
 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 1 (SESSÃO ORAL - PROMIC) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita SALA: 110 

SESSÃO TEMÁTICA: Processo de Cuidar  

 

Horário Trabalho Relator* 

08h00min A importância da monitoria de neuroanatomia funcional no curso de psicologia: um relato de experiência 
Michelle Moura Maranhão 

Guedes 

08h15min 
Aplicação do jogo “be safe!” Como recurso didático no ensino de biossegurança e ergonomia para alunos da graduação em 

odontologia 
Lucas Gabriel Nunes Andrade 

08h30min Um modelo de compreensão das vicissitudes da revelação do diagnóstico de HIV Bruno de Oliveira Ramos 

08h45min A importância da interdisciplinaridade na assistência odontológica ao idoso 
Laura Carolline Teixeira de 

Barros 

09h00min Estudo antropométrico e nutricional de acadêmicos recém-ingressos no curso de farmácia da FAMETRO Nadia seledonio reis de albuquerque 

 

Nádia Seledonio Reis de 

Albuquerque 

https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/71089
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/71021
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/71003


 

 

09h15min Desafios encontrados nos primeiros tratamentos endodônticos - relato de experiência 

Maria Mirian Araújo 

Nascimento 

 

09h30min Atuação do monitor na utilização da metodologia osce: um relato de experiência. Dayani Peixoto Macedo 

09h45min INTERVALO 

10h00min 

Utilização de simulações realísticas como método de ensino da aidpi na monitoria: relato de experiência 

 

Wigo Pereira Gomes da Silva 

 

10h15min As relações da aprendizagem com o processo de memória e emoção: uma revisão bibliográfica 
Michelle Moura Maranhão 

Guedes 

10h30min Percepção do monitor frente à simulação clínica do atendimento ao neonato Francisca Antônia dos santos 

10h45min A utilização da teoria do autocuidado na assistência a gestante portadora de HIV Luana Ariely Braga Moreira 

11h00min Síndrome do desfiladeiro cervicotorácico: uma revisão bibliográfica Thayná da Silva Lima 

11h15min Paralelos entre as estruturas narrativas do romance moderno e da psicoterapia tradicional 
Tereza de Fátima Freitas de 

Oliveira 

11h30min Higienização das mãos como medida de segurança do paciente no centro cirúrgico Suzana Brenna Barbosa Dias 

11h45min 
A importância da implementação da SAE (sistematização da assistência de enfermagem) em pacientes internados em unidade 

de desintoxicação – um relato de experiência 
Ana Jessica Pinheiro Abreu 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 2 (SESSÃO ORAL - PROMIC) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 111  

SESSÃO TEMÁTICA: Processo de Cuidar  

 

Horário Trabalho Relator* 

08h00min 

Perfil de utilização e avaliação dos hábitos de higiene bucal em portadores de próteses removíveis 

 

Carla Késsia Barbosa 

Magalhães 

08h15min As vicissitudes do revelar-se com hiv para parceiros afetivo-sexual: uma abordagem psicanalítica. Carolina Melo de Souza 

08h30min 

Consciência corporal quanto às condições ergonômicas na prática clínica dos alunos do curso de odontologia da faculdade 

metropolitana de fortaleza 
Mariane Chaves Gomes 

08h45min Hiperplasia gengival medicamentosa 

Hylanna Maciel Almeida de 

Queiroz 

09h00min Construção de cenas fictícias como estratégia de aprendizagem para a monitoria de enfermagem em saúde mental Karla Yanca de Sousa Tabosa 

09h15min Uso das redes sociais no processo de ensino-aprendizado para a odontologia:   revisão de literatura  Isaquiel Chaves Ferreira 

09h30min Percepção de pacientes diabéticos que frequentam uma famácia comercial em fortaleza sobre  diabetes mellitus tipo 2 Yara Isla Farias Bandeira 



 

 

09h45min INTERVALO 

10h00min Relato de experiência: atuação do esteticista voluntário na  instituição de longa permanência Heleninha Alves Sirido 

10h15min Condição de saúde bucal dos pacientes da Clínica Integrada I do complexo odontológico da FAMETRO Sinara Rebeca Sá Moura 

