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CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS MODALIDADE PÔSTER 

 Data: 18/10/2016 – Horário: 17h00 – 19h00  Local: Tenda em frente ao auditório da UERR  
Stand Título do Trabalho  
001 Teoria Contingencial   
002 Administração Estratégica   

003 Administração Participativa   

004 Administração Japonesa   

005 Administração por objetivos   

006 O Estudo da Química do Ferro com abordagem na experimentação problematizadora   

007 Sala de Ciência do SESC – Avaliação do Projeto Ciência Itinerante   
008 O uso do aplicativo Hypatiamat como metodologia de ensino de matemática  na Escola Estadual Dr Luiz Rittler Brito de Lucena   

009 A contribuição do subprojeto PIBID QUÍMICA/BOA VISTA/UERR na abordagem dos conteúdos de mistura e densidade em uma escola pública de Boa Vista/RR   
010 Projeto Horta Escolar “Alimente-se bem”: Alunos Indígenas e a promoção da reeducação alimentar   
011 Companhia de Águas e Esgotos de Roraima-CAER: um olhar sobre o contexto dos recursos hídricos e da educação ambiental em Roraima.   

012 O teatro científico como proposta de transposição didática para o ensino de precipitação de metais   

013 Tabela periódica em braille: uma ferramenta de ensino aprendizagem de química para alunos com deficiência visual   

014 Coleção Didática de Ictiologia do Laboratório de Zoologia Aplicada da UFRR   

015 Um relato de experiência: a contribuição do PIBID Química/Boa Vista/UERR no ensino de ácido-base   

016 A Paleontologia no processo de Ensino Aprendizagem dos alunos do 7º Ano da sede do município de Boa Vista, Roraima   

017 Ensino e Aprendizagem da Matemática: jogos, materiais concretos e lúdico   

018 Teatro de fantoches como proposta para o ensino de química analítica qualitativa   

019 Fatores de motivação para participação nas aulas de Educação Física em alunos do 5° ano do ensino fundamental   

020 Experimentação no ensino de Química: Indicador ácido-base de jambolão   

021 Coleção Osteológica Didática do Laboratório de Zoologia Aplicada da Universidade Federal de Roraima   

022 A geografia e a realidade dos alunos da educação de jovens e adultos da Escola Estadual Profª.  Maria De Lourdes Neves - Boa Vista/RR   

023 Ocorrência de insetos e ácaros em cultivos de banana no Sul do Estado de Roraima   

024 Efeito da altitude e dos parâmetros biométricos em estimativas da biomassa de raízes de árvores em florestas ecotonais do Norte da Amazônia Brasileira   
025 Produção de hidrogênio: Um experimento didático para o ensino de química   
026 A concepção de conceito do Princípio de Le Chatelier de estudantes em uma escola pública no município de Rorainópolis-RR ao analisar seus Modelos Mentais   
027 Brinquedoteca: espaço de construção do conhecimento e socialização através de brincadeiras e jogos   
028 Análise de Alteração na Paisagem em área de Exploração Madeireira no município de Caracaraí-RR   
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029 Levantamento da comercialização de olerícolas na feira Amazondalva no município de Rorainópolis - RR   
030 Perfil do consumidor de mel no município de Boa Vista-RR.   
031 Duração dos eventos reprodutivos de Curatella americana L.f. (Dilleniaceae) em Boa Vista, Roraima   
032 Dormência de sementes de Curatella americana L.f. (Dilleniaceae) coletadas em duas localidades de savana em Roraima, norte da Amazônia   
033 Avaliação da severidade da lagarta-do-cartucho-do-milho no município de Rorainópolis – RR   
034 Características morfométricas de traíra em função do peso de abate   
035 Contribuição da Dança no Desenvolvimento Motor de Escolares   
036 Perfil socioeconômico dos produtores de olerícolas da feira livre Amazondalva, município de Rorainópolis/RR   
037 Vídeo aula como proposta para o ensino de solução tampão   
038 Perfil do consumidor de hortaliças do município de Rorainópolis - Roraima   
039 Disponibilidade natural de sementes de espécies madeireiras em áreas de cerrado e floresta de Roraima   
040 Caracterização Química do óleo essencial de Aristolochia sp. (ARISTOLOCHIACEAE)   
    
