
Lista geral dos trabalhos aprovados

- Oficinas

Nome do/a proponente Título do trabalho

1 Bruna Cardoso Cruz Educação ambiental e horta escolar

2 Diogo de Souza Pinto Inovação em alimentos com frutos do
cerrado

3 Gilberto Crispim Preço de vendas para pequenas e
microempresas

4 Hélio Simplício Rodrigues
Monteiro

Pintura corporal indígena: conexões entre
o conhecimento científico e o saber
tradicional

5 Janaína Tude Sevá Direito para transformar, não para
escravizar: fazendo leis para combater o
racismo e a desigualdade social.

6 Jhenyfer Skopek Cabral Como formar uma assessoria jurídica
universitária popular (ajup)?

7 Maria Carolina Carvalho
Motta (tutora pet vila boa)

Preservação da exclusão: um olhar sobre
a inacessibilidade na cidade de goiás

8 Maria Domingas Ferreira
Ribeiro da Silva

Reaproveitando alimentos no dia a dia

9 Raísa de Sá Feitosa
Cavalcante

Autorretrato poético – as mulheres e seus
arquétipos

10 Robson de Sousa Moraes Desejo, micropolítica e anticapitalismo:
introdução ao prazer e fuga da axiomática
capitalista



-Minicursos

Proponente Título do trabalho

1 Bruna Cardoso Cruz Pedagogia Inclusiva

2 Gilberto Crispim Finanças pessoais e Familiar

3 João Gabriel de Araujo Oliveira Neoliberalismo e Democracia no Brasil

4 José Firmino de Oliveira Neto Meio Ambiente e Educação: histórias,
ideias e propostas pedagógicas

5 Marcelo Budal Cabral Aproximações entre Direito a
Agroecologia: em torno da questão
indígena

6 Rodrigo Bombonati de Souza
Moraes

Gestão urbana na perspectiva da
Indústria 4.0: cidades inteligentes,
economia circular e qualidade de vida
urbana

7 Sílvio Antônio Cardoso de
Castilho

Refletindo sobre a educação profissional
no Brasil: desafios e perspectivas

8 Victor Manuel Barbosa Vicente Reflexões sobre as implicações sociais
da inadimplência



- Simpósio

Proponente Título do trabalho

1 Edgar Antonio Nery Alves Camelo Os impactos da fome para o sistema
único de saúde na atual conjuntura de
pandemia do covid-19

2 Janaína Tude Sevá Combate ao racismo e ações
afirmativas na educação: leis de cotas
raciais (12.711/2012) e do ensino de
história e cultura afro-brasileira e
indígena na educação do brasil
(10.639/2003 e 11.645/2008).

3 Marcos Antonio da Silva e Silva Economia de francisco e clara e a
economia solidária: um futuro
socialmente inclusivo e solidário

4 Maria Carolina Carvalho Motta I Simpósio Pet Vila Boa: “Perfil do
Acadêmico”



- Mesa Redonda

Proponente Título do trabalho

1 Álisson Cleiton de Araújo Ofensivas capitalistas ao trabalho e as formas
organizativas e políticas das(os)
trabalhadoras(es) no brasil

2 Ana Gabriela Colantoni Filosofia feminista no brasil - mulheres
literatas, a questão da branquitude e
polêmicas.

3 Arleandro Silva dos Santos Faces da fome: diálogos sobre o brasil que
não come

4 Arthur Simões Caetano
Cabral

Caminhar, pensar, cartografar: interações
perceptivas e cognitivas de corpo e espaço

5 Fernanda Rezek Andery As mazelas do direito penal'- processos de
deslegitimação dos direitos humanos e da
dignidade humana

6 George Francisco Ceolin Contribuição da teoria social crítica no
processo de formação e no trabalho
profissional do serviço social

7 João Gabriel de Araújo
Oliveira

Projeto “empregabilidade de PCD”: cidade de
goiás

8 Marah Júlia Alves Monteiro Mulheres nossos sonhos, nossas lutas,
nossos direitos, nossa vez e voz

9 Selma Aparecida Leite de
Andrade

Pandemia Covid-19 e planos de contingência:
lições e desafios no campo das políticas
públicas

10 Tereza Cristina Pires Favaro Pandemia, desigualdades e ensino remoto
emergencial: “O futuro não é mais como era
antes”



