
 
 

 SESSÃO PÔSTER  

 

Dia 26 de outubro de 2017 - Trabalhos da Graduação (13:20-14:50) 
Quinta-feira 

1F. “Aproveitamento de resíduo agroindustrial como substituto de aditivos multifuncionais nos combustíveis: economia verde” - 

Aline Araújo dos Santos (CSPI). 

1V. “Uso de polifluoreto de vinilideno (PVDF) em membranas para células a combustível do tipo PEMFC” - Aline Muniz Lima 

(CSPI).   

2F. “Gestão e modelagem de processo no gerenciamento de normas de uma indústria utilizando BPMN” - Ana Carolina do 

Nascimento Gomes (CSPI). 

2V. “Análise do crescimento bacteriano associado ao plástico PEAD em meio LB sólido com 2,4 D” - André Luiz Moreira de 

Souza (CCBS).  

3F. “Validação de método eletroanalítico para detecção de 2,4-D em meio aquoso” - Beatriz Almeida de Mello Mota (CCBS).  

3V. “Modelagem matemática e computacional voltada ao controle biológico de pragas utilizando o modelo presa-predador” - 

Carlos Eduardo de Souza Rodrigues (CCMAT). 

4F. “Bioprospecção e caracterização do potencial biotecnológico das bactérias marinhas brasileiras na síntese de 

antimicrobianos” - Carlos José Ferreira da Silva (CCBS).  

4V. “Análise de comportamento anormal em vídeos com multidão utilizando colônia de bactérias artificiais” - Daniel Ramos da 

Costa (CCBS).  

5F. “Síntese e avaliação de derivados da melatonina e triptamina no tratamento da malária” - Danielle Pagliaminuto Portella 

(CCBS). 

5V. “Síntese de uma resina de impressão iônica à base de acrilonitrila-estirenodivinilbenzeno seletiva ao Cádmio” - Débora da 

Costa Brito (CCBS). 

6F. “Interação entre Bacteroides fragilis e Trichomonas vaginalis: o que vale é persistir?” - Felipe de Oliveira Lopes (CCBS). 

6V. “A influência do uso de software de gerenciamento nas operações portuárias” - Fernanda de Miranda Maio (CSPI). 

7F. “Análise dos esforços sofridos por uma embarcação na presença de ondas” - Flávia Santos Albuquerque (CSPI). 

7V. “Modelo digital de terreno de trechos da hidrovia Tietê-Paraná” - Franklin Santos Buzeli (CSPI). 

8F. “Aplicação dos íons molibdato e permanganato na obtenção de camadas de conversão sobre aço galvanizado em substituição 

aos íons Cromo (VI)” - Gabrielle Laut Lopes Marinho (CSPI). 

8V. “Monitoramento da produção de gases de aterro sanitário pelo ensaio de Potencial Bioquímico de Metano (GB21)” - 

Gabrielly B. da Silva (CCBS). 

9F. “Seleção de fungos filamentosos com potencial para a biossorção de mercúrio” - Hanna Beatriz Vieira da Silva Ramos 

(CCBS).  

9V. “A importância das ferramentas da qualidade em operações de monitoria Call Center” - Jéssica Adolfo de Abreu (CSPI). 

10F. “Estudo do efeito do tratamento com o anticorpo neutralizante de  TGF-β (1D11) durante a fase crônica da doença de 

Chagas no modelo experimental murino” - João Vitor Geisteira (CCBS). 

10V. “Proposta de modelo multicritério para apoiar a precificação de serviços de uma oficina mecânica especializada Land Rover 



localizada na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro” - João Guilherme da Costa Fernandes (CSPI). 

11F. “Efeito da concentração e temperatura de reação na síntese de nanopartículas de óxido de cobre (II) pelo método da 

coprecipitação” - Karine Loise Correa da Conceição (CSPI). 

11V. “Caracterização físico-mecânica de compósitos de PEAD pós-consumo reforçados com bagaço de cana-de-açúcar (BCA) e 

PE-g-MA” - Karolina V. de S. Coelho (CSPI).  