10h30min A importância da monitoria de oclusão e escultura dental no aprendizado teórico-prático dos alunos de graduação em odontologia. Lucas Gabriel Nunes Andrade 

10h45min Peri-implantite: abordagem etiológica, diagnóstica e terapêutica Matheus Alexandre de Araújo 

11h00min NEPE ACNE: Relato de experiência de vivência em escola pública de Fortaleza Raimundinha Ferreira Nobre 

11h15min Ozonioterapia e odontologia: novas perspectivas 

Liliane Emilia Alexandre de 

Oliveira 

11h30min Escaneamento intraoral em reabilitações orais protéticas Estefani araujo feitosa 

11h45min O (mal)dito da velhice Salvina cruz matos neta 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                               

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 3 (SESSÃO ORAL - PROMIC) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 112 

SESSÃO TEMÁTICA: Processo de Cuidar/ Promoção de Saúde e Tecnologias Aplicadas  

 

Horário Trabalho Relator* 

08h00min A eficacia da massagem transversa profunda (cyriax) na tendinopatia – uma revisão da literatura Matheus Aguiar de Castro 

08h15min 

Avaliação da qualidade de preparos de canais radiculares realizados por alunos de graduação utilizando um novo sistema de 

instrumentação manual Talita Cacau Sousa Santos 

08h30min Psicologia hospitalar: uma ética do sujeito Raquel de Souza Xavier 

08h45min 

As contribuições do uso de casos clínicos como metodologia complementar no processo ensino- aprendizagem na disciplina de 

anatomia humana  
Antônia Renata Ribeiro Lins 

09h00min Gincana epidemiológica: estratégia lúdica facilitadora do processo de ensino-aprendizagem Maria Graziely Lopes silva 

09h15min A vivência da monitoria na disciplina de farmacotécnica no curso de farmácia Maria Liliane Luciano Pereira 

09h30min 

Produção e aplicação de um jogo como tecnologia de educação no ensino superior na disciplina de farmacotécnica do curso de 

farmácia. 
Maria Liliane Luciano Pereira  

https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/71054
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/71054


 

 

09h45min INTERVALO 

10h00min 
A monitoria além da mecanização do ensino 

Wendel Frota Rodrigues de 

Moura 

10h15min Orientação de enfermagem na vacinação de pacientes pós-transplantados de medula óssea Beatriz Oliveira Teixeira 

10h30min 
Reflexão sobre as famílias na abordagem científica: um estudo de revisão bibliográfica sistemática 

Mayane de Souza 

Vasconcelos Sabino 

10h45min Dominó patológico: uma estratégia de ensino Tais Lessa dos Santos 

11h00min Utilização de memes como metodologia ativa para ensino de processos patológicos Allan cruz da silva 

11h15min O uso do team-based learning como instrumento avaliativo de aprendizagem: relato de experiência Alana Azevedo de Oliveira 

11h30min 

Fatores não-tradicionais para avaliação do risco cardiovascular: elementos para fundamentação de instrumento de consulta de 

enfermagem 
Maria Graziely Lopes silva 

11h45min A importância da monitoria acadêmica no desenvolvimento profissional do monitor: relato de experiência Thayná da Silva Lima 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 4 (SESSÃO ORAL - PROMIC) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 113 

SESSÃO TEMÁTICA: Promoção de Saúde e Tecnologias Aplicadas 

 

Horário Trabalho Relator* 

08h00min 
Casos clínicos como metodologia ativa na monitoria  de bioquímica conduzindo o aluno à experiência no campo 

profissional: relato de experiência 
Erica Bezerra Melo 

08h15min Metodologia ativa na monitoria de semiologia e semiotécnica:  uma vivência acadêmica. Douglas Sousa de Carvalho 

08h30min Desenvolvimento de competências acadêmicas: relato de experiência do programa de iniciação científica 

Cássia Cristina Paixão Andrade 

 

08h45min Curso de capacitação dos profissionais da estratégia saúde da família sobre cateterismo vesical de demora Erislane Antônia Barros da Silva 

09h00min O “google classroom” como ferramenta facilitadora no ensino-aprendizagem da monitoria em saúde coletiva Maíra dos Santos Albuquerque 

