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Patrícia Boechat 

Gomes

Avaliação da situação do aleitamento materno exclusivo em crianças de até 

seis meses de vida em um hospital de Juiz de Fora, MG.

Leandro de Souza 

Cruz

Cefaléia Tensional e incapacidade funcional.

Elaboração de instrumento avaliativo, pelo programa de monitoria, na 

avaliação pré-clínica da disciplina de Prótese Fixa.

Avaliação da estabilidade dimensional da silicona de condensação em 

diferentes tempos de vazamento nas moldagens de preparos de coroas 

totais.

Glauce Cordeiro 

Ulhôa Tostes

Impacto da caracterização epidemiológica de pacientes submetidos à 

cirurgia bariátrica na prevenção e manejo de complicações pós-operatórias. 

Complicações relacionadas à confecção de colostomia terminal nas cirurgias 

de amputação abdominoperineal de reto.

Análise de resultados anatomopatológicos de mulheres operadas por 

endometriose intestinal em Juiz de Fora – MG, no período de

2013 a 2017.

Marselha Marques 

Barral

Prevalência de cardiopatias congênitas em recém-nascidosem um hospital 

de ensino da cidade de Juiz de Fora - MG

A prevalência de empatia deste os estudantes do curso de medicina de uma 

instituição de ensino superior

O Impacto na Educação em Saúde das Ações de Saúde dos Alunos da 

FCMS-JF nas Comunidades.

Correspondência de diferentes marcas e sistemas de resina composta em 

relação à escala Vita Classical através da espectrofotometria

Influência das barreirasquímicas e físicas na intensidade do fotopolimerizador.

Cleide Gisele Ribeiro
Estudo da prevalência de lesões cervicais não cariosas e sua relação com 

fatores oclusais, dieta ácida e pH saliva

Reabilitação do Ligamento Cruzado Anterior em atletas de Juiz de Fora – 

MG

Influência do uso de nadadeiras em alterações do arco longitudinal

Redução da Carga Viral em pacientes HIV relacionada à forma de estratégia 

de adesão empregada no início da terapia antirretroviral

Controle precoce da carga viral com Inibidor de Integrase no terapia de 

pacientes portadores do HIV virgens de tratamento.

Estresse e qualidade de vida em estudantes de medicina: uma análise de 

risco cardiovascular

Síndromes hipertensivas gestacionais:  estudo em um hospital municipal 

público de referência.

Valdeci Manoel De 

Oliveira

Estudo epidemiológico das fraturas femorais diafisárias pediátricas

Angela Aparecida 

Peters Rodrigues

Usuário de crack : desafios para assistência de enfermagem nas unidades 

de atenção primária de saúde

Projetos Pré - Selecionados PIBIC.2018.1

Marcos de Assis 

Moura

Fabiana Aparecida 

Mayrink de Oliveira

João Vicente 

Linhares Rodrigues

Miguel Eduardo 

Guimaraes Macedo

Diogo de Azevedo 

Miranda

Thiago Casali Rocha

José Fabri Júnior



Prevalência de enteroparasitoses em crianças com idade escolar no 

município de Rio Preto - MG .

Estudo da discrepância da Classificação ABO em pacientes com neoplasias 

hematológicas referenciados à um Hospital de Ensino em Juiz de Fora.

Laura de Souza 

Bechara Secchin

Qualidade de vida em estudantes de fisioterapia

Fernanda Ribeiro 

Porto

 Avaliação da percepção de estudantes da adaptação marginal de 

restaurações inlays estéticas em radiografias interproximais. 

Associação entre sintomas depressivos e histórico de quedas em idosos da 

comunidade: um estudo de caso - controle

Acidentes autmobilísticos em Juiz de Fora: uma análise do perfil das vítimas 

atendidas pelo serviço de atendimento móvel de urgência.

Jessica do Amaral 

Bastos

Avaliação da qualidade de vida de usuários com diabetes mellitus antes e 

após o tratamento periodontal.

Investigação do nível de conhecimento sobre a doença arterial coronariana 

em indivíduos em programa de Reabilitação Cardiovascular através da 

utilização do questionário Coronary Artery Disease Education Questionnaire 

(CADE-Q)

Impacto das deficiências do equilíbrio na qualidade de vida e estado 

emocional de jovens e idosos

Efeitos da Massoterapia na qualidade do sono e no desenvolvimento 

acadêmico dos estudantes da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 

de Juiz de Fora- SUPREMA.

Influência da terapia manual sobre a redução nos níveis de estresse de 

acadêmicos da área da saúde

Ligas acadêmicas na educação médica: uma análise institucional sob a 

visão dos orientadores

Ligas Acadêmicas: ponte ou abismo para o meio científico?

Obesidade na Infância e na Adolescência: Um Problema de Saúde Pública.

Idade Cirúrgica média do tratamento da criptorquia em crianças

Plinio dos Santos 

Ramos

Análise da produtividade no trabalho em indivíduos com Síndrome da Apneia 

Obstrutiva do Sono

Orientações: os estudantes envolvidos nos projetos pré-selecionados deverão entrar em contato 

com os orientadores e após considerações dos mesmos, deverão entregar os projetos impressos 

na secretaria para a secretária Paloma Guedes, com os protocolos de submissão ao CEP 

devidamente preenchidos (número do CAAE) com exceção dos projetos que não precisam de 

apreciação do CEP (revisões sistemáticas com meta-análises e estudos envolvendo materiais). 

Vale ressaltar, que o projeto não precisa estar aprovado pelo CEP, apenas submetido para dar 

andamento ao PIBIC.                                                    

Dúvidas: Profa. Ana Paula Ferreira                                   e-mail: paulaffisio@gmail.com

Kelly Christina de 

Castro Paiva

Patrícia Guedes 

Garcia

Ana Paula Ferreira

Zaqueline Fernandes 

Guerra

Nathalia de Souza 

Abreu Freire

Gustavo Bittencourt 

Camilo





Influência das barreirasquímicas e físicas na intensidade do fotopolimerizador.