12F. “Resultados Esperados para a Análise da Produtividade da Soldagem Unilateral em Aço Naval ASTM A131 grau AH36” - 

Kathyucia Omena (CSPI). 

12V. “Influência de fatores genéticos no desenvolvimento da tendinopatia em atletas de voleibol” - Lucas Rafael Lopes (CCBS). 

13F. “Síntese e avaliação anticancerígena do tempol” - Mario Pinto Rodrigues Neto (CCBS). 

13V. “Utilização de vesículas gasosas como auxiliares no diagnóstico de câncer de cólon por biomicroscopia ultrassônica 

endoluminal” - Matheus Senna de Mello (CCBS). 

14F. “Interação de polimorfismos nos genes VEGF e KDR com o índice de massa corporal em mulheres com endometriose” - 

Mayara Calixto da Silva (CCBS).  

14V. “Divulgação e alfabetização científica: estratégias utilizadas no âmbito escolar para prevenção das arboviroses emergentes e 

reemergentes - uma revisão” - Michele Lafayette (CCBS). 

15F. “Polimorfismos nos genes do Fator de Crescimento Endotelial Vascular e seu receptor associados ao desenvolvimento de 

tumores ósseo” - Mirla Pinto de Aguiar (CCBS). 

15V. “Síntese e Caracterização de poliHIPEs de Estireno-Divinilbenzeno com estrutura particulada” - Nathália Smith Santos 

(CCBS). 

16F. “Promoção da saúde nas ações de enfrentamento das arboviroses transmitidas pelos mosquitos do gênero Aedes nas escolas 

públicas e particulares do Brasil- Revisão Integrativa” - Paula Beatriz da Silva Lima (CCBS). 

16V. “Hortas em garrafas pet: Uma estratégia de educação ambiental para turmas de formação de professores de escolas da zona 

oeste do Rio de Janeiro” - Paula Beatriz S. Lima (CCBS). 

17F. “Avaliação da atividade antimicrobiana, citotóxica e genotóxica do extrato aquoso de flores de Hibiscus sabdariffa Linn” - 

Priscila Santana de Almeida (CCBS).  

17V. “Avaliação da presença de fibras antioxidantes em resíduo agroindustrial proveniente da indústria de vinhos tinto” - Priscila 

S. Almeida (CCBS). 

18F. “Alterações do complexo juncional presente na célula epitelial intestinal durante o processo de infecção do Toxoplasma 

gondii” - Olga Maria de Jesus Souza (CCBS). 

18V. “Estudo do extrato aquoso da casca e do pericarpo da Punica granatum L para fins de inibição de corrosão” - Raissa H. 

Campelo (CCBS). 

19F. “Modelagem computacional tridimensional de embarcações: modelagem da parte interna do navio Heavy Lift” - Raphael de 

Souza dos Reis Silva (CSPI). 

19V. “Compósitos de copolímero de estireno/acrilonitrila com argila modificada para emprego em células a combustível do tipo 

PEMFC” - Rayane de Campos Luiz (CSPI). 

20F. “Comparação do perfil de resistência ao tratamento em células drivadas de linfoma difuso de grandes células B em diferentes 

subtipos” - Rebeca Sousa Brum (CCBS). 

20V. “Utilização do ciclo PDCA como ferramenta de apoio para implantação de um projeto para redução do consumo de água em 

uma fábrica de munição” - Roberta Anastácia Palermo Fernandes (CSPI). 

21F. “Biossorção de cromo em efluente sintético por Penicillium corylophilum” - Tainá de S.C Torres (CCBS). 

 

21V. “Influência da velocidade da água na distribuição de larvas de diptera: simuliidae no Parque Nacional da Tijuca” - Tainá 



Maria Miranda Souza (CCBS). 

22F. “Estudo da corrosividade do aço API X70 em contato com amostras de biodiesel de canola” - Tamara. S. Tavares (CSPI). 

