
Nome do Docente Título dos Projetos Pré - Selecionados

Fabricio Alves de 

Oliveira

Avaliação da idade no período gestacional de mães de 

portadores de síndromes cromossômicas em duas Instituições 

de Juiz de Fora - MG.

Hudson Caetano 

Polonin

Administração de associação de óleos essenciais de Lavandula 

angustifolia Mill, Lavandula dentata L. e Foeniculum vulgare 

Mill. (Pinetonina® - Infinity Pharma, Brasil): efeitos sob sintomas 

de ansiedade, estresse e qualidade do sono

Nathalia de Souza 

Abreu Freire

Avaliação da redução da dor em indivíduos

diagnosticados com fibromialgia que foram submetidos a 

associação de massoterapia e óleos essenciais.

Liliana Fajardo
Abordagem fisioterapêutica dos efeitos adversos do tratamento 

oncológico

Glauce Cordeiro Ulhôa 

Tostes

A prevalência de alterações sugestivas de pé diabético nas 

primeiras duas consultas em um hospital municipal público de 

referência

Marcos de Assis 

Moura

Características Epidemiológicas da Infecção pelo HIV em 

Gestantes.

Marcos de Assis 

Moura

Perfil epidemiológico e prevalência do câncer de pele nos 

pacientes atendidos no município de Juiz de Fora-MG

Ana Paula Ferreira

Avaliação da aderência ao tratamento do paciente portador de 

diabetes mellitus no ambulatório de um hospital de ensino de 

Juiz de Fora - MG.

Ana Paula Ferreira
Avaliação das medidas de autocuidado praticadas pelos 

pacientes com diagnóstico de Diabetes Mellitus (DM).

Leonardo Pandolfi 

Caliman

Análise do conhecimento, atitude e prática do autoexame da 

mama e do exame de mamografia em usuárias de um hospital 

de ensino de Juiz de Fora

Leonardo Pandolfi 

Caliman

Nível de informação a respeito dos métodos contraceptivos 

entre adolescentes de escolas particulares e públicas no 

município de Juiz de Fora - MG.

Jussara Regina 

Martins

Procedimentos potencialmente dolorosos, manejo da dor e 

percepção da equipe multiprofissional em Unidade De Terapia 

Intensiva Neonatal

Carlos Augusto 

Gomes

Análise de resultados anatomopatológicos de pacientes 

submetidos à colectomia em Juiz de Fora – MG no período de 

2016 a 2018.

Ângela Aparecida 

Peters

Desafios da assistência de enfermagem: Condução clínica e 

manejo no âmbito hospitalar dos usuários em crise de 

abstinência de drogas.
Ângela Aparecida 

Peters

Identificando o autismo: um olhar multiprofissional na atenção 

básica de saúde.

Douglas Nunes Abreu

Avaliação da prevalência do diagnóstico de Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em crianças de 

uma Associação de Assistência Social do município de Juiz de 

Fora - MG ao longo de dez anos.

Patrícia Guedes 

Garcia

Avaliar o perfil de resistência de microorganismos causadores 

de pneumonia associada à ventilação mecânica na UTI

Patrícia Boechat 

Gomes

Análise do perfil dos pacientes portadores de constipação 

intestinal em serviço ambulatorial especializado

Leandro de Souza 

Cruz

Perfil das Cefaleias Primárias em uma Instituição de Ensino de 

Juiz de Fora - MG.
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Leandro de Souza 

Cruz
Ebook: Atlas de Neuroanatomia e Neurofisiologia

Rachel Rocha Pinheiro 

Machado

Novas Drogas Utilizadas no Tratamento da MDR-TB e XDR-TB: 

Uma Revisão Sistematizada com Meta - Análise

Rachel Rocha Pinheiro 

Machado

Avaliação do conhecimento sobre a ozonioterapia entre os 

estudantes dos cursos de medicina, fisioterapia e odontologia 

em uma instituição de ensino superior da cidade de Juiz de 

Fora - MG. 

Heloína Lamha 

Machado Bonfante

Avaliação dos benefícios do aleitamento materno na prevenção 

do Diabetes Mellitus tipo 2 após Diabetes Gestacional.

Marcos Aurélio 

Moreira

Características epidemiológicas de hospitalizações por doenças 

do sistema nervoso em um hospital de ensino na cidade de Juiz 

de Fora, Minas Gerais.

Marcos Aurélio 

Moreira

 Aspectos epidemiológicos de demências em uma unidade de 

distúrbios cognitivos e comportamentais de um hospital de 

ensino na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.

