
VI MOSTRA INTEGRADA DE PESQUISA E EXTENSÃO
APRESENTAÇÃO ORAL - PROGRAMAÇÃO

26 a 28/05/2010

Titulo Data Local Horário
Desenvolvimento de atividades práticas com
materiais alternativos para o ensino de química:
um facilitador para a docência

26/05 Sala 45 20:00 hs

Acompanhamento de gestantes: nível de
informação e influencias de familiares, amigos e
da mídia para a decisão do tipo de parto.

26/05 Sala 45 20:30 hs

Caracterização fenotípica e funcional de células
presentes em lesões de cães com leishmaniose.

26/05 Sala 45 21:00 hs

Avaliação da atividade anti-microbiana e larvicida
de extratos de Annona crassiflora Mart.

26/05 Sala 46 20:00 hs

Requerimentos nutricionais do fungo Penicillium
oxalicum, Penicillium corylophilum e Aspergillus
wentii.

26/05 Sala 46 20:30 hs

Prevalência de Helmintoses em cavalos (Equus
caballus Linneu) de caroça no centro-oeste
mineiro.

26/05 Sala 46 21:00 hs

Dinamismo e estratégias organizacionais: um
estudo de multicasos em cooperativas de crédito
mútuo e rural em Minas Gerias.

27/05 Sala 45 19:30 hs

Avaliação da força muscular respiratória em
indivíduos submetidos a hemodiálise

27/05 Sala 45 20:00 hs

Avaliação fisioterapêutica no contexto da CIF:
uma alternativa para a prática baseada nas
necessidades do paciente

27/05 Sala 45 20:30 hs

Crescimento e anatomia ecológica de Mentha x
Villosa Huds.

27/05 Sala 46 19:30 hs

Tendências temporais da chuva em Formiga, MG
– tempo de retorno, estatística descritiva e
veranicos.

27/05 Sala 46 20:00 hs

Estimativa de chuvas intensas para o oeste de
Minas Gerias e o entorno do Lago de Furnas.

27/05 Sala 46 20:30 hs

Análise dos metais pesados cobre, chumbo, zinco
e níquel nas faixas de domínio nas rodovias
pavimentadas.

27/05 Sala 47 19:30 hs

Avaliação e fixação de molibdênio em tecidos
vegetais pela análise de mo(VI) através de
métodos e Espectrométricos de análise.

27/05 Sala 47 20:00 hs

Utilização de Técnicas Inteligentes no
processamento de imagens de melanoma: uma
abordagem baseada em GPU

27/05 Sala 47 20:30 hs

Padrões de qualidade e potabilidade do rio 28/05 Sala 45 19:30 hs



Formiga e seus afluentes na área urbana do
município de Formiga – MG.
Avaliação In Vitro da atividade de extratos
fúngicos sobre os carrapatos Rhipicephalus
(Boophilus) microplus.

28/05 Sala 45 20:00 hs

Anatomia ecológica das folhas de cymbopogon
citratus (DC.) stapf em função de diferentes níveis
de sombreamento.

28/05 Sala 46 19:30 hs

Caracterização enzimática dos fungos Penicillium
oxalicum e Penicillium corylophillum.

28/05 Sala 46 20:00 hs


