) 

19:20 

Influência enxofre aplicado em diferentes níveis no solo e no desenvolvimento da 
alface (Lactuca sativa L.) 

19:40 

Influência do nitrogênio aplicado em diferentes níveis no solo e no desenvolvimento 
da alface (Lactuca sativa L.) 

20:00 

Influência do fósforo aplicado em diferentes níveis no solo e no desenvolvimento da 
alface (Lactuca sativa L.) 

20:20 

 

Caracterização física e morfométrica da bacia do Rio São Miguel – Pains/MG 

Engenharias 
Ciências Agrárias 

Salão Nobre Eunézimo 
Lima 

24/08/2016 

19:00 

Estudo de caso sobre o ruído a qual está exposto um operador de betoneira em uma 
obra de construção civil 

19:20 

Protocolos anestésicos e analgésicos pós-operatório utilizados nas clínicas 
veterinárias de pequenos animais do Centro – Oeste de Minas Gerais 

19:40 

Avaliação da temperatura de conservação dos produtos cárneos comercializados em 
supermercados da cidade de Formiga – MG 

20:00 

Qualidade dos peixes comercializados na feira livre do município de Formiga-MG 20:20 

 

  



 

Agricultura orgânica x agricultura convencional: vantagens e desvantagens sob a 
ótica da produção e sustentabilidade 

Ciências Exatas e da 
Terra 

Ciências Agrárias 
PG I – Prédio 6 24/08/2016 

19:00 

Determinação espectrofotométrica de manganês em litotipos e minerais do carste 
mineiro utilizando um sistema ternário homogêneo de solventes 

19:20 

Deslocamento Miscível de Efluentes de Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário 
em Colunas de Solo 

19:40 

Algoritmo genético paralelo aplicado ao problema do caixeiro viajante em grafos de 
larga escala 

20:00 

 

O gênero e a diversidade na teoria social crítica 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

PG II – Prédio 6 24/08/2016 

19:00 

O papel da oralidade na formação da mulher 19:20 

Serviço Social e Sistema Único de Assistência Social: um estudo com Assistentes 
Sociais do município de Formiga/MG 

19:40 

A Desconsideração da personalidade jurídica sob à égide do Novo Código de 
Processo Civil 

20:00 

Maternidade compulsória? 20:20 

O “duty to mitigate the loss”: uma leitura sob o viés da boa-fé objetiva 20:40 

 

Tratamento do efluente gerado no processo de obtenção de biodiesel produzido a 
partir do óleo de amendoim 

Engenharias PG III – Prédio 2 24/08/2016 

19:00 

Caracterização e produção de biodiesel produzido a partir do óleo de amendoim 19:20 

Quantificação açúcares totais em cerveja artesanal com adição de probióticos 19:40 

Avaliação da exposição ao ruído em operadores de compactador mecânico de solo 
na construção civil 

20:00 

Determinação do teor alcoólico em cerveja artesanal com adição de micro-
organismos probióticos 

20:20 

Qualidade da água das lagoas do Josino e Fundão, no município de Formiga - MG 20:40 

 

  



 

Efeito antimutagênico do extrato aquoso de Morus nigra sobre células meristemáticas 
de Allium cepa. 

Ciências Biológicas 
Ciências da Saúde 

Sala 441 24/08/2016 

19:00 

Principais incapacidades encontradas em pacientes com doença de Parkinson 
segundo perspectivas da CIF 

19:20 

Incidência de obesidade, diabetes e hipertensão em nível nacional: uma análise 
primária do estudo Vigitel 

19:40 

Alterações neuroimunoendócrinas em pacientes com fibromialgia 20:00 

Evidências de biomarcadores de autoimunidade alterados em pacientes com a 
síndrome da Fibromialgia 

20:20 

Efeitos da prática regular do método pilates e neopilates sobre a força muscular 
respiratória 

20:40 

 

Visão dos alunos do curso de Pedagogia sobre a origem e evolução da espécie 
humana 

Ciências Humanas Sala 426 24/08/2016 

19:00 

Criacionismo e Evolução: conceitos de futuros docentes de biologia e pedagogia 19:20 

A opinião de uma amostra de brasileiros em relação ao evolucionismo teísta 19:40 

Importância da seleção natural e do design inteligente na evolução das espécies: 
concepção dos alunos de Ciências Biológicas 

20:00 

A opinião de uma amostra de brasileiros sobre a hipótese do design inteligente e a 
teoria evolucionista darwiniana no ensino de ciências 

20:20 

 

  



 

APRESENTAÇÕES ORAIS 

25/08/2016 

Título Área Local Data Horário 

Avaliação da funcionalidade em mulheres com câncer de mama segundo a 
perspectiva da CIF 

CNPq 
Salão de Eventos “Prof. 
Walmor de Borba” 

25/08/2016 

20:30 

20:50 

Práticas adotadas na reutilização de insulina a domicílio. 
21:10 Dados exploratórios sobre o crescimento microbiológico de material coletado em 

mucosa recoberta por batom 

 

Funcionalidade e qualidade de vida na Doença de Parkinson 

Ciências da Saúde PG I – Prédio 6 25/08/2016 

20:30 

Estudo comparativo entre a eficácia de dois tratamentos não farmacológicos em 
pacientes com fibromialgia 

20:50 

21:00 Apneia do sono e depressão em pacientes com diagnóstico de doença de 
Parkinson 

 

Avaliação da qualidade de vida em mulheres com câncer de mama 
Ciências da Saúde 
Ciências Sociais 
Aplicadas 

PG II – Prédio 6 25/08/2016 

20:30 

Nível da atividade e participação de indivíduos com Acidente Vascular Encefálico 
e sua correlação com a qualidade de vida 