09h15min Marcos do crescimento e desenvolvimento infantil: painel ilustrativo como tecnologia em saúde para a puericultura 
Francisco Elton Jones Arruda da 

Silva 



 

 

 

09h30min Flavonóides e seus efeitos antidiabéticos: revisão de literatura Débora Mendes Rodrigues 

09h45min INTERVALO 

10h00min Tecnologias do cuidado cardiovascular feminino fundamentadas em fatores de risco tradicionais Flavia Karolyne Sousa Alves 

10h15min Tecnologia educativa sobre alimentação saudável e prevenção da obesidade: um relato de experiência. Maria Aurilene Barbosa Alves 

10h30min Biossegurança na prevenção de acidentes ocupacionais na odontologia: uma revisão de literatura Inês Ariane Gomes da Silva 

10h45min Avaliação do conhecimento acerca da biossegurança em estudantes de odontologia Isaquiel Chaves Ferreira 

11h00min Avaliação da monitoria em microbiologia clínica do curso de farmácia em uma faculdade privada de fortaleza- ceará 

Lívia Helena Silva de Oliveira 

Lima 

11h15min Classroom como ferramenta de facilitação dos conteúdos da monitoria: um relato de experiência Pedro Pinheiro de Queiroz Neto 

11h30min O podcast como estratégia de ensino-aprendizagem nas monitorias de enfermagem em saúde coletiva ii Francisca Antonia dos Santos 

11h45min Processo formativo do vínculo conjugal na contemporaneidade 
Joice Rodrigues Vasconcelos 

Rocha 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 5 (SESSÃO ORAL - PROMIC) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 107 

SESSÃO TEMÁTICA: Promoção de Saúde e Tecnologias Aplicadas/ Desenvolvimento de Produtos e Projetos   

 

Horário Trabalho Relator* 

08h00min Uso de Localizadores apicais - Revisão de Literatura Marília Guerreiro de Almeida 

08h15min 
Uma análise sobre os principais métodos e recursos utilizados para diagnosticar a presença do quarto conduto mésio-palatino 

na raiz mésio-vestibular dos primeiros molares superiores Italo Lamarke da Silva Gomes 

08h30min Instrumentação com Limas Easy-Revisão de literatura Maria Amélia Magalhães Passos 

08h45min Manual de práticas laboratoriais de prótese total do curso de odontologia da fametro Luana Bezerra da Silva 

09h00min Jogo das três pistas: aprendendo o calendário vacinal na monitoria de saúde coletiva Daniele Keuly Martins da Silva 

09h15min Método da aprendizagem significativa na monitoria de fisiologia humana: experimentando novas abordagens de ensino Isabela Araujo Bezerra 

09h30min Tecnologias do cuidado cardiovascular feminino fundamentadas em fatores de risco tradicionais Flavia Karolyne Sousa Alves 

09h45min INTERVALO 



 

 

 

10h00min Odontologia na gradução: da escolha da profissão à inserção no mercado odontológico Heraldo de Melo Rodrigues 

10h15min Desenvolvimento de competências das diretrizes curriculares nacionais na disciplina avaliação psicológica 

RAFAELA BEZERRA DOS 

SANTOS 

10h30min 
Uma análise dos principais métodos e recursos utilizados para diagnosticar a presença do quarto conduto mésio-palatino na 

raiz mésio-vestibular dos primeiros molares superiores Italo Lamarke da Silva Gomes 

10h45min O uso de memes como ferramenta de ensino-aprendizagem: uma proposta metodológica Johnatan Gonçalves de Sousa 

11h00min A matemática conduzindo futuros administradores Ellen Ponte Araújo 

11h15min A utilização de estudos dirigidos como forma de aprendizado na monitoria de farmacologia ii 

Camilla Maria Campelo de 

Araújo 

11h30min O meme como ferramenta de ensino na monitoria de histologia: um relato de experiência. Isabely Custódio Lima 

11h45min Supermenu Jose Gouveia 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 6 (SESSÃO ORAL) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 108 

SESSÃO TEMÁTICA: Desenvolvimento de Produtos e Projetos (PROMIC) / Processo de Cuidar (INICIAÇÃO À PESQUISA) 

 

Horário Trabalho Relator* 

08h00min Oficina de exame físico como metodologia complementar ao ensino e monitoria de semiologia: um relato de experiência. Douglas Sousa de Carvalho 

08h15min Quimiquest Samuel Lucas de Almeida 

08h30min O agir e o refletir do monitor de biologia celular no curso de nutrição: um relato de experiência Suzana de Lima da Silva 

08h45min 
Construção da atividade lúdica “dominato” como metodologia ativa para o ensino em Anatomia Humana: Um relato de 

experiência. 

