
PROJETOS DE PESQUISA CADASTRADOS NO CÂMPUS GOIÂNIA OESTE EM 2020 

TÍTULO COORDENADOR 

Perfil  epidemiológico  dos  usuários  da  Profilaxia  Pré-Exposição 
(PrEP) ao HIV no Estado de Goiás 

Raquel Silva Pinheiro 

Impactos da pandemia de covid-19 na saúde mental e alterações 
nos padrões alimentares de estudantes do ensino técnico 
integrado ao ensino médio em tempo integral 

Hellen da Silva Cintra de Paula 

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

Suzana Albuquerque 

Estudo epidemiológico de efetividade do monitoramento e 
controle de Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde, 
pelo uso de uma ferramenta digital implantada no âmbito das 
Comissões de Controle de Infecções Hospitalares. 

Geraldo Andrade de Oliveira 

 

PROJETOS RECOMENDADOS AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA NO ENSINO MÉDIO (PIBIC-EM/CNPq) – 2020 

ORIENTADOR(A) TÍTULO DO PROJETO 

Lyriane Apolinário Araújo Potenciais impactos na saúde mental de estudantes da Educação de Jovens 

e Adultos: Reflexo de uma pandemia 

Raquel Silva Pinheiro  Perfil sociodemográfico e adesão à Profilaxia Pré-Exposição (prep) entre 

adultos do Estado de Goiás 

Hellen da Silva Cintra de Paula A pandemia de covid-19 e seus impactos na saúde mental de estudantes do 
ensino técnico integrado ao ensino médio em tempo integral 

Hellen da Silva Cintra de Paula Alterações nos hábitos alimentares de adolescentes do ensino técnico 
integrado ao ensino médio em decorrência da pandemia de coronavíru 

Charlise Fortunato Pedroso Infecções de sítio cirúrgico: incidência e perfil de resistência antimicrobiana 

em pacientes submetidos a cirurgias cardíacas em hospitais brasileiros 

Charlise Fortunato Pedroso Fatores de risco para infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidos a 

cirurgias cardíacas em hospitais brasileiros 

Karinne Machado Silva Imprensa brasileira em cena: um olhar retrospecto do império à república 

Luciana Maria de Almeida Rebeldia no Rock: um estudo do Rock como contestação social 

Lyriane Apolinario de Araujo Prevalência das infecções pelos vírus linfotrópicos de células t humanas 1 e 

2 em imigrantes: revisão da literatura 

Thays Angélica de Pinho Santos  Prevalência das infecções pelos vírus linfotrópicos de células t humanas 1 e 

2 em gestantes no brasil: revisão da literatura 

Ingrid Aline de Jesus Goncalves Prevalência das infecções pelos vírus linfotrópicos de células t humanas 1 e 

2 em doadores de sangue no brasil: revisão da literatura 



Ingrid Aline de Jesus Goncalves Incidência de infecção relacionada à assistência à saúde em pacientes 

traumatizados em hospitais de urgência no estado de Goiás. 

 

PROJETOS RECOMENDADOS AO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA (PIBIC) 

Dayanna Pereira dos Santos Educação Especial e Inclusão no Campus Goiânia Oeste – IFG: uma análise 

a partir da implementação do Napne. 

Dayanna Pereira dos Santos As percepções dos alunos com Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade sobre o processo de inclusão no IFG. 

Suzana Lopes de Albuquerque História da Alfabetização no Brasil: retrocessos atuais na PNA, BNCC e 

programa “Tempo de aprender” (MEC/Sealf/2020) 

Eduardo Junio Ferreira Santos Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares: um debate necessário 

 


