
SESSÕES DE COMUNICAÇÃO PÔSTER: PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO 
HCE 

   
PÔSTER - Humanidades, Ciências e Educação 

Data 23/10/18 - Período VESPERTINO       14h às 16h 
Trabalho  Apresentadores Título do trabalho  

6271197 Marina Paiano Spindola 
Analise de imagens dos povos Indigenas na obra  colonos e missionarios italianos nas florestas do brasil  do 
pe. luigi Marzano 

9878483 
Paulo Henrique Salvan Euzébio 

Análise dos parametros fisiológicos e psicológicos em adolescentes nadadores durante uma semana pré 
competiva 

2187221 Natália Rodrigues de Oliveira 
Composição da avifauna da lagoa do Violão, município de Torres, litoral norte do Rio Grande do Sul: Dados 
Preliminares. 

3237567 Indiani Conti Della Vechia 
Dinâmica espaço-temporal do uso e cobertura da terra na área de proteção ambiental da lagoa Itapeva, 
Torres, Rio Grande do Sul 

6435467 Kamila Machado Pinheiro Silveira Pesquisa e Tecnologias no contexto da Pós-Graduação Stricto Sensu - Educação 

3639134 Julia dos Santos Medeiros 
Resposta do programa de treinamento de exercício físico aquático intermitente sobre parâmetros de saúde 
mental e autonomia funcional em indivíduos depressivos 

4238850 Jéssica Marcilio de Oliveira 
Resposta dos exercícios aquáticos sobre os escores de depressão e autonomia funcional em idosos 
diagnosticados com depressão. 

6942164 Mônica Hammen Llanos Sexualidade na Educação Infantil:Um olhar dos pais e professores 

6729711 Gabriel Preuss Custódio 
A influência de variáveis abióticas na atividade de forrageamento de morcegos insetívoros (mammalia: 
chiroptera) no sul de santa catarina 

5858917 Gabriel Preuss Custódio 
Atividade de forrageamento de morcegos insetívoros (mammalia: chiroptera) em ambiente periurbano no sul 
de santa catarina 

7557116 Thaise João de Freitas 
Geração e Destinação de Resíduo de vidro laminado automotivo: Uma contribuição para a Região 
Carbonífera Catarinense 

7979495 Gabriel Preuss Custódio 
Variação temporal na atividade de morcegos insetívoros (mammalia: chiroptera) em ambiente periurbano no 
sul de santa catarina 

9254595 Felipe Torquato Vieira A história de homens. A vida de Kepler, Newton, Faraday e Einstein para a desmistificação do gênio científico. 

 


