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RESULTADO FINAL 

 

APROVADOS 

 

Nome  Plano de Trabalho 

Alex Sander Silva de Souza Uso de softwares livres na prevenção de vulnerabilidades 

Amanda Silva Matias Samba: das origens ao espetáculo das avenidas 

Ana Beatriz Rezende Andreucci 
O fenômeno das microcervejarias na região da Serra da 
Mantiqueira: mapeamento das cervejarias artesanais 

Ana Carolina Castanha 
Comportamento alimentar em pessoas veganas de baixa 
renda 

Ana Carolina Ribeiro Neves Santos 
A produção de curtas-metragens do Centro Universitário 
Senac e sua trajetória fora do âmbito acadêmico 

Ana Elisa de Lima Dias Duarte 
Análise da apropriação do espaço turístico nas áreas 
rurais e urbanas no município de Brotas/SP 

Ana Carolina Felix Fuschini 
Distopias cinematográficas e as relações corpo-espaço 
construídas através da vigilância 

Ana Gabriela de Almeida Maximo Pereira 
Relação do desempenho cognitivo com os componentes 
da aptidão física relacionada a saúde de idosos 

Ana Julia Delarme Salomé 
Identificação e quantificação de agrotóxicos em águas 
subterrâneas no assentamento rural do casqueiro 

Ana Luíza Brigagão Affonso dos Santos 
O corpo no espaço em uma nova visão: a linguagem 
construtivista de Alexander Rodchenko 

Ana Paula Santos da Rocha 

Avaliação das dificuldades e necessidades do profissional 
nutricionista na orientação alimentar e nutricional em 
pacientes infanto-juvenis para o alívio dos efeitos 
colaterais do tratamento quimioterápico 

André Coutinho de Macedo Silva A educação em jogos digitais através do character design 

Andrea Aparecida de Carvalho Meneses 
Práticas pedagógicas inovadoras na Educação de Jovens 
e Adultos 

Andressa Duarte Gil 

Preparação e caracterização de compósito de 
fibrocimento com fibra de bagaço de cana de açúcar e 
coco nucifera 

Andressa Rezende Candido 
A experimentação amparada por processos digitais como 
processo projetual 

Artur Marini 
A didática da experimentação: um tema e inúmeras 
materialidades. 
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Bárbara Cardoso 
MACHINE LEARNING APLICADO NA ANÁLISE DE 
FLUXO DA REDES DE COMPUTADORES 

Barbara Giacchetto Moreira 
A utilização da projeção mapeada no estudo e diagnóstico 
de área de influência do Arco Jurubatuba 

Beatriz Santos Matos Análise de imagens de figurinos de cantoras trans 

Brendo Faria Martins 

Análise da especificidade de diferentes atividades 
condicionantes sobre a potencialização pós ativação em 
corredores e indivíduos treinados em força 

Bruna Guanaes de Lima 

A realidade aumentada (RA) no processo de ensino-
aprendizagem