
  

 

PROJETOS DE PESQUISA CADASTRADOS NO CÂMPUS GOIÂNIA OESTE EM 2018 

TÍTULO  COORDENADOR 
VIGÊNCIA 

INÍCIO FINAL 

Tecnologia Assistiva, Inclusão, Necessidades 
Educacionais Específicas,Escola Pública. 

Fernando Marcos da 
Silva 

ago/18 jun/20 

Recursos Hidricos, Indicadores Ambientais, Bacias 
Hidrográficas, Agricultura. 

Leonardo Martins da 
Silva 

ago/18 jun/21 

Representações sobre a Deficiência Intelectual em 
Pesquisas Strictu sensu no Brasil 

Raclene Ataíde de 
Faria 

2018/2 2020/1 

A Educação de Crianças de zero  a três anos de 
idade: análises dos elementos históricos, políticos, e 
sociais constituintes da organização do trabalho 
pedagógico e das práticas pedagógicas. 

Telma Aparecida 
Martins Teles 

Silveira 
set/18 dez/20 

PROJETOS RECOMENDADOS AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO (PIBIC-EM) – 2018 

COORDENADOR TÍTULO  

Eliene Lacerda Pereira 
Saúde e beleza coletivas? A concepção de corpo para os jovens dos cursos 

técnicos do campus Goiânia Oeste  

Lyriane Apolinário Araújo 
Percepção e aceitabilidade da vacina anti-HPV entre estudantes de cursos da saúde 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás 

Alessandro da Costa 
A Seresta na Cidade de Goiás: um estudo de um movimento cultural e sua 

importância na coletividade 

Fabiane Schneider 
Machado 

Uma análise da obra “Persépolis”, a partir dos conceitos sartreanos de angústia e 
responsabilidade presentes em “O existencialismo é um humanismo” 

Charlise Fortunato 
Pedroso 

Avaliação da prática de automedicação para alívio da dor dos estudantes dos 
cursos da área da saúde do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Estado de Goiás 

Jullyana Borges de Freitas 
Imagem corporal de adolescentes recém-ingressos em cursos técnicos na área da 

saúde em instituição federal de ensino 

Alan Dumont Clemente 
Análise da ação antimicrobiana do óleo essencial da Sucupira branca (Pterodon 

Emarginatus) em cepas de Streptococcus pyogenes. 

Doriam Erich de Castro 
Xeroderma Pigmentoso: Uma abordagem Sociocultural acerca da Invisibilidade e 

Estigmas dos portadores da doença. Araras-GO, 1965-2018. 



 

PROJETOS RECOMENDADOS AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA NAS AÇÕES AFIRMATIVAS(PIBIC-AF) – 2018 

COORDENADOR TÍTULO  

Telma Silveira 
A relação público/privado na história da educação infantil e os impactos na 

prática pedagógica 

Suzana Lopes De 
Albuquerque 

Processos de leitura e escrita na infância e adolescência na província de Goiás 
Oitocentista (Século XIX). 

Lívia Cristina Ribeiro dos Reis 
Crianças em contexto de medida protetiva de acolhimento institucional: o que 

pensam os profissionais envolvidos? 

 Rachel Benta Messias 
Bastos 

História e Educação do negro na escolarização brasileira 

Luciana Maria de Almeida Movimento Feminista: educação e saberes da prática militante 

Telma Silveira 
Os currículos dos cursos de Licenciatura em Pedagogia, Música, Educação 
Física, Artes e a formação de professores para a educação infantil: um olhar 

sobre a creche. 

Telma Silveira 
As concepções de prática pedagógica e de creche presentes nos documentos 
oficiais: elementos para a formação e o trabalho docente na educação infantil. 

Leonardo Martins Da Silva 
Gestão dos recursos hídricos e indicadores ambientais: um estudo 
comparativo do uso agrícola das águas portuguesas e brasileiras 

Luciana Maria de Almeida Relações de gênero e feminismo: análises conceituais e práticas feministas 

Camilla Botegqa 
Caracterização socioeconomica, antropometrica e do consumo alimentar de 

adolescentes recém-ingressos em cursos técnicos na área da saúde em instituição 
federal de ensino. 

Eliene Lacerda Pereira Educação física no ensino médio: desafios para uma nova formação humana 

Lyriane Apolinário Araújo 
Fatores determinantes ao atraso vacinal entre discentes de cursos técnicos de 

saúde do Instituto 
Federal de Goiás 

Alan Dumont Clement 
Potencial Inseticida do Óleo Essencial da Pimenta brasileira (Schinus terebinthifolius 

Raddi) sobre 
o mosquito Aedes aegypti. 

Alessandro da Costa 
A Música como Veículo de Comunicação e Expressão: uma leitura a partir da 

Música de Protesto no Brasil 

Doriam Erich de Castro 
O medo da AIDS: estigmas e políticas públicas de saúde na sociedade brasileira 

entre os anos 1982-2018. 

Eliene Lacerda Pereira 
Lazer e tempo livre na indústria cultural: possibilidades para docentes e discentes 

dos cursos técnicos integrais integrado do campus goiânia oeste 

Alan Dumont Clemente 
Análise da ação antimicrobiana do óleo essencial da Pimenta brasileira (Schinus 

terebinthifolius Raddi) em cepas de Streptococcus pyogenes. 



PROJETOS RECOMENDADOS AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM 
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO (PIBITI) – 2018 

COORDENADOR TÍTULO  

Leonardo Martins Da Silva 
Recursos didáticos e as metodologias de ensino de geografia: os desafios de 

ensinar e aprender nas séries iniciais do ensino fundamental da Escola Municipal 
São José em Goiânia/GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


