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Programação do I Pré Seminário de Integração Científica da Faculdade Cosmopolita 

 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

12/06/2019 08:00 as 08:30 Abertura 

8:30 as 09:45 Circuito profissional 

09:45 as 10:00 Avaliação do tipo de pé e do equilíbrio postural de pessoas com deficiência visual. 

10:00 as 10:15 Efeitos neurocomportamentais e no estresse oxidativo em ratos fêmeas adolescentes submetidos a administração 

simples de cetamina. 

10:15 as 10:30 Qualidade de vida, ansiedade, depressão de idosos com câncer em pré-operatório. 

10:30 as 10:45 Construção de tecnologia educacional para acadêmicos de enfermagem: direitos à saúde das diversas identidades de 

gênero. 

10:45 as 11:00 Inquérito epidemiológico da Leishmaniose canina em animais de áreas urbanas e periurbanas do município de 

Belém, Estado do Pará. 

11:00 as 11:15 Avaliação histopatológica e resposta inflamatória após hemissecação da medula espinhal por neurocirurgia 

experimental em ratos adultos Wistar. 

11:15 as 11:30 Atuação do Fisioterapeuta na urgência e emergência em um hospital referência em trauma. 

11:30 as 11:45 Avaliação da toxicidade aguda de Aspidosperma nitidum Benth. Ex Müll. Arg. (APOCYNACEAE). 

11:45 as 12:00 Diabetes Gestacional e suas principais consequências para o recém nascido: um alerta para a atenção básica. 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 
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DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

12/06/2019 18:00 as 18:30 Abertura 

18:30 as 19:45 Circuito profissional 

19:45 as 20:00 Práticas assistenciais para segurança do paciente em unidade de terapia intensiva: Bundle de PAVM. 

20:00 as 20:15 O cuidado na saúde mental: trabalho da Enfermagem no centro de atenção psicossocial. 

20:15 as 20:30 A indústria 4.0 como ferramenta lucrativa para inovação organizacional e alcance de vantagens 

competitivas. 

20:30 as 20:45 Perfil cromatográfico e atividade antimicrobiano dos extratos obtidos da semente do açai (Euterpe 

oleracea). 

20:45 as 21:00 Percepção de equipe de enfermagem frente os desafios nos cuidados em UTI: visão da morte e suporte 

emocional no trabalho. 

21:00 as 21:15 Análise comparativa do sinal eletromiográfico de superfície no pré e pós manipulação articular. 

21:15 as 21:30 Modelagem por homologia e acoplamento molecular da calpaina-6 humana. 

21:30 as 21:45 Qualidade microbiológica da "farinha de mandioca" comercializada na feira da Tavares Bastos no bairro da 

Marambaia, Belém/PA. 

21:45 as 22:00 Ação terapêutica de um programa de reeducação postural em estudantes da rede pública do estado do Pará. 
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As apresentações dos trabalhos (modelo Power Point disponível no link: https://www.faculdadecosmopolita.edu.br/seminario-de-ic) deverão ser 

enviadas até o dia 09/06/2019 (domingo) para o e-mail da Coordenação de Iniciação Científica e Pesquisa da Faculdade Cosmopolita 

(iniciacao.cientifica@faculdadecosmopolita.edu.br) e terão duração total de 15 minutos, sendo 10 minutos de exposição e 5 minutos para as 

consideração da banca. 