22V. “Características epidemiológicas e clínicas do tumor ósseo de células gigantes: dados de um centro de referência no Brasil” 

- Thais da Silva Figueiredo (CCBS). 

23F. “Resultados esperados para a análise de resistência à corrosão em juntas soldadas de aço naval AH36” - Thaissa Sampaio 

Nunes (CSPI).  

23V. “Tratamento in vitro com melatonina nas células infectadas com Toxoplasma gondii” - Thamyres Vianna de Macedo (CCBS).  

24F. “Aplicação do extrato aquoso de Aloe Vera como inibidor de corrosão do aço em meio ácido” - Werlleson Martins da Silva 

(CSPI).  

24V. “Estudo farmacognóstico de Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae)” - Yasmim Lorena Costa dos Santos (CCBS). 

25F. “Resultados Esperados para a Análise de Resistência à Corrosão em Juntas Soldadas de Aço Duplex 31803” - Millena Muniz 

Posso (CSPI).  

Dia 27 de outubro de 2017 - Trabalhos da Pós-Graduação (19:00-20:30) 
Sexta-feira 

1F. “Qualificação e desenvolvimento da soldagem dos aços austeníticos para reatores nucleares” - Ademir Antônio Fraga Ribeiro. 

1V. “Avaliação da espessura da Zona Termicamente Afetada (ZTA) de um metal base SAE4140 em uma solda de revestimento pelo 

processo Laser Cladding” - Adriano Francisco. 

2F. “Caracterização de tinta anticorrosiva com adição de carga de negro de fumo e nanoargilas” - Alan Albert P.O. Amorim. 

2V. “Estudo comparativo de diferentes metodologias de pré-oxidação em tratamento de águas do Rio Guandu” - Alan Kardec da 

Silva. 

3F. “O uso das tecnologias da informação e comunicação em proveito da educação ambiental para crianças e adolescentes” - 

Alex Batista Ferreira. 

3V. “Biomonitoramento em ambientes aquáticos – um estudo de caso no rio Tinguá-Nova Iguaçu RJ” - Alexandre Silva de 

Miranda. 

4F. “Imobilização de lipases em copolímeros de estireno-divinilbenzeno para a transesterificação de óleos vegetais visando a 

produção de biodiesel” - Ana Paula Nogueira de Brito. 

4V. “Estudo da viabilidade da recuperação de solventes de um laboratório de controle de qualidade de produção óleos 

lubrificantes” - André Luiz Gadelha de Carvalho. 

5F. “Modulação das junções comunicantes em um microambiente de infecção com Trypanosoma cruzi” - Camila Moura da Silva. 

5V. “Modelo de monitoramento aplicado ao controle do descarte e reaproveitamento do óleo como medida de preservação do 

meio ambiente” - Carlos Anderson Gomes Fiore. 

6F. “Proteoma do plasma e da saliva em adultos jovens com obesidade e sobrepeso como possível biomarcador precoce de doença 

periodontal e cardiovascular” - Carlos Vinicius Ferreira da Silva. 

6V. “Reuso de água e educação ambiental: aplicação de cartilha ambiental em escolas do município de Nilópolis-RJ” - Carolina 

Dias Lelachêr. 

7F. “Catalisadores residuais do craqueamento catalítico fluidizado: soluções tecnológicas de reaproveitamento” - César Martins 

Fraga. 

7V. “A variabilidade do chorume em aterros sanitários: análise das legislações CONAMA 430/11 e NT-202-R10” - Christian 

Daniel Kozuf. 

8F. “Manejo e qualidade das águas superficiais do Parque Estadual da Pedra branca” - Christina de Albuquerque Ferreira. 

8V. “Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de uma empresa de caldeiraria pesada” - Cintia Roberta 



Sevillha dos Santos. 

9F. “Método de abertura em forno micro-ondas para extração de platina em catalisadores de FCC” - Daphne Costa Pacheco 

Aguiar. 

9V. “Persistência do 2,4-D em vidrarias utilizadas para cultura de tecidos vegetais” - Dora dos Santos Costa. 