Kelly Christina de 

Castro Paiva

Características epidemiológicas do criptorquidismo em um 

hospital de Juiz de Fora – MG.

Leandro Véspoli 

Campos

Avaliação da automedicação em estudantes de uma faculdade 

particular de Juiz de Fora - MG.

Leandro Véspoli 

Campos

Comparação do desfecho clínico com a erradicação da 

Helicobacter pylori em indivíduos assintomáticos e sintomáticos.

Aloísio Carlos Couri 

Gamonal

Perfil epidemiológico e prevalência do câncer de pele nos 

pacientes atendidos no município de Juiz de Fora - MG.
Roberta Teixeira 

Prado

(Des)conhecimento sobre suporte básico de vida: uma questão 

de saúde pública.

Roberta Teixeira 

Prado

Implicações do conhecimento sobre Hipertensão Arterial e 

Diabetes Mellitus Tipo 2: perspectiva de profissionais e usuários 

da atenção básica

Rodrigo Guerra de 

Oliveira

Avaliação da taxa de sucesso em protocolos superiores pós 

levantamento de seio bilateral.

Rodrigo Guerra de 

Oliveira

Comparação entre colutórios à base de clorexidina e própolis 

no pós-operatório de exodontias

Patrícia Guedes 

Garcia 

Atlas de parasitologia como material de ensino aprendizagem 

da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora - 

Suprema.

Luciano Ambrosio 

Ferreira

Avaliação da presença de osteoartrose da cabeça da 

mandíbula e sua relação com a posição do disco da articulação 

temporomandibular

Diogo de Azevedo 

Miranda

Avaliação do efeito da aplicação de acido fluorídrico a 10% 

dentro e fora do razo de validade em cerâmicas reforçadas por 

dissilicato de lítio

Diogo de Azevedo 

Miranda

Avaliação da rugosidade promovida por diferentes 

concentrações de ácido fluorídrico em cerâmicas reforçadas 

por dissilicato de lítio.



Gustavo Bittencourt 

Camilo

A importância da ultrassonografia point of care na modalidade 

transfontanela na melhora do exame físico pediátrico.

Gustavo Bittencourt 

Camilo

Fundamentos da Imaginologia para a graduação e sua

Implicação no Processo Ensino-aprendizagem. 

Alexandre Tarso 

Machado

Confiabilidade do Eletrocardiograma no AppleWatch 4 em 

Pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio com 

Supradesnivelamento do Segmento ST em Enfermarias da 

Cidade de Juiz de Fora

Alexandre de tarso 

Machado

Comportamento do VO2 , da FC de repouso e dos dados 

antropométricos, em indivíduos não sedentários: Estudo 

prospectivo e comparativo entre praticantes de HIIT e MIC

Tarsila Campanha da 

Rocha Ribeiro

Prevalência de distúrbios funcionais e fatores de risco 

associados em acadêmicos e profissionais de saúde: um 

estudo caso-controle.
Tarsila Campanha da 

Rocha Ribeiro

O perfil epidemiológico dos pacientes submetidos a cirurgia 

bariátrica no hospital de ensino de Juiz de Fora.
Mabel de Freitas 

Lopes

Perfil Epidemiológico dos Pacientes Atendidos no Projeto de 

Extensão em DTM e Dor orofacial.

Obs.: 1- Os projetos pré-selecionados que envolverem direta ou indiretamente dados 

de seres humanos, deverão ser submetidos ao CEP institucional de acordo com a 

resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.                                                                                             

2- A data limite entrega dos projetos impressos previamente selecionados e 

protocolados pelo CEP (Item 2.1 do Edital) será 05/07/19.                                                                                         

3- Só serão aceitas inscrições de projetos submetidos ao CEP via Plataforma Brasil 

(não precisa estar aprovado, você deverá entregar APENAS o comprovante da 

submissão);                                                                                                                            

4- A submissão dos projetos na Plataforma Brasil deverá ser realizada pelo orientador 

juntamente com a participação dos estudantes;                                                                 

5- Os projetos que não necessitarem de aprovação do CEP, poderão ser entregues na 

secretaria com um documento que justifique a não submissão carimbado pelo 

orientador.                                                                                                                                                                                                                    

6- Caso seu projeto não se encontre nesta lista, procurar a Profa. Ana Paula Ferreira na 

sala 305 B na próxima terça-feira, de 8h às 11h30.                                                                                                                                                                                 


