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Apresentação

A Faculdade Maria Milza – FAMAM, conduz uma proposta acadêmica consistente,
oferecendo ensino superior com excelência e qualidade, articulando os princípios do
conhecimento cientifico às necessidades culturais, por intermédio de uma busca constante de
interação entre o ensino, a pesquisa e a extensão.
Nesse contexto, e com o intuito de investir e estimular a abertura de novos horizontes
para o desenvolvimento de conhecimento nas diversas áreas, é que a FAMAM realizou o XV
Seminário Estudantil de Pesquisa e Extensão, no período de 8 a 10 de novembro de 2018,
com espaços de divulgação, trocas de experiências e exposição de trabalhos de ensino,
pesquisa, extensão e atividades artístico-culturais.
Por meio da dedicação da comunidade acadêmica, é que realizamos o Seminário e
agora expomos, sob a responsabilidade dos autores, os resumos dos trabalhos apresentados no
XV SEP.

Comissão Organizadora

Programação

Minicursos
DATA

HORA
08:00 às 22:00

07/11/2018

ATIVIDADE

Credenciamento com entrega dos kits na FAMAM

Local: Pav. III

08:00 às 18:00

Credenciamento com entrega dos kits na FAMAM

Local: Pav. III
19:00 - 19:30

Mesa de Abertura

19:30 – 21:00

Conferência de abertura
Superando desafios: o papel das novas lideranças no
século XXI
Caco Barcellos - Jornalista, repórter e escritor

08/11/2018

21:00 – 22:00

Apresentação Cultural
Banda Seu Maxixe

08h00 - 12h00

Apresentação de Trabalho Oral

13:30 às 15:30

Mesas Redondas

09/11/2018
15:30 – 17:00

Feira de Cursos de Graduação e Pós-graduação
Atividade Cultural

18:00 – 22:00

Minicursos

08:00 – 10:00

Apresentação de Pôster

10:00 – 12:00

Conferência de Encerramento Educação Ambiental,
Sustentabilidade e Desenvolvimento: conceitos e
realidades em conflito

10/11/2018

Prof. Dr. Guilhardes de Jesus Júnior (UESC)

TÍTULO

EMENTA

MINISTRANTE

A escola como local de
trabalho e respeito as
diversidades

Discutir os principais dilemas que se
apresentam ao trabalho docente na instituição
escolar, possibilitando reflexões sobre o
educar
para
diversidade
e
propor
encaminhamentos para a realização de um
ensino de respeito e qualidade.

Mariana Andrea da Silva
Juliana Gonçalves dos
Santos

Alimentação Vegetariana:
atualidades na Abordagem
Nutricional

Ambiente corporativo:
como tecer relações
humanas eficazes

Classificar e conceituar o vegetarianismo.
Perfil nutricional do vegetariano. Dietas
vegetarianas e implicações para a saúde.
Recomendações e abordagens nutricionais
para vegetarianos. Planejamento de dietas
para vegetarianos. Vegetarianismo na prática
esportiva. Desenvolvimento de receitas
saudáveis para dietas vegetarianas.
Possibilitar aos estudantes o domínio das
habilidades e atitudes fundamentais no
ambiente de negócios atual. Além de
aprimorar fundamentos para fortalecer as
relações em todos os níveis, desenvolver uma
maior inteligência emocional ao gerenciar o
estresse e lidar com as condições de
mudanças constantes no local de trabalho

Angélica Fagundes
Carneiro

Patrícia Katiana da Silva

Avaliação Funcional da
Pessoa Idosa

Epidemiologia do envelhecimento no mundo
e no Brasil; Avaliação funcional da pessoa
idosa; Testes e Escalas funcionais: Mini
Exame do Estado Mental (avaliação funcional
da saúde mental), Teste de caminhada de 6
minutos e Escala de Borg, Teste do Alcance
Funcional, Escala de Equilíbrio de Berg,
Escala de Equilíbrio e Mobilidade de Tinetti,
Teste GetUpandGo, Teste de Performance
Física, Índice de Katz, Índice de Barthel
Modificado, Atividades Instrumentais da Vida
Diária de Lawton e Brody

Igor de Matos Pinheiro

TÍTULO

EMENTA

MINISTRANTE

Célula-tronco é uma expressão utilizada para
denominar células que possuem elevada
capacidade
de
auto
renovação
e
multidiferenciação. Dentre os tecidos adultos
Células-tronco e suas
que possuem essas células, os bucais se
perspectivas de aplicação na destacam por apresentar alto potencial de
prática odontológica
diferenciação, conferindo uma aplicabilidade
regenerativa que pode revolucionar o futuro
da odontologia. Nesse minicurso será
abordado as características das células-tronco
dentais, bem como a sua forma de obtenção e
aplicabilidade futura na prática odontológica.