10F. “Estudo do comportamento mecânico da junta soldada do aço A 36 utilizado em construções metálicas” - Eduardo da Silva 

Fonseca. 

10V. “Emprego da extração por solvente no tratamento de efluentes cianídricos” - Elaine Thomaz Ribeiro. 

11F. “Análise do efeito do tratamento de conversão sobre a resistência à corrosão das ligas de alumínio em meio de NaCl 3,5%” - 

Elisa Pereira de Carvalho. 

11V. “A utilização de aminas como inibidores de corrosão em tubos de aço API” - Emerson dos Santos Sant´Ana. 

12F. “Clotrimazol é um tratamento promissor para endometriose experimental” - Erika Menezes de Mendonça. 

12V. “Síntese e modificação química de copolímeros a base de DVB para imobilização de lipases e preparação de 

biocatalisadores” - Ezaine Cristina Corrêa Torquato. 

13F. “Estruturas com painéis monolíticos de poliestireno expandido (eps): estudo do seu comportamento mecânico” - Fabiana 

Teodosio Barbosa. 

13V. “Avaliação de reparo de eixos de liga de níquel inconel 718 por laser cladding” - Gabriel Yudy Matsunaga dos Santos. 

14F. “Modulação da comunicação juncional em macrófagos infectados com o Toxoplasma gondii e em condições que mimetizem o 

ambiente inflamatório” - Gabriella Oliveira Alves Moreira de Carvalho. 

14V. “Aditivo anticorrosivo produzido a partir de bagaço de cana e farelo de dendê para ser usado na indústria naval” - George 

M. Ferreira. 

15F. “Estudo e modelagem cinética heterogênea da reação de cetalização do glicerol com acetona utilizando zeólitas do tipo H-

BEA e H-FER como catalisadores” - Gisel Chenard Díaz. 

15V. “Mapeamento e caracterização de criadouros de espécies antropofílicas de Diptera: Simuliidae do Parque Nacional da 

Tijuca” - Ivete Ramos de Arruda Buffolo. 

16F. “Verificação da influencia da aplicação de montagens distintas do Layout de pré-aquecimento na junta soldada de aços baixa 

liga” - Jairo Silva Bastos. 

16V. “Plano de gerenciamento de resíduos sólidos em uma unidade estadual de educação do Rio de Janeiro” - Jeferson Vital de S. 

Ribeiro. 

17F. “Extrato de Açaí (Euterpe oleracea) como um promissor tratamento do câncer de mama em modelo experimental” - Jéssica 

Alessandra-Perini. 

17V. “Polimorfismos do citocromo P450 2C19 e o índice de massa corporal como fatores de risco para o desenvolvimento da 

endometriose” - Jéssica Vilarinho Cardoso. 

18F. “Cultivo de plantas medicinais como estratégia de educação ambiental” - Jéssica Tavares Maia Gomes. 

18V. “Caracterização de bactérias associadas à contaminação das águas potável e purificada em um sistema de purificação de 

água de uma indústria farmacêutica situada no município do Rio de Janeiro” - João Marcos Pereira Santos. 

19F. “Análise de soldabilidade de dissimilares entre aço inox austenítico e aço carbono ferrítico” - Jorge Felipe C. Ribeiro. 

19V. “Planejamento de reparo baseado em inspeção de segurança NR-13 e sistema de gerenciamento de integridade estrutural” - 

José Gonçalves Pacheco Júnior. 

20F. “Efeito do celecoxibe no tratamento da endometriose em modelo experimental” - Karina Cristina Rodrigues Baptista. 

20V. “A pessoa com deficiência e a empregabilidade no setor da construção naval” - Luanda Cristine Arruda Correa. 



21F. “Avaliação das propriedades anticorrosivas do extrato seco do Pinus Pinaster” - Krishna A. da Silva. 

21V. “Avaliação da trietilamina como inibidor de corrosão do aço API em meio ácido e meio marinho” - Krishna Alcantara. 

