
 
 
 

I Simpósio Integrado da Pós-Graduação do 
Campus Baixada Santista 

 
Mesas Redondas 

 
1- Compostos Bioativos de Alimentos: Como extrair? Como são afetados pelas diferentes técnicas de preparo?  
Dia 11/06/2018 – 17:00 hs – Sala116 
 
17:00 horas - THAIS SANTOS DA SILVA - Compostos bioativos, macro e micronutrientes em alimentos à base de cereais utilizados na 
alimentação infantil: estudo da composição nutricional confrontada com a rotulagem. 
17:10 horas - LEONARDO MENDES DE SOUZA MESQUITA - Extração de carotenoides de Bactris gasipaes com líquidos iônicos e sua aplicação 
em modelo de programação metabólica. 
17:20 horas - NICHOLAS TADEU VANNUCHI DE ALMEIDA: Extração de antocianinas de Juçara (Euterpe edulis Mart.) usando solventes eutéticos 
profundos. 
17:30 horas - THAIS DE MOURA NEVES - O efeito da condimentação com urucum e de técnicas de preparo sobre toxinas liberadas no preparo 
da carne bovina. 
17:40 horas - BRUNA VITORIA NEVES - Efeitos das Técnicas de Preparo no Teor de Carotenoides e Vitaminas de Pereskia aculeata. 
 
 
 
 



2-Mulheres e Família: Qualidade de vida, violência, racismo e prostituição.  
Dia 11/06/2018 – 17:00 hs – Sala 117 
17:00 horas -  CINDY PASSETI DA COSTA VIDA - Intervenção Precoce na Baixada Santista: um olhar centrado na família. 
17:10 horas - VANESSA DA COSTA ROSA CORREA - Maternidade e Mulheres com Deficiência. 
17:20 horas - BIANCA BERALDO DOS REIS VALVERDE - Análise das relações entre intervenção precoce e qualidade de vida familiar. 
17:30 horas - SILMARA ALBERGUINI - As consequências da violência sexual na vida das mulheres. 
17:40 horas -  PRISCILA LIRA - Mulheres Negras e o Serviço Social: Onde (não) estamos? 
17:50 horas - GABRIELA ALBINO DO AMPARO -  Reflexões acerca de uma vida comprada. 
 
3- Ensino em Saúde sob vários Olhares 
Dia 11/06/2018 – 17:00 hs – Sala 118 
17:00 horas - SIMONE CARVALHO DE OLIVEIRA - Olhar e Ouvir as Crianças sob a perspectiva antropológica: significados das formas de 
comunicação para as crianças na educação infantil. 
17:10 horas - YARA APARECIDA DE PAULA - A leitura e escrita sob o olhar dos graduandos da área da saúde da UNIFESP /Baixada Santista. 
17:20 horas - MICHELE CRISTINA DE CARVALHO - Residência multiprofissional e formação em saúde: análise das relações interprofissionais. 
17:30 horas -  MARCIA MACHADO DE MORAES - Cadernos Colaborativos como Ferramenta na Formação em Saúde. 
17:40 horas -  PATRICIA SOARES - Vivências discentes no programa de educação pelo trabalho para a saúde (PET-Saúde): algumas incursões. 
 
 
4- O Estudante sob diferentes perspectivas: saúde, social e político 
Dia 11/06/2018 – 17:00 hs – Sala 119 
17:00 horas - JOAO GABRIEL SANCHEZ TAVARES DA SILVA - Produção científica acerca dos hábitos e práticas alimentares de estudantes 
universitários: uma revisão integrativa. 
17:10 horas - TAÍS VIANA FRANCO - Um olhar psicanalítico sobre o sonhar de jovens universitários (as) no contexto de cortes das bolsas 
permanência. 
17:20 horas - BRENO AYRES - Arte, Juventude e Modos de Ocupar a Cidade. 
17:30 horas - BEATRIZ SILVA ROCHA - Exercício de Linguagem: O ethos discursivo e a competência discursiva em questões de Língua 
Portuguesa do ENEM 1998 e 2016. 
17:40 horas - CÁSSIO VINICIUS AFONSO VIANNA – Leituras psicanalíticas das trajetórias de adolescentes em formação para o ativismo político. 
 