Coaching Nutricional:
Estratégia no
Emagrecimento

Controle de Qualidade da
Imagem Radiográfica

Cultura Afro-brasileira:
expressão das danças e lutas

Da engenharia reversa à
prototipagem rápida: a
tecnologia aliada ao
diagnóstico em Odontologia

TÍTULO

O que é o Coaching; Nutrição e a
Neurociência; Como o Profissional de Coach
ajuda no emagrecimento.

Compreender que fatores podem interferir na
qualidade da formação das imagens
radiológicas, nos diversos equipamentos de
formação de imagens.

O trato com os conceitos de identidade,
cultura, memória, discriminação/preconceito,
saberes e tradições populares. Manifestações
da cultura popular enquanto processos de
construção da identidade cultural no âmbito
da educação formal e não-formal.

Neste curso, abordaremos as novas
tecnologias para o diagnóstico por imagens e
planejamento terapêutico em Odontologia,
ressaltando as indicações das diversas
técnicas de engenharia reversa, como a
tomografia computadorizada e o scanner
tridimensional, até a plotagem de biomodelos
por diferentes equipamentos de prototipagem
rápida.

EMENTA

Viviane Palmeira

Joseane Souza do Carmo

Palestrantes do Grupo
Radiologia Bahia

Petry Rocha Lordelo

Viviane Sarmento

MINISTRANTE

Drogadição e Toxicologia

Conceito de drogas; Drogas lícitas e drogas
ilícitas; Reconhecimento de tipos de
drogas; Noções de efeitos das drogas
psicoativas; uso, abuso e dependência de
drogas: sujeito substancia contexto;
Proibicionismo legal sobre drogas.
Redução de danos.

Franklim Peixinho

Gênero e Violência

Estudos e reflexões teórico metodológicas
sobre os conceitos de violência, violência
de gênero e violência contra a mulher.
Caracterização, forma e especificidades da
violência contra a mulher. Movimentos
sociais e o Estado no combate à violência
contra a mulher.

Silvia Karla Almeida dos
Santos
Erica Rocha Lordelo

Intradermoterapia: aplicação Gordura localizada, perca de peso,
de ativos intramuscular e
hipertrofia muscular, HLDG (celulite),
subcutâneo
Estrias.
Impactos da LRF na
aprovação/rejeição de
contas das prefeituras do
Recôncavo

Introdução a projetos de
combate a incêndio

Introdução a Escrita
Científica em Contabilidade

Instalações hidráulicas:
conceitos, concepções e
dimensionamento de água
fria.

Os impactos da Lei de Responsabilidade
Fiscal no comportamento do gasto público,
e seus reflexos na aprovação e/ou rejeição
nas contas das prefeituras.
Introdução; Aspectos legais; Teoria do
fogo; Classes de incêndio; Proteção de
incêndio; Técnica e tática de combate a
incêndio;
legislações
relacionadas;
Introdução à projetos.
Panorama da pesquisa em Contabilidade.
Principais periódicos e eventos em
Contabilidade no Brasil. Função da escrita
científica para Contabilidade. Estrutura de
um artigo científico: seções e objetivos.
Abordagem sobre a perspectiva do
saneamento básico no Brasil e no mundo;
Origem das instalações hidráulicas;
Instalações de água fria: Conceitos gerais,
concepção de projeto, exemplos de
projetos e dimensionamentos.

Geomário Cerqueira

Aline Barbosa

Josivan Costa dos Santos

José Hilton Santos Aguiar

Moisés Ferreira Eleutério
Silva

TÍTULO
Inteligência Emocional
aplicada à administração

EMENTA

MINISTRANTE

Interpretação do
Eletrocardiograma (ECG)

Vetores e linhas de derivação. Planos de
projeção. OECG normal. Interpretação
das correntes elétricas produzidas pelo
músculo cardíaco. Tradução gráfica do
registro das correntes, análise e
diagnósticos.
Crescimento das
cavidades
cardíacas. Deficiência de irrigação
miocárdica: isquemia, lesão, necrose,
infarto do miocárdio. Bloqueios de
ramo. Arritmia cardíaca.