 Data: 19/10/2016 – Horário: 17h00 – 19h00  Local: Tenda em frente ao auditório da UERR   

001 Bactérias do filoplano do maracujazeiro no controle da mancha-bacteriana do maracuja   
002 Análise físico-química de Capsicum chinense Jacq cultivada na cidade de Boa Vista, Roraima   
003 Nematoides parasitos de Brycon amazonicus (Spix e Agassiz, 1829) de uma piscicultura em Mucajaí, Roraima, Brasil   
004 Bactérias produtoras de polihidroxialcanoatos (PHAs): diversidade e potencial de aplicações biotecnológicas   
005 Diagnóstico das práticas de manutenção na arborização de ruas de Boa Vista-RR   
006 PCR-RFLP da região ITS rDNA: Um método útil para a identificação de isolados de fungos filamentosos   
007 Plantio consorciado de milho e feijão caupi sob diferentes espaçamentos em transição agroecológica em Roraima   
008 Análise da infestação dos fitoparasitas Cuscuta spp. E Struthanthus martianus no Parque Anauá, Boa Vista-RR   
009 Isolamento de DNA de sangue periférico de participantes que apresentam Leishmaniose para posterior caracterização genotípica.   
010 Higroma cístico: relato de caso   
011 Emergência de plântulas de Oenocarpus bacaba Mart. em função de períodos de imersão das sementes em água   
012 Progresso da mancha preta e mancha castanha em genótipos de amendoim ereto cultivados em Roraima   
013 Dinâmica populacional de cigarrinhas-das-pastagens Deois incompleta (Cercopidae) em braquiarão no Município de Alto Alegre, Roraima   
014 Carrapato de aves (Argas, spp) em pequenas propriedades rurais no Município de Boa Vista-RR.   
015 Caracterização Química do cipó de Aristolochia sp   
016 Bovinocultura de leite no município de Amajari: endoparasitoses e ectoparasitoses   
017 Principais doenças de ocorrência na bovinocultura de leite no município de Amajari   
018 Avaliação da incidência de mastite de vacas leiteiras no município de Amajari/RR   
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019 Mineralização de bovinos de leite no município de Amajari/RR   
020 Biometria de frutos e endocarpos de taperebá (Spondias mombin L.) coletados em área urbana de Boa Vista-RR   
021 Cultivo consorciado de milho e feijão caupi sob diferentes espaçamentos em transição agroecológica em Roraima   
022 Acúmulo de massa seca em plantas jovens de cedro doce em função da omissão de nutrientes   
023 Integração de dados espaciais sobre a piscicultura no município de Mucajaí-RR   
024 Nível de danos físicos em sementes de 39 genótipos de Vigna unguiculata (L.) Walp cultivados em Roraima   
025 Germinação de sementes de ipê roxo (Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos) submetidas em diferentes substratos   
026 Germinação de sementes de Angelim-ferro (Dinizia excelsa Ducke) em diferentes substratos   
027 Indicadores de diversidade para a gestão de árvores de rua de Boa Vista-RR   
028 Desenvolvimento de milho cultivado sob doses de fósforo no cerrado de Roraima em sistema de plantio direto.   
029 Fungos associados a sementes de feijão-caupi de porte prostrado e porte ereto produzidas no cerrado de Roraima   
030 Produção de milho verde em consórcio com Crotalaria juncea sob diferentes dosagens de N em transição agroecológica em Roraima   
031 Rendimento da batata-doce adubada com cama de aviário em sistema de consórcio com crotalaria juncea l. sob savana de Roraima   
032 Mantispidae (Insecta: Neuroptera) na Estação Ecológica de Maracá, Roraima   
033 Uso de leguminosas como alternativas de adubação na cultura do milho verde no lavrado de Roraima   
034 Boas Práticas de Sustentabilidade:Tratamento alternativo para prevenção de fungos e insetos xilófagos na madeira de eucalipto   
035 Primeiro registro de Myxobolus sp. (Myxozoa: Myxobolidae) parasitando Colossoma macropomum (Curvier, 1818) em cultivo no Estado de Roraima   
036 Influência da densidade de semeadura na clorofila de duas cultivares de melão   
037 Adubação nitrogenada em dois anos de cultivo do milho   
038 Influência do estádio de maturação na biometria de frutos de umbu (Spondias tuberosa)   
039 Fertilização nitrogenada em milho cultivado em sucessão   
040 Emergência de rabanete (Raphanus sativus L.) sob diferentes substratos orgânicos em Boa Vista-RR   
    
