APRESENTAÇÕES ORAIS *
21/10/2018 (segunda-feira) – 13:30 as 15:30
Título do Trabalho
Caracterização de pseudofrutos de Hoveni dulcis oriundos do campo das
Vertentes - MG.
Consórcio de capuchinha (Tropaeolum majus l.) e araruta (Maranta
arundinacea), alternativas alimentícias não convencionais.
Controle biológico conservativo de pragas no morangueiro consorciado com
coentro.
Preferência alimentar de Maecolaspis sp. por cultivares de morangueiro.
Influência de flores de cravo-amarelo (Tagetes erecta) sobre parâmetros
qualitativos do brócolis (Brassica oleracea var. italica).
Citogenética vegetal de espécies medicinais.

Apresentador
Horário de apresentação
Gilson Gustavo Lucinda 13:30 as 13:50
Machado
13:50 as 14:10
Leandro Viana Vidal
Rômulo Lopes Bahia de
Carvalho
Raissa Sarah Teixeira
Janaina
Campos
Rodrigues
Isabella Acerbi Estevão

14:10 as 14:30
14:30 as 14:50
14:50 as 15:10
15:10 as 15:30

22/10/2018 (terça-feira) – 8:30 as 10:30
Título do Trabalho
Segue – sistema estratégico de gestão unificada de egressos: plataforma web e
aplicativo para dispositivos móveis.
A influência das características do empreendedor na internacionalização de
pequenas e médias empresas: orientação empreendedora.
Desastre ambiental versus transtorno metal.

Apresentador
Horário de apresentação
Guilherme
Domith 8:30 as 8:50
Ribeiro Coelho
Monah Rhemann Baeta
8:50 as 9:10

Hillary
Ananda
Gonçalvez Aniceto
Seleção e treinamento de provadores para avaliação da percepção da Daiana Aparecida de
intensidade dos atributos sensoriais de iogurte light ao longo do tempo.
Carvalho
Avaliação do consumo de laticínios e da adiposidade corporal em trabalhadores Pâmela
Gracielle
da
de uma instituição pública de ensino.
Fonseca
Avaliação do índice de massa corporal em adolescentes de Barbacena - MG: Sara Pereira Leandro
resultados parciais.

9:10 as 9:30
9:30 as 9:50
9:50 as 10:10
10:10 as 10:30

* O aluno terá até 15 minutos de apresentação, seguidos de até 5 minutos de arguição. Os orientadores devem obrigatoriamente estar
presentes durante a apresentação dos seus alunos. A ausência implicará em débito com a diretoria de pesquisa conforme previsto em edital.

APRESENTAÇÃO DE POSTERS *

22/10/2019 (Terça-feira) – 08:00 as 17:00
Título do Trabalho
Percepção e preferência dos consumidores em relação ao sorvete
Influência da reposição hidrica ou hidroeletrolítica nos parâmetros cardiovasculares de
corredores amadores.
Influência da reposição hidroeletrolítica no desempenho atlético de corredores
amadores.
Perfil de egressos do curso técnico em nutrição e dietética de uma instituição pública
de minas gerais.
Relação entre a ingestão de alimentos e nutrientes e o desenvolvimento de
sarcopenia – revisão sistemática.
Composição nutricional do cardápio de instituições de longa permanência de idosos
de Barbacena – MG.
Funções dos nutracêuticos na modulação intestinal de ratos com esteatose hepática
gordurosa não-alcoolica.
Alterações do peso corporal após cessação do tabagismo: revisão sistemática.
Avaliação de diferentes métodos de preparo de sementes de café (Coffea arabica).
Influência do campo magnético no poder germinativo do tomate (Lycopersicon
esculentum).
Avaliação agronômica do repolho (Brassica oleracea var. capitata) fertilizado com
esterco caprino.
Análise da relação entre mata ciliar e vazão em um curso d’água de uma microbacia
hidrográfica.
Perfil nutricional de idosos institucionalizados de Barbacena – MG.
Prevalência de comportamentos ortoréxicos e insatisfação corporal em adolescentes
de Barbacena-MG: resultados parciais.
Perfil antropométrico de adolescentes de escolas privadas de Barbacena – MG.
Avaliação do estado nutricional de adolescentes de escolas públicas de Barbacena,
Minas Gerais.
Avaliação físico-química da carne bovina obtida no setor de indústria e beneficiamento
de carnes (sib-carnes) do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais – Campus
Barbacena.

