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II JORNADA DE

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

19H30
Suicídio entre enfermeiros: uma análise da suscetibilidade e 
possíveis intervenções por Brenda Cesar Pires

19H45
Perfil nutricional, desenvolvimento de receitas provenientes de 
alimentos da agricultura familiar para crianças e adolescentes 
com necessidades especiais estudantes de escolas públicas por 
Dayara Ponath de Brito

20H
Direitos humanos no Espírito Santo: um estudo sobre a 
implementação das políticas de promoção de direitos 
humanos por Dorcas Leocardio Léssa

20H15
Revisão sistemática de literatura nos estudos de administração 
pública por Edvaldo Rodrigues da Silva

20H30
Determinação da qualidade microbiológica de queijos 
artesanais comercializados em feiras do município de Vitória 
por Elizabeth Rodrigues dos Reis

20H45
Liberdade, eu quero uma dose para viver: um estudo sobre a 
medida socioeducativa de semiliberdade por Gisele Paulo

21H
Aulas de campo como ferramenta educacional: propostas de 
sequências didáticas para professores de ensino fundamental 
por Guilherme Augusto S. Peixoto

21H15
Ocorrência de mosquitos do gênero aedes nas bairros de 
Vitória/ES por Guilherme Alvarenga da Rocha Oliveira

8H30 Abertura

8H45
Lançamento da Revista Ciência na Prática 
Prof. Marcos Wagner Servare Junior

9H
O estilo salesiano aplicado à arquitetura. O humanismo 
pedagógico de Dom Bosco nas instalações do Centro 
Universitário Salesiano por Derik Ramos Peixoto

9H15
Uma interpretação das fakenews a partir do mito da 
caverna de platão por Enilson Souza Silva Junior

9H30
O princípio de unidade entre corpos e alma na atropologia 
tomista e seus reflexos na contemporaneidade por Gabriel Viçose

9H45
Produção de leite a base da massa de coco verde rejeitada por 
vendedores ambulantes como uma alternativa alimentar para 
intolerantes a lactose por Ianna Souza Mariano

10H
Uso as políticas integrativas em saúde no tratamento 
de feridas crônicas por Carla Gabriela Pereira Roberto

10H15
Manovacuemetria dos muscúlos respiratórios realizada por 
meio de traqueias de diferentes  comprimentos por Luísa 
Lorenzoni de Almeida

10H30
A influência da síndrome metabólica na saúde mental 
por Nicoly Rocha de Carvalho

09/06 QUINTA

19H30
Desenvolvimento, validação de tecnologia para o ensino da 
semiotécnica da Enfermagem por Jhuliana Walker Fiório

19H45
Perfil de desenvolvimento mamário após exposição ao 
desregulador endócrino cloreto de tributilestanho em ratas por 
Kayke de Lima Barbosa

20H
A avaliação da qualidade de vida em profissionais de 
fisioterapia hospitalar intensiva por Layara Targa Souza

20H15
Startups Capixabas: um estudo sobre a estrutura da 
controladoria por Layza Eduarda de Sousa Travezani

20H30
Avaliação de saúde mental, qualidade de vida e padrão de 
consumo de substâncias psicoativas em estudantes da área 
da saúde de um Centro Universitário filantrópico por 
Leonardo Abreu Gregorio

20H45
Educação financeira: uma comparação dos conhecimentos de 
estudantes de diferentes cursos do UniSales por Luciléia da 
Penha Darós

21H
Avaliação da potencial alelopatia de folhas de Acacia em 
linhagens fitoplanctônicas dos ambientes lacustres da região 
da Lagoa Encantada (Vila Velha - ES) por Maria Clara F. Maioli

21H15
Perfil laboral da população ocupada em food trucks do 
mercado de trabalho capixaba por Samara Aparecida do 
Carmo Rodrigues

9H
Individuação do face a face ao virtual por Pedro Henrique de 
Angeli

9H15
Corpo (não silencioso) que pulsa: Um caminho estético - 
Psicanalítico na Clínica do Autismo por Mariana Sant’Anna

9H30 Clínicas da Violência por João Vitor Pazini dos Santos C. de Souza

9H45
Representações sociais de suícidio para jovens da Grande 
Vitória por Ingride Miranda da Silva Narciso

10H
Análise microbiológica em água de poços rasos do tipo 
cacimbas nas propriedades rurais do município de Santa 
Maria de Jetibá - ES por Thaynara Fardin dos Santos

10H15
Efeitos do óleo essencial da aplinia zerumbet nas disfunções 
tõnicas de pacientes com lesões neurológicas por Victoria Cristina 
Sudré Lima

10H30
Violência contra a mulher na perspectiva do homem por 
Vitória Maria da Ressureição

10/06 SEXTA
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