22F. “Tijolo ecológico com resina polimérica e resíduo de rocha ornamental” - Maiccon Martins Barros. 

22V. “Avaliação da resistência a corrosão em juntas soldadas em unidades de remoção de sulfatos” - Marcelo Lopes Ferraz. 

23F. “Estudo do efeito do pós e pré-aquecimento na junta soldada do aço sar 80t pelo processo de soldagem por arco submerso” - 

Marcelo Pereira Gonçalves. 

23V. “Obtenção de nanocompósito de poliestireno/poli(éter-éter-cetona) com argila aplicáveis as células a combustível do tipo 

PEM” - Márcio de Freitas Santa´Ana. 

24F. “Despejo de chorume de caminhões de coleta de lixo: um problema ambiental” - Marco Antonio M. de Almeida. 

24V. “Pupas de Simuliidae como bioindicadores da integridade ambiental de sistemas lóticos” Marlon José Ribeiro Pinto. 

25F. “Nanopartículas de aluminatos de cobalto obtidos pelos métodos de síntese hidrotérmica, impregnação úmida e sol-gel para 

ser utilizados como catalisadores no biodiesel” - Nathalia Cerqueira da Silva. 

25V. “Diagnóstico ambiental em oficinas de manutenção veicular no município do Rio de Janeiro” - Nathalia Torres Dutra. 

26F. “Poluição atmosférica: avaliação dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos em ambientes climatizados da UEZO-

RJ” - Olegário Fernandes Vieira Neto. 

26V. “Avaliação de fenômenos adsortivos do extrato de Punica Granatum l. em superfície metálica” - Quelle Garcia Olimpio.    

27F. “Monitoramento de esgoto tratado derivado de unidades de atividades de Saúde” - Rogerio Carrara da Silva. 

27V. “Remoção de íons zinco por biorremediação: avaliação da eficiência do processo usando espectroanálise e eletroanálise” - 

Rohanna Oliveira Tavares de Pinho. 

28F. “Compósitos de madeira plástica/resíduo de catalisadores de FCC” - Sidney Martins. 

28V. “Diversidade e distribuição de imaturos de Simulídeos (Diptera: Simuliidae) em rios de diferentes ordens” - Suzana Silva dos 

Santos. 

29F. “Programa de práticas de educação ambiental no Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha para a preservação do 

Rio Guandu do Sena e do ecossistema local” - Thamires Lelis. 

29V. “Ácido elágico do extrato de Punica granatum L. como possível inibidor de corrosão” - Tatiana dos Anjos Mota. 

30F. “Distribuição de imaturos de Diptera: Simuliidae ao longo dos gradientes de altitude dos Parques Nacionais da Serra dos 

Órgãos e de Itatiaia: efeitos do clima sobre as distribuições de espécies antropofílicas” - Tayanna Rodrigues da Costa. 

30V. “Estudo de alumínio 6061 para formas de parede e laje de concreto” - Thiago Munhoz Fraga. 

31F. “O emprego da tecnologia na educação ambiental: elaboração e construção de um aplicativo móvel para a formação de 

ecocidadão” - Thiago Vieira Souza. 

31V. “Desenvolvimento de estudo técnico-científico para reciclagem de PRFV visando possibilitar economicamente a 

incorporação do reciclado nos processos de pultrusão e injeção” - Viviana Aparecida Pessoa Maia. 

32F. “Influência da adição da polianilina sobre as propriedades de proteção anticorrosiva de revestimentos orgânicos 

enriquecidos em zinco” - Walter Andrade de Souza. 

 

 
Os banners serão afixados em tripé do tipo retrátil (F: frente, V: verso).  Recomenda-se pôsteres nas dimensões: 90 cm (largura) x 100 cm (altura). 

Ao menos um dos autores (autor e/ou coautor) deverá permanecer ao lado do pôster, no período indicado. 

Os certificados de apresentação de trabalho serão entregues durante a exposição; 

A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelos pôsteres esquecidos. 