- Propostas para Ensaios Fotográficos

Proponente Título do trabalho

1 César David Rodríguez Pulido Catando Memórias

2 Jaqueline Vilas Boas Talga De longe eu venho. Em terras
Yorubás



- Propostas para o Espaço do/a autor/a - produções individuais ou
coletivas (livros, instalações, performances…)

Proponente Título do trabalho

1 Fernando Serafim Brasil ou Versos sobre a Fome

2 Fernando Sandes de Andrade "Faces coloridas" (Pintura em Tela)

3 Maria Carolina Carvalho Motta Coletânea: "Violações e
Desigualdades: na perspectiva dos
Direitos Humanos das Mulheres"
(Pre´.venda)

4 Margareth Pereira Arbues Os Avanços e desafios dos Direitos
Humanos das Mulheres no Brasil: as
contribuições da ABMCJ ( 2a edição
revista e ampliada)



- Apresentação de trabalho - Modalidade Pôster e Exposição de
Pôster

Proponente Título do trabalho

1 Adriel Santiago da Silva Uma análise crítica sobre a forma de
tributar no brasil, e as propostas de uma
mudança reformadora

2 Arleandro Silva dos Santos A força vinculante das sentenças da corte
interamericana de direitos humanos em
face do equador

3 Denise Tartuci Fonseca Narrativas (auto)biográficas) de professoras
em processo de aposentadoria

4 Diogo Gonçalves de Oliveira Modelo de negócio: criação de um novo
aplicativo de negócio: empresa jogue aqui

5 Erica Ribeiro Peixoto Narrativas (auto) biográficas de mulheres
indígenas universitárias

6 Geovana Lara C. Rocha Pet memória e pertencimento

7 Geovana Lara Clemente
Rocha

ELAS NAS URNAS: poder e representação
política das mulheres nas eleições
municipais para o legislativo da Cidade de
Goiás face a cota de gênero

8 Isabella Martins de Jesus Método pilates na estabilização central –
uma revisão de literatura

9 Isabella Martins de Jesus Bandagem terapêutica na estabilização da
articulação: revisão bibliográfica.

10 Mateus Fernandes Soares O tema de repercussão geral 1158 (stf) e os
standards da avaliação da prova judicial em
discussões de trabalho análogo ao escravo

11 Maria Eugênia de Oliveira
Ferreira

Contextualizando o ph por meio de uma
demonstração criativa para alunos do ifg
câmpus cidade de goiás

12 Rafaela Artiaga Silva Modelo de negócio: criação de um novo
negócio pela ferramenta canvas: empresa
Artifit



- Apresentação de trabalho - modalidade comunicação oral

Eixo 1. Ambiente e Natureza
Proponente Título do trabalho

Marcelo Budal Cabral Direitos da Natureza e Agroecologia

Eixo 2.  Ciência e Tecnologia
Proponente Título do trabalho

Jacyiricê Silva Oliveira Consutech - desenvolvimento

Eixo 3. Justiça Social, Direitos Humanos e Estado
Proponente Título do trabalho

1 Adriana Bueno Galvão A violência doméstica no período
gestacional, impactos e visibilidade social

2 Arleandro Silva dos Santos Violência contra mulheres e meninas na
américa latina em face da Corte
Interamericana de Direitos Humanos

3 Cáritha Caroline Monteiro
Bueno

Covid 19 e o direito básico à alimentação: o
comprometimento do Estado na aplicação da
Lei 11.346/2006 durante a pandemia

4 Débora Fernanda de Jesus Vivências e trocas de experiências em
empreendimento econômico solidário: uma
experiência extensionista

5 Débora Maria Ribeiro Peres Mulheres juntas na luta pela garantia dos
direitos humanos

6 Débora Maria Ribeiro Peres Ações em grupo como ferramenta de
integração feminina e redução da
reincidência de violência doméstica na
Cidade de Goiás.

7 Evelyn Costa Nunes O abandono afetivo e a cultura
heterocisnormativa

8 Gabriel da silva pinheiro Políticas Públicas destinadas aos idosos na



cidade de Goiás: Asilo São Vicente de Paulo
(2020-2022).

9 Gabriela Penha de Menezes
Gonçalves

“Pela ordem, eu imploro”. Revitimização:
uma contextualização histórica e
crítica-feminista do projeto de Lei
nº5091/2020.