Neilton Fiuza

Interpretação Textual para
concursos

Estratégias de resolução de questões de
interpretação/ compreensão textual de
concursos diversos.

Fernanda Almeida dos Santos

LowPressure Fitness - A
Técnica da Barriga Negativa

Conceito
básico
do
método
hipopressivo; Atividades práticas que
versam sobre posturas corporais e
exercícios respiratórios específicos à
pressão intra-abdominal.

Karine Suzart de Carvalho

Manejo Integrado das IST's

Alinhar e integrar ações de prevenção,
assistência e controle e uniformizar
condutas nos serviços de saúde no
sentido de fortalecer
a competência de atuações em
IST/HIV/AIDS, conforme preconiza os
protocolos Ministeriais da Atenção
Básica.

Rafaela Fonseca Lopes

TÍTULO

EMENTA

MINISTRANTE

Conceito e perspectivas da medicina de
precisão. Desafios no desenvolvimento
de novos métodos de diagnóstico de
Medicina de precisão no século doenças.
As
potencialidades
da
XXI: busca de novos
espectrometria de massas de alta
biomarcadores para
resolução na identificação de novos
diagnóstico clínico
biomarcadores e sua aplicação no
diagnóstico clínico. Estudos de caso para
diferentes tipos
de doenças de importância mundial.

Mecanismos utilizados pelas
bactérias para a aquisição de
resistência aos fármacos

Monitorização Básica ao
paciente Critico

Nanotecnologia aplicada ao
tratamento do câncer

Epidemiologia
da
Tuberculose
e
características gerais do Mycobacterium
tuberculosis. Conceitos de: i) resistência
primária e secundária; ii) pressão seletiva
do meio; iii) mutações e seus sub-tipos;
iv)fitnesscost (custo de aptidão) e
v)epistasia. Mecanismos genéticos de
aquisição de resistência bacteriana
(conjugação,
transdução,
mutações,
elementos
genéticos
móveis
e
transferência horizontal de genes).
Impactos da resistência bacteriana aos
fármacos na saúde do ser humano.
Estudos genéticos e suas aplicações na
promoção da Saúde Coletiva.
Sistema de classificação de risco.
Assistência de enfermagem sistematizada
a pacientesadultos/idosos graves ou em
estado crítico e seus familiares.
Aspectos
ético-humanísticos
da
assistência de enfermagem ao paciente
crítico/grave e seus familiares.
Introdução a nanotecnologia. Pesquisa na
área nanotecnológica. Imageamento
diagnóstico e triagem do câncer. Os
principais nanocarreadoresno tratamento
do câncer. Terapia fotodinâmica na
terapia de tumores. Medicamentos atuais
x Nanomedicamentos.

Fábio Neves dos Santos
Jairo Torres MagalhãesJunior

Rita Terezinha de Oliveira
Carneiro

Suiane Costa Ferreira

Ian Murilo Ribeiro Blanco

TÍTULO
O estado da arte no uso dos
concentrados sanguíneos na
odontologia

Patologias nas construções

Por uma pedagogia da variação
linguística nas escolas
brasileiras
Prevenção e Maneja da
Obesidade Infantil

Princípios do Treinamento
Funciona

EMENTA
MINISTRANTE
Histórico do uso de concentrados
sanguíneos na odontologia como
coadjuvante no processo de cicatrização e
Jorge Moureira Pinto Filho
regeneração tecidual. Aplicabilidade
clínica e resultados na regeneração de
tecidos periodontais e periimplantares.
Conceitos de avaliação de desempenho;
mecanismos
de
deterioração
e
Valquíria Melo de Santana
envelhecimento; erros de execução;
deficiência de materiais; erros em
serviço.
Variação e mudança linguística. O
português do Brasil: um complexo de
variedades
regionais.
Variação
e
ensino.do português brasileiro.
Estudo da importância, característica e
cálculos dietéticos diferenciados para o
grupo infantil.
Os fundamentos e desenvolvimento para
a construção e prescrição do Treinamento
Funcional. Princípios do Treinamento
Funcional e periodização em diferentes
públicos.

Radiologia Industrial; desafios
eoportunidades

Abordagem sobre os fundamentos da
radiologia industrial, apresentando as
suas
aplicações
e
tecnologias
empregadas. correlacionando com os
desafios e as oportunidades para os
Tecnólogos em Radiologia.