 
5- Nutrição de Grupos Populacionais Específicos 
Dia 11/06/2018 – 17:00 hs – Sala 120 
17:00 horas - CAMILA GAIGA: Avaliação do impacto de um programa de alimentação saudável nas famílias atendidas pela Pastoral da Criança: 
estudo de intervenção no município de Limeira, SP. 
17:10 horas -  LIVIA DE CAMPOS MARTINS - Migrantes em Situação Vulnerável: Narrativas de Vida e Trajetórias Alimentares. 
17:20 horas - PAULA AZENHA - O Desperdício Alimentar no Brasil: criação e validação de instrumento para a mensuração da percepção do 
consumidor. 
17:30 horas - MARIA GABRIELA CUESTA - Ensaio clínico randomizado: comportamento alimentar, consumo de alimentos ultraprocessados e 
risco cardiometabólico em adultos obesos. 
17:40 horas - JOSÉ ANAEL NEVES - Implementação do programa bolsa família e ação intersetorial na perspectiva dos gestores de serviços dos 
morros de santos, sp, Brasil. 
17:50 horas - UYARA PEREIRA - Adaptação Transcultural e Validação do The Low Energy Availability in Females Questionnaire (LEAF-Q) 
 
 
6- Contribuição do Serviço Social na discussão sobre direitos sociais, proteção social e legalização das drogas.  
Dia 11/06/2018 – 17:00 hs – Sala 122 
17:00 horas - BRENO AYRES CHAVES RODRIGUES - Etnografias de infâncias calungas: Um estudo sobre o cotidiano de crianças de um bairro 
periférico em São Vicente/SP. 
17:10 horas -  AILA FERNANDA DOS SANTOS - O Debate da Legalização das Drogas no Serviço Social Brasileiro. 
17:20 horas - TATIANA DE CARDOSO - Judicialização x (des) judicialização de direitos sociais: contradições e desafios ao serviço social na 
defensoria pública do estado de São Paulo. 
17:30 horas - REGIANE CRISTINA FERREIRA - A contribuição do serviço social no trabalho com crianças e adolescentes em clubes de futebol. 
17:40 horas - LUANA DUARTE - Acompanhamento social de famílias pobres: monitoramento disfarçado de proteção social. 
 
 
 
 
 
 



7- Respostas fisiológicas a dieta, exercício e interação social 
Dia 12/06/2018 – 17:00 hs – Sala 116 
17:00 horas - BRENO PICIN CASAGRANDE - Efeitos do consumo de dieta rica em gordura e açúcar e de sua retirada no perfil inflamatório 
intestinal e cerebral de ratos jovens e sua relação com os comportamentos do tipo ansioso e depressivo. 
17:10 horas -  BARBARA DE BARROS - Respostas fisiológicas dinâmicas em adultos obesos submetidos ao teste de exercício cardiorrespiratório. 
17:20 horas - ALAN BARBOSA - Achatamento precoce do pulso de oxigênio durante o teste de exercício cardiopulmonar e seu valor 
prognóstico para a ocorrência de doenças cardiovasculares em adultos: um estudo de coorte. 
17:30 horas - RODOLPHO PEREIRA DE OLIVEIRA - Participação da neurotransmissão serotoninérgica do colículo inferior na modulação da 
resposta de interação social em ratos Wistar machos. 
 
8- Avaliação Cognitiva e Itinerário terapêutico na perspectiva da terapia ocupacional 
Dia 12/06/2018 – 17:00 hs – Sala 117 
17:00 horas - VIVIAN DE CASTRO PIRES FORNAZIER - Análise do itinerário terapêutico de crianças com transtorno do espectro autista. 
17:10 horas -  GABRIELA DEMARCHI - Avaliação Cognitiva Dinâmica de Terapia Ocupacional para crianças (DOTCA-Ch): perfil do desempenho 
cognitivo de crianças de 09 anos da rede municipal de ensino de Santos. 
17:20 horas - ANNA VITÓRIA RODRIGUES RENAUX DE OLIVEIRA - Competição esportiva na infância: o olhar de mães de patinadoras. 
17:30 horas -  THAÍS FIDALGO - Um estudo de caso sobre a potência do encontro. 
 