Apresentador

Horário de apresentação

Avaliação do consumo de cálcio de adolescentes do ensino médio de uma escola
pública de Barbacena-MG.
Amêndoa de cacau - caracterização física e físico-química.
Geleia elaborada com pêssego fora do padrão de comercialização in natura, sem
adição de açúcar e edulcorantes.
Avaliação do consumo calórico de adolescentes de escolas privadas de Barbacena –
MG.
Influência do ciclo menstrual na composição corporal e variabilidade da frequência
cardíaca em mulheres jovens.
Análise da cultura cafeeira e dos determinantes da sua produtividade no Brasil.
Biologia da conservação de orquídeas do IF Sudeste MG, Campus Barbacena, MG,
BrasilB
Consumo foliar por Maecolaspis sp. em plantas de morango cultivar monterey.
Biologia da conservação de bromélias do IF Sudeste MG, Campus Barbacena.
avaliação das preparações servidas no restaurante universitário do instituto federal do
sudeste de minas gerais - campus barbacena, 2019.
Avaliação do resto ingesta no restaurante universitário do Instituto Federal do Sudeste
de Minas Gerais - Campus Barbacena, 2019.
Diversidade de artrópodes em cultivo de couve (Brassica oleracea var. acephala) sob
a ótica do controle biológico natural de pragas.
Avaliação da satisfação com a imagem corporal em adolescentes de escolas públicas
de Barbacena, MG: resultados parciais.
Micropropagação in vitro de áster (Symphyotrichum tradescanti) cultivar "monte
cassino".
Souvenir turístico: aspectos influenciadores do consumo na cidade de Tiradentes –
MG.
Efeito in vitro de óleos essenciais sobre o crescimento micelial de Plasmodiophora
brassicae.
Sistema para registro e autenticação de certificados em blockchain.
Citogenética vegetal de espécies medicinais: Alternanthera brasiliana, Cissus
verticillata e Lavandula dentata.
Cadeia de produção do morango no distrito Costas da Mantiqueira, Barbacena/MG
sob a perspectiva da economia dos custos de transação.
Características físico-químicas e microbiológicas do leite de cabra e sua influência no

rendimento e na vida de prateleira do queijo frescal.
Avaliação do perfil do consumidor, frequência de consumo e aceitação da qualidade
dos produtos de origem animal comercializados no posto de vendas do IF Sudeste
MG - Campus Barbacena.
Taboa – caracterização visando seu aproveitamento na alimentação humana.
A mentalidade global e a propensão ao risco do empreendedor pode influenciar a
internacionalização de pequenas e médias empresas?
Estimando a similaridade entre entidades auxiliado por aprendizado de máquina
quando se conhece apenas um atributo.
* Todos os pôsteres deverão ser colocados pela manhã no dia 22/10/2019 e retirados no dia 23/10/2019.
* O aluno deverá permanecer obrigatoriamente próximo ao pôster, no período de possível avaliação que ocorrerá de 10:00 as 11:40 pela
manhã ou de 13:40 as 15:00 no período da tarde, como consta no quadro acima. Os orientadores devem obrigatoriamente prestigiar os
trabalhos dos seus alunos.
Nos demais horários (manhã ou tarde), a equipe deverá de forma alternada estar junto ao painel.
* O pôster será anexado em local indicado, ainda a ser determinado.