20:50 

Hotel Fazenda Recanto do Gavião: uma opção de turismo rural para Formiga-MG 21:10 

 

Geomarketing: Uma análise espacial mercadológica de uma Instituição Privada 
de Ensino Superior no Centro-Oeste Mineiro 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Multimeios 2 25/08/2016 

20:30 

Estudo da aplicação e desenvolvimento do conceito de Trade Marketing: um 
survey em organizações da microrregião de Formiga/MG 

20:50 

A Responsabilidade civil do empregador pelo dano existencial nas relações de 
trabalho em condições análogas ao de escravo¹ 

21:20 

 

  



 

24/08/2016 

APRESENTAÇÕES EM PÔSTER 

Título Área Local Horário 

Influência da fosforilação do Transportador Vesicular de Acetilcolina no seu 
direcionamento para os terminais nervosos de neurônios 

Ciências Biológicas Praça de Alimentação – Prédio I 
20:30 – 
21:30 

Modulação autonômica cardíaca em portadores de Diabetes mellitus tipo II 
avaliada a partir da variabilidade da frequência cardíaca 

Ciências da Saúde Praça de Alimentação – Prédio I 
20:30 – 
21:30 

Relação entre estresse e variabilidade da frequência cardíaca em profissionais 
das unidades de terapia intensiva de um hospital do Centro Oeste de Minas 
Gerais 

Ciências da Saúde Praça de Alimentação – Prédio I 
20:30 – 
21:30 

Caso bem-sucedido do projeto de extensão "Amigos do Bairro" na APAE de 
Japaraíba -MG 

Extensão Praça de Alimentação – Prédio I 
20:30 – 
21:30 

Projeto de Requalificação do Centro Comercial de Formiga, em parceria com o 
Shopping a Céu Aberto 

Extensão Praça de Alimentação – Prédio I 
20:30 – 
21:30 

Utilização de garrafas PET na confecção de sofás ecológicos: uma alternativa 
sustentável 

Extensão Praça de Alimentação – Prédio I 
20:30 – 
21:30 

Avaliação dos escores de resiliência, qualidade de vida, depressão e 
capacidade funcional e suas associações em pacientes dpoc hospitalizados 

Ciências da Saúde Praça de Alimentação – Prédio I 
20:30 – 
21:30 

Análise da relação entre biomarcadores, qualidade de vida e funcionalidade em 

pacientes com Doença de Parkinson 
Ciências da Saúde Praça de Alimentação – Prédio I 20:30 – 

21:30 

Análise da situação de saúde da população de Formiga-MG e região para 

doenças crônicas como hipertensão, obesidade e diabetes: apresentação dos 

dados coletados nos 10 anos do projeto Pró-ação UNIFOR-MG: Saúde 

Solidária 

Ciências da Saúde Praça de Alimentação – Prédio I 20:30 – 
21:30 

Análise da relação entre variabilidade da frequência cardíaca e atividade de 
vida diária em indivíduos com DPOC submetidos ao teste AVD Glittre 

Ciências da Saúde Praça de Alimentação – Prédio I 
20:30 – 
21:30 

Padrão de Beleza: Estética VS Saúde Extensão Praça de Alimentação – Prédio I 
20:30 – 
21:30 

Programa Amigos do Bairro" Se olhando no espelho". Extensão Praça de Alimentação – Prédio I 
20:30 – 
21:30 

Programa Amigos do Bairro: “Limites entre estética e saúde” Extensão Praça de Alimentação – Prédio I 
20:30 – 
21:30 

  



 

25/08/2016 

APRESENTAÇÕES EM PÔSTER 

 

Pânico moral: ocultamento das reivindicações do hip hop e do funk 
Ciências Sociais 

Aplicadas 
Praça de Alimentação – Prédio I 

19:00-
20:00 

Estudo da distribuição urbana de mercadoria no município de Formiga/MG 
através dos conceitos de logística urbana 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Praça de Alimentação – Prédio I 
19:00-
20:00 

Produção de cerveja artesanal com adição de probióticos Engenharias Praça de Alimentação – Prédio I 
19:00-
20:00 

Levantamento das principais neoplasias em animais atendidos na clínica 
veterinária CLIMVET – UNIFOR-MG 

Ciências Agrárias Praça de Alimentação – Prédio I 
19:00-
20:00 

Avaliação do Ruído Ocupacional em Empresas de Diferentes Ramos de 
Atividades Laborais 

Engenharias Praça de Alimentação – Prédio I 
19:00-
20:00 

Análise do efeito de aplicação de esgoto industrial sobre os teores de metais 
pesados em folhas e fruto do milho e feijoeiro e produção de grãos dos 
mesmos. 

Ciências Agrárias Praça de Alimentação – Prédio I 
19:00-
20:00 

Avaliação de silagem de Hortifruti da cidade de Formiga – MG Ciências Agrárias Praça de Alimentação – Prédio I 
19:00-
20:00 

Avaliação da atividade citogenotóxica e antimutagênica dos extratos aquosos 
de Bidens pilosa e Ageratum conyzoides 

Ciências Biológicas Praça de Alimentação – Prédio I 
19:00-
20:00 

Uma análise dos fatores determinantes do processo de institucionalização de 
crianças e adolescentes no município de Candeias MG 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

Praça de Alimentação – Prédio I 
19:00-
20:00 

Monitoramento de Exercícios Físicos Básicos à Idosos Extensão Praça de Alimentação – Prédio I 
19:00-
20:00 

Laboratório de Conservação e Preservação de Documentos Extensão Praça de Alimentação – Prédio I 
19:00-
20:00 

Apoio Jurídico na Preservação do Meio Ambiente com Foco na Escassez da 
Água 

Extensão Praça de Alimentação – Prédio I 
19:00-
20:00 

 