9- Abordagem etnográfica no cuidado e nos impactos do suicídio, relações entre dor e sofrimento  
Dia 12/06/2018 – 17:00 hs – Sala 118 
17:00 horas - DANILO BRISCESE MARTINEZ - Antonin Artaud, escrita, arte e loucura: contribuições para a luta antimanicomial e para a 
psicanálise. 
17:10 horas -  CARMENCITA IGNATI - Relação sofrimento e dor: uma revisão bibliográfica. 
17:20 horas - ELIS REGINA SOUZA - Impactos do suicídio testemunhado no centro da metrópole de São Paulo: uma etnografia no hotspot 
Viaduto do Chá. 
17:30 horas - Aluno: MARCELA GARRIDO - Significados das práticas de cuidado e de crianças na visão de trabalhadores de um equipamento de 
saúde mental infantil. 
17:40 horas - Aluno: VICTOR HUGO RODRIGUES MEDEIROS - A concepção do cuidado em rede a partir dos relatos de usuários de um CAPS: 
uma abordagem etnográfica. 
17:50 horas - JAQUELINE BOLEA BALESTERO - Construção clínica no contemporâneo: narrativas de sofrimento em tempo de crises e golpes. 



 
10- O Trabalho e a saúde do trabalhador em diferentes cenários 
Dia 12/06/2018 – 17:00 hs – Sala 119 
17:00 horas -  JOSÉ MARTIM MARQUES SIMAS - Distúrbios Osteomusculares e a Saúde Mental de Trabalhadores da Bananicultura de uma 
Região do Vale do Ribeira-SP. 
17:10 horas - ANGELA CRISTINA PIEDADE MEDEIROS - Reabilitação Profissional para quê?: Estudo sobre eficácia e efetividade do Programa 
desenvolvido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
17:20 horas - ALESSANDRA PEIXOTO DINIZ - Relação do trabalho com o desenvolvimento de incapacidades em cozinheiros. 
17:30 horas - BÁRBARA MILITELO - vivências no trabalho de faxineiras acometidas por ler/dort nos serviços terceirizados. 
17:40 horas - CAMILLA DE PAULA ZAVARIZZI - Afastamento do trabalho e os percursos terapêuticos de trabalhadores acometidos por 
LER/DORT. 
17:50 horas -  JAQUELINE DE LIMA - O retorno ao trabalho de motociclistas vítimas de acidente de trânsito: expectativas e dificuldades. 
18:00 horas - MILCA INÁCIO DE OLIVEIRA PASCOAL - Análise da Organização Acadêmico-Administrativa da Pós-Graduação na Área da Saúde da 
Unifesp. 
 
11- Abordagem morfológica e fisioterápica na distrofia muscular de Duchene  
Dia 12/06/2018 – 17:00 hs – Sala 120 
17:00 horas -  BRUNA RECLUSA MARTINEZ - Análise da responsividade da versão brasileira do questionário Identification of Functional Ankle 
Instability (IdFAI). 
17:10 horas - ANA LUCIA YAEKO DA SILVA SANTOS - Controle de Tronco de Pacientes Deambuladores e Não Deambuladores com Distrofia 
Muscular de Duchenne Estudo Transversal. 
17:20 horas - ANA LUCIA YAEKO DA SILVA SANTOS - Funcionalidade de Membros Superiores dos Pacientes Deambuladores e Não 
Deambuladores com Distrofia Muscular de Duchenne. 
17:30 horas - MARIANA DE ABREU RAYS DAZZI - Movimentos compensatórios durante as funções da marcha e do levantar nos pacientes com 
Distrofia muscular de Duchenne. 
17:40 horas - MATHEUS OLIVIERA DE JESUS - Equação de predição da distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos por meio do 
número de passos obtidos em acelerometria triaxial. 
17:50 horas - JOSÉ FONTES DOS SANTOS - Características morfológicas do tecido ósseo e cartilagíneo do fêmur de um modelo experimental 
para Distrofia Muscular de Duchenne. 
 