Reforma Trabalhista: O acordo
extrajudicial e os reflexos para
empregados e empregadores

Horas In Itinere. Contrato Parcial. Férias
– Divisão em três períodos. Jornada de
Trabalho. Novas regras de Pagamento de
Horas Extras. Rescisões (Novos Prazos
de Pagamento). Rescisão por acordo –
Regras e Direitos. Gestante ou Lactante x
Insalubridade. Contrato de Trabalho
Intermitente. Teletrabalho. Mediação no
Direito do Trabalho.

Joana Gomes dos Santos
Figuereido

Jerusa Mota Santana

Thiago Costa Santos

Roberth Leite Rodrigues

Jammê Freitas
Caroline Almeida da Silva
Elis Costa Menezes

TÍTULO
Rumo ao mercado do trabalho.
Como o estágio prepara você
para a suavida profissional?

Técnicas de biologia molecular
aplicadas ao diagnóstico de
doençasinfecciosas

Treinamento Muscular
Respiratório: Avaliação e
Prescrição

EMENTA

MINISTRANTE

Legislação do estágio. A aplicabilidade
do estágio de acordo com a legislação.
Inserção do mercado no mercado de
trabalho.Desenvolvimento
da
empregabilidade.

Andrea Oliveira da Silva

Estrutura e propriedades dos ácidos
nucléicos,
replicação
do
DNA,
transcrição gênica e síntese protéica.
Técnicas de biologia molecular aplicadas
ao diagnóstico. Diagnóstico molecular de
doenças: Tuberculose, Toxoplasmose,
vírus HPV, Meningites virais, Infecção
hospitalar,
doença
de
Chagas,
Leishmaniose, HIV, Dengue, Hepatite,
Febre amarela. Prática envolvendo
extração de DNA e RNA, diagnóstico por
PCR, RT-PCR e PCR em Tempo Real.

Paulo Henrique Silva

Modos de avaliação, prescrição e
periodização de Treinamento Muscular
Inspiratório que se aplica tanto aos
pacientes quanto a indivíduos em VMI
até a enfermaria, com orientação da
continuidade em domicilio.

Mateus Souza Esquivel

Mesas Redondas XV SEP
MESA REDONDA DA ÁREA DE SAÚDE
TEMA :DISCUTINDO O SUS: REFLEXÕES E NOVAS TENDÊNCIAS
EXPOSITORES:Msc. Jamile Oliveira Lima (ESPBA/SESAB)
Prof.ºMsc. Thiago Santos de Souza (Estácio)
Prof.ª Msc. Lilia Paula de Souza
Msc. Emmanuelle Fonseca Marinho de Anias Daltro (Secretaria de
Saúde/Prefeitura de Santo Antônio de Jesus)
MEDIADORA: Prof.ªMsc. Luciana Santos Lago (FAMAM)

MESA REDONDA DA ÁREA DE GESTÃO
TEMA: A CLT MODIFICADA POR UMA REFORMA: IMPLICAÇÕES DA LEI Nº
13.467/2017
EXPOSITORES:Profº. Dr. Uallace Moreira Lima (UFBA)
Profº. Esp. Inácio Patrício de Almeida Neto (FAT)
Profª. Msc. Ana Virgínia Pereira dos Santos (FAMAM)
MEDIADORA: Prof.ªMsc. Suzane Figueiredo Casas (FAMAM)

MESA REDONDA DA ÁREA DE EDUCAÇÃO
TEMA:OS IMPACTOS DA BNCC NOS CURRÍCULOS E NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
EXPOSITORES:Dra. Tatiana Polliana Pinto de Lima (UFRB)
Msc. José Arlen Beltrão de Matos (UFRB)
Msc. Jucinalva Bastos de Almeida Costa (CEMAM)
MEDIADORA: Prof.ªDra. Josemare Pereira dos Santos Pinheiro (FAMAM / UNEB)

MESA REDONDA DA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL
TEMA:PROJETOS DE ENGENHARIA: EXPECTATIVAS X REALIDADE
EXPOSITORES: Profº. Esp. Josivan Costa dos Santos (FAMAM)
Profª. Alana Grochowalski Araújo (FACTIVA)
Enfª. Florestal Maria Amélia Silva Carvalho (Empresa Top Ambiental)
MEDIADOR: Profº. Msc. Luan Marcos da Silva Vieira (FAMAM)