10 Gabriella Galdino Veras Racismo e sexismo contra mulheres na
política: análise de episódios de violência
política contra as mulheres no período de
2016 a 2020

11 Guilherme Aparecido Barroso
dos Santos

Apresentação Oral

12 Isabela Serra da Silva A vivência indígena em ambientes urbanos à
luz da experiência da ajup caliandra do
cerrado

13 Isabella Rodrigues Silva Não tem corpo, não tem crime? - Uma
análise da conjuntura do número de mortos
do massacre de Corumbiara – RO

14 Janayna Montel de Oliveira O acesso à informação à luz dos princípios
da Constituição de 1988 em relação às
violações dos direitos econômicos, sociais e
políticos.

15 kattryel de Souza Alcântara Rota de via compartilhada na Cidade de
Goiás-GO

16 kattryel de Souza Alcântara Os impactos da crise pandêmica e
econômica provocadas pela Covid-19 na
gestão financeira e de vendas dos
microempreendedores individuais do ramo
alimentício no município de Goiás

17 Kenny Stephanny Souza
Oliveira

Representatividade feminina na Reitoria da
Universidade Federal de Goiás: uma análise
decolonial

18 Lígia Michelle Pereira de
Sousa

“Até que a morte nos separe”: faces do
feminicídio pelas lentes de um documentário.

19 Lina Martins Rezende Mulheres, feminismos e criminologia crítica:



uma análise epistemológica à luz do
marxismo.

20 Luiz Fernando Felisberto
Bueno

Programa social vale feira: efetivação do
direito humano à alimentação e o
fortalecimento da agricultura familiar no
município de Goiás - GO.

21 Manoel Renato de Jesus Impactos das decisões da Corte
Interamericana de Direitos Humanos sobre
políticas públicas nacionais: estudo de caso
das resoluções de supervisão de sentença
entre 2001 e 2021”

22 Marah Jullia Alves Monteiro Mulheres Juntas na Luta pela Garantia de
Direitos Humanos

23 Maria Carolina Carvalho
Motta e Margareth Pereira
Arbués

Observatório regional de políticas de
combate às violências de gênero

24 Maria de Fatima de Carvalho Covid-19 e correlações com a população em
situação de rua na cidade de São Paulo

25 Natalia Almeida Brito O controle jurídico e político da
administração pública

26 Neimy Batista da Silva Mães solas no município de Goiás direito de
comer e habitar

27 Rosiane Coutinho de Sousa
Cornélio

A ineficácia da legislação brasileira e a
carência de políticas públicas na efetivação
do direito de pertencimento de refugiados
venezuelanos no Brasil.

28 Silvana Zanforlin da Silva
Gaudencio

Avaliação da força vinculante das sentenças
da Corte Interamericana de Direitos
Humanos em face da Guatemala

29 Tiago Leite Ramires As curvas da pandemia: monitoramento dos
números da COVID-19 no município de
Goiás-GO, de 2020 a 2022

30 Valdir Nunes da Silva Netto Infância em situação de rua: uma análise das
implicações de tendências contemporâneas
na materialização das políticas públicas de



proteção social em Goiânia.

31 Vitor Luan Barros Pinheiro Os desafios da fissura labiopalatina

32 Vitor Luan Barros Pinheiro Pandemia Covid 19 no contexto mundial e
repercussões no Brasil: experiências práticas
vestígios e indícios de preparação
antecipada nos municípios brasileiros

Eixo 4. Mundo do trabalho

Proponente Título do trabalho

1 Camila Alves dos Santos A realidade social dos trabalhadores
ambulantes da rua 44 em goiânia

2 Hélcia Daniel da Silva A rotatividade em supermercados de médio
porte na cidade de goiás 2016-2020

3 Hélcia Daniel da Silva Produtividade, absenteísmo, rotatividade e
satisfação no trabalho: um estudo de caso
em uma fábrica de artesanato

4 José Rodolfo Pacheco
Thiesen

Apontamentos sobre o papel econômico
dos canteiros de obras coloniais latino
americanos

Eixo 5. Educação e Sociedade

Proponente Título do trabalho

1 Ana Maria Francisco Maia Os impactos do UFG-Inclui na
Universidade Federal de Goiás

2 Deila Cristina dos Santos Os exames de preparatórios no Lyceu de
Goyaz 1879 a 1911

3 Edimar Vieira Dantas Marketing como ferramenta institucional
para divulgação dos programas de
pós-graduação lato sensu da UFG