 Data: 20/10/2016 – Horário: 17h00 – 19h00  Local: Tenda em frente ao auditório da UERR   

001 Intervenção contra o bullying escolar   
002 Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e o Ensino de Geometria Espacial (EGE)   
003 Animais peçonhetos e venenosos: um estudo sobre erros conceituais em livros didáticos do ensino fundamental   
004 Consea/RR: Responsável pela Segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Roraima.   
005 O trabalho do assistente social no Ministério Público Estadual de Roraima   
006 Pilhas e baterias e a coleta seletiva em pontos comerciais de Boa Vista - RR   
007 Análise da angústia e autenticidade na obra de Sartre: consciência e realização da filosofia   
008 Política de saúde nas prisões: a atenção às especificidades das mulheres em ambientes de privação de liberdade   
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009 O papel do CAPS III nos Serviços Substitutivos de saúde mental de Boa Vista – Roraima.   
010 Violência contra a mulher: da agressão verbal, ao homicídio.   
011 Turismo Cultural: A influência da Cultura Indígena no cotidiano da População de do Município de Pacaraima e sua Relação com o Turismo   
012 Geodiversidade no entorno da sede do munícipio do Uiramutã - RR   
013 O trabalho do assistente social no Centro Socioeducativo  Homero de Souza Cruz Filho em Boa Vista/RR   
014 O processo de trabalho do assistente social no SESC – Brasil   
015 O trabalho do assistente social na política de educação no Instituto Federal de Roraima   
016 Jogos educativos: estratégia de sensibilização para o aprendizado sobre prevenção e combate a incêndios   
017 O processo de trabalho do assistente social na política de asssitência social na Secretaria de Estado do Trabalho e Bem Estar Social-SETRABES/RR   
018 O trabalho do assistente social no CRAS   
019 O Processo de Trabalho do Assistente Social na Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania – SEJUC em Boa Vista/RR   
020 Análise de caso das comunidades do baixo rio branco no município de Caracaraí-RR: Perspectivas e desenvolvimento sustentável.   
021 A centralidade da família na política nacional de assistência social: um debate sobre a matricialidade sociofamiliar   
022 O Trabalho do Assistente Social no Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER   
023 O Processo de Trabalho do Assistente Social na Saúde   
024 Relato de experiência – mestrando PPGEC   
025 Relato de experiência – mestrando PPGEC   
026 Relato de experiência – mestrando PPGEC   
027 Relato de experiência – mestrando PPGEC   
028 Relato de experiência – mestrando PPGEC   
029 Relato de experiência – mestrando PPGEC   
030 Relato de experiência – mestrando PPGEC   
031 Relato de experiência – mestrando PPGEC   
032 Relato de experiência – mestrando PPGEC   
033 Relato de experiência – mestrando PPGEC   
034 Relato de experiência – mestrando PPGEC   
035 Relato de experiência – mestrando PPGEC   
036 Relato de experiência – mestrando PPGEC   
037    
    

 