Francisco Anderson Martins 

Viana 

09h00min Uso de ferramentas digitais no ensino e aprendizado da disciplina de anatomia humana Isabela Araujo Bezerra 

09h15min Avaliação de laboratório virtual no ensino de química analítica Johele da Frota Siqueira 

09h30min Analise e mineração de dados em redes sociais com o Python E R Michel Arruda da Silva 

09h45min INTERVALO 



 

 

 

10h00min A Fisioterapia no Tratamento da Fascite Plantar - Um Relato de Caso Elias Elijeydson de Menezes 

10h15min Fatores que influenciam no diagnóstico e tratamento precoce da rabdomiólise e suas diversas causas: uma revisão narrativa 

Marcelo Anderson Cavalcante 

Monteiro 

10h30min Possíveis interações medicamentosas no tratamento de um paciente esquizofrênico: relato de experiência 

Pedro Henrique Pereira dos 

Santos 

10h45min Perfil do conhecimento geral sobre diabetes por acadêmico do curso de enfermagem em uma instituição de ensino. Elizabete de Oliveira Maia 

11h00min 
Conhecimento geral sobre diabetes mellitus por  acadêmicos dos cursos de farmácia, educação física e  nutrição de uma 

instituição de ensino superior Maria Elizangela Ferreira 

11h15min Instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil para a criança brasileira: uma revisão de literatura José Davi Nunes Martins 

11h30min O papel eduacional da nutrição na promoção do autocuidado em pacientes diabeticos: relato de experiência Sabrina Martins Da Silva Sousa 

11h45min Visita domiciliar: estratégia para a promoção da saúde de pacientes com depressão Camila Almeida Gomes 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 7 (SESSÃO ORAL - PROMIC) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 104  

SESSÃO TEMÁTICA: Alimentos e Nutrição  

 

Horário Trabalho Relator* 

08h00min 
Efeito protetor da suplementação de ácido docosahexaenóico no declínio cognitivo em pacientes com doença de Alzheimer: revisão 

bibliográfica 

Maria Eduarda Costa 

Domingos 

08h15min Elaboração de cardápios para trabalhadores de uma construção civil a partir do programa de alimentação do trabalhador- PAT 
Ana Débora Martins 

Batista 

08h30min Potenciais benefícios do urucum usado p\e/las comunidades indígenas 
Hérica do Nascimento 

Sales Farias 

08h45min Transição nutricional e sua relação com a prevalência de hipertensão arterial em índios brasileiros 
Gustavo Galdino de 

Meneses Barros 

09h00min Efeito hipoglicemiante do alho (allium sativum l.) no diabético Anita Ferreira de Oliveira 

https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/71083
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/71083
https://www.doity.com.br/admin/artigos/view/70820


 

 

09h15min Efeito terapêutico da farinha da casca do maracujá (passiflora edulis f.) Em indivíduos acometidos por diabetes mellitus tipo 2 
Camila Moreira da Costa 

Alencar 

09h30min O impacto da fibra dietética sobre a microbiota intestinal humana: um aliado na saúde do hospedeiro? Valéria Silva de Lima 

09h45min INTERVALO 

10h00min Importância da monitoria de técnica dietética no processo de ensino-aprendizagem dos alunos do curso de graduação em nutrição Fyama Lima dos Santos 

10h15min Efeito hipoglicemiante da spirulina (arthrospira platensis): uma revisão bibliográfica 
Eric Wenda Ribeiro 

Lourenço 

10h30min Plantas alimentícias não convencionais (pancs) utilizadas por comunidades indígenas e tradicionais brasileiras 
Yatagan  Moreira da 