4 Erica ribeiro peixoto Projeto Baquara - relato de experiência de



duas tutoras em atuação

5 Franciele Oga Moreira A libras em museus: um estudo de caso do
memorial JK

6 Glauciene Santos Carrijo Mobilidade ativa e a psicologia ambiental

7 João gabriel de araujo oliveira O processo tradutório em libras para a
inclusão sociolinguística dos(as) surdos(as)

8 Kattryel De Souza Alcantara Rota de via compartilhada na cidade de
Goiás-GO

9 Júlio Marcelo Leite Patriota A não democratização do acesso à
educação no período de ensino remoto

10 Lucas Lino da Silva O financiamento estatal e privado do Lyceu
de Goyaz no império (1848-1886)

11 Luciano Belina Nos trilhos do patrimônio cultural: a história
da estação ferroviária prefeito José
Fernandes Valente em Anápolis – Goiás e
estações da região metropolitana anapolina

12 Marcia Tiemy Morita
Kawamoto

Percepção dos discentes sobre o uso da
mídia audiovisual durante as aulas
não-presenciais da pandemia covid-19

13 Milena Alves Rodrigues de
Sousa Marins

O município pedagógico e o ensino
secundário em morrinhos

14 Priscilla da Veiga Borges Impactos da pandemia da Covid -19 no
ensino médio da Cidade de Goiás

15 Raíssa Dantos josé O ensino de história e os museus: casa da
ponte – Itauçu/Goiás, como símbolo de
formação para a sensibilização do
patrimônio cultural itauçuense



16 Tereza Cristina Pires Favaro Espaços das profissões em tempos
remotos: “tinha uma pedra no meio do
caminho”

17 Tereza Cristina Pires Favaro Os desafios para atender demandas da
acessibilidade no ensino remoto
emergencial na UFG/Campus Goiás

18 Tiago Leite Ramires Diálogo entre pares e comunidade: uma
proposta de plano de comunicação para
um grupo de pesquisas

19 Vandir Gomes Rosa Junior A educação do campo e a alternância: uma
parceria entre educação básica e formação
docente no município de Goiás

Eixo 6. Artes, Culturas, diversidades e religiosidades

Proponente Título do trabalho

1 Ana Clara Vieira Costa Caminhar Frágil? O deslocamento Feminino
como reprodução do espaço público
opressor.

2 Emilliano Alves de Freitas
Nogueira

Experiências em tempos de Pandemia: a
produção audiovisual do coletivo de ações
poéticas urbanas

3 Isabella Rodrigues Silva Um olhar para as artes: Pet Cineclub e Pet
Sarau

4 Lucivânia Rodrigues Da
Silva

Oralidade, Cultura e Sabedoria Popular:
Ingredientes de Resistência na Comunidade
Vão de Almas

5 Raisa de Sá Feitosa
Cavalcante

A escuta sensível e os objetos museológicos:
uma mediação cultural lúdica através do
aplicativo jogo da memória do museu das
bandeiras

6 Renan Duarte Specian O Urbanismo das luzes e das velocidades:
uma leitura crítica ao “Rodoviarismo
iluminado” de Paris e Brasília.



7 Ronaldo Alves Pereira Júnior A mulher nos grupos de jongo e
comunidades

8 Thais Viegas Vilas Boas O discurso da representatividade na
publicidade bancária

9 Vanessa Domingues Barbosa Uma perspectiva do patrimônio e da Cidade
de Goiás por meio de mapas mentais.

Eixo 7. Segurança alimentar, nutricional e Interfaces da Fome

Proponente Título do trabalho

1 Amanda Ojeda Fernandes O MST e a luta pela efetivação dos direitos
constitucionais: a garantia do direito à
alimentação dentro do estado de Goiás

2 Ana Paula Galvão Silva Influência do composto orgânico na
fertilidade do solo sob o manejo
agroecológico de hortaliças em
assentamento rural de reforma agrária no
município de Goiás

3 Diogo de Souza Pinto Propriedades nutricionais e funcionais de
compostos bioativos nos frutos do gênero
Astrocaryum – Arecaceae

4 Diogo de Souza Pinto Biscoitos enriquecidos com farinhas de
frutos do cerrado para o Pnae no IFG -
Cidade de Goiás

5 Marivania Pereira Jardim Análise da distribuição espacial da
produção orgânica na região centro-oeste

Eixo 9. Demais propostas das várias áreas dos saberes

Proponente Título do trabalho

1 Danutta Ribeiro Bueno de Araújo iFamily: a influência do ambiente
virtual no contexto familiar

2 Ingrid Talissa Barbosa de Brito, O conceito de espírito subjetivo em
Hegel e seus processos enquanto
consciência.



3 Otávio Augusto Pereira Tavares Bicicleta e hostilidade urbana


