
 

TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA APRESENTADOS EM CONGRESSOS 

2017 

 

Em 2017, 18 trabalhos de investigação científica já foram apresentados em eventos científicos, relacionados a projetos desenvolvidos em 

2016. Dois desses trabalhos foram apresentados fora do estado do Pará, 2 (dois) de História, em Brasília e Santa Catarina, e 1 (um), de 

Biomedicina, no Rio de Janeiro. 

 

TRABALHOS PROFESSORES CURSOS LOCAIS/DATAS 

Risco e comportamento 
empreendedor nos 
escritórios de consultorias 
empresariais 

Rinaldo Rodrigues 
Moraes 

 
Administração 

Belém - FIBRA/26 

Uso de ferramentas de 

Lima bioinformática para 

obtenção de mutante da 

proteína glutationa S 

transferase: uma 

combinação de dinâmica 

molecular, cálculo de 

energia livre e SCAN de 

alanina 

 
 
 
 
 

Adonis Lima de Melo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belém - FIBRA /02 de setembro 
 

Estudo de proteínas na 

área farmacêutica e 

biomédica por meio de 

 
 

Ronaldo Correia da Silva 



ferramentas de 

bioinformática 

 
 
 
 

Biomedicina 
 

Polimorfismo genético de 

resistência à infecção pelo 

dengue vírus 

Tarcísio André Amorim 

de Carvalho 

Análise microbiológica de 
ervas medicinais e 
garrafadas 
comercializadas nas 
feiras livres da cidade de 
Belém, Pará 

 
 

Fernando Augusto Costa 

 
Rio de Janeiro/de 

3 a 6 setembro 

Parasitos em solo 
arenoso das principais 
praças e areias das 
praias do município de 
Belém - PA. 

 
Tinara Leila Aarão de 

Souza 

 
 
 
 

Belém - FIBRA /28 de setembro 
 Análise microbiológica de 

ervas medicinais e 
garrafadas 
comercializadas nas 
feiras livres da cidade de 
Belém, Pará 

 
 

Fernando Augusto Costa 

Fundamentos da pena e 
os novos caminhos para 
a reinserção 

Paulo Rogério de Souza 
Garcia 

 

 
 
 

Direito 

 
 
 

Belém - FIBRA /26 de agosto 
Gestão jurídica 
estratégica: o papel do 
advogado dos 
departamentos jurídicos 
de empresas de 
sociedades anônimas 

 
Rinaldo Rodrigues 

Moraes 

Funcionalidade familiar 
de idosos atendidos na 

Horácio Pires Medeiros 
 

Enfermagem Belém - FIBRA /28 de agosto 



estratégia saúde da 
família 

Avaliação da função 
tireoidiana em pacientes 
com a doença de chagas 
no Estado do Pará 

Alan Barroso de Araújo 
Grisólia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Farmácia 

 
 
 
 
 

Belém - FIBRA /15 de agosto 
Determinação das 
concentrações 
plasmáticas de 
itraconazol e 
hidroxiitraconazol em 
pacientes com a doença 
de Jorge Lobo no Estado 
do Pará 

Daniella Pasternostro de 
Araújo 

Controle de qualidade 
físico-químico na 
oleoresina de copaíba 
comercializada no 
mercado Ver-o-Peso 

Christian Neri Lameira 
 

 
 
 
 

Belém - FIBRA /30 de setembro 
 Análise de variantes 

genéticas do gene 
cyp21a2 associadas à 
hiperplasia adrenal 
congênita por dinâmica 
molecular. 

Nelson Alberto 
Nascimento de Alencar 

Preenchendo a lacuna da 
história regional: editoras, 
autores e livros didáticos 
de História da Amazônia 
(Belém – Pará, início do 
século XXI) 

 
 
 
 
 
 

Geraldo Magella de 
Menezes Neto 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

História 

 
 

Brasília/de 24 a 28 de julho 

A história regional na sala 
de aula: produção e usos 
de livros (para)didáticos 
de História da Amazônia 
no início do século XXI 

Belém - FIBRA /29 de agosto 



Os desafios do ensino de 
História Regional: relatos 
de professores de 
Estudos Amazônicos em 
Belém do Pará 

 Florianópolis – SC/EDUSC/de 25 a 27 de outubro 

Música popular no ensino 
de história e estudos 
amazônicos 

Edilson Mateus Costa da 
Silva Belém - FIBRA /29 de agosto 

 

 