Rocha 

10h45min 
Avaliação do desperdício de hortaliças em uma unidade de alimentação e nutrição de um hotel cinco estrelas da cidade de Fortaleza 

– Ce 
Tainá Cunha Rodrigues 

11h00min Montagem do prato saudável por crianças de uma escola privada em Fortaleza-Ce 
Ana Paula Bastos Sousa 

Sales 

11h15min 
Relato de experiências de uma ação de educação nutricional sobre nutrição aplicada à estética em mulheres frequentadoras de um 

centro de compras  

Joicivânia Santos Freitas 

Barros 

11h30min Determinação do fator de correção de hortifrútis em um restaurante de Fortaleza, Ceará. 

Cleidiane Rodrigues de 

Sousa 

11h45min Efeito das fibras alimentares no controle do sobrepeso e obesidade: um estudo de revisão 

Edson Felipe dos Santos 

Silva 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 

 

 



 

 

 

 

A Comissão Científica da CONEXÃO FAMETRO 2018 divulga: 

BANCA 8 (SESSÃO ORAL - PROMIC) 

DATA: 25/10/2018 (QUINTA-FEIRA) TURNO: MANHÃ 08h00min-12h00min 

Campus: Conselheiro Estelita  SALA: 104  

SESSÃO TEMÁTICA: Alimentos e Nutrição – PROMIC 

 

Horário Trabalho Relator* 

08h00min 
Determinação do fator de correção e avaliação de desperdício de hortaliças preparadas em um restaurante industrial na cidade 

Caucaia – CE 
Bruna Saraiva dos Santos 

08h15min Os riscos e os benefícios da dieta vegana:  uma revisão sistemática Bruna Alves Marçal 

08h30min Consumo de alimentos embutidos como fator de risco para o câncer gástrico Raquel Araújo Sousa 

08h45min Contaminação microbiana em alimentos orgânicos devido a falhas nas boas práticas agrícolas. 
Maria Milena Guimarães 

Vasconcelos 

09h00min 
Implementação da estratégia de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes em pó (nutrisus) em uma creche localizada 

em Fortaleza – CE 

Jamille de Lima Pereira 

Pinto 

09h15min Análise do programa nacional de suplementação de vitamina a em um posto de saúde na cidade de Fortaleza 
Brwnna Karlla Vieira 

Martins 



 

 

09h30min Adesão ao programa nacional de alimentação e nutrição em uma UAPS 
Wellingtânia Bastos Cruz 

Rodrigues 

09h45min 
Relato de experiência: educação nutricional em sala de espera de uma unidade de atenção primária à saúde no município de 

Fortaleza – CE 
Lorem Maia Girão 

10h00min INTERVALO 

10h15min Hipovitaminose D em Pacientes com Doença de Crohn 

Larissa Lara de Sousa 

Avelino 

10h30min Contaminação dos alimentos por Staphylococcus Aureus Érica Mota Mulato 

10h45min Efeito protetor da suplementação de ácido docosahexaenóico no declínio cognitivo em pacientes com doença de alzheimer: revisão 

bibliográfica 

Maria Eduarda Costa 

Domingos e Lorena 

Meggy Batista Rocha 

11h00min Uma experiência acadêmica como aluno-monitor da disciplina de nutrição humana e dietética 

Giovanna Else Sousa 

Rodrigues 

11h15min Avaliação higiênico-sanitária de restaurantes populares em fortaleza/ce 

Mikaelly Arianne 

Carneiro Leite 

11h30min 
Associação da vitamina d em incidência de depressão: revisão sistemática 

Maria Eduarda Costa 

Domingos e Lorena 

Meggy Batista Rocha 

11h45min Terapia Nutricional na Trimetilaminúria: uma revisão de literatura 

Ana Hemylayne de Abreu 

Rocha 

12h00min 
Avaliação do fator de correção de hortaliças mais utilizadas na elaboração de cardápios de uma unidade de alimentação e nutrição 

em fortaleza/ce 
Vanderleia Bezerra Sales 

*Caso o relator não possa estar presente na apresentação, indicar novo relator dentre os autores do trabalho. 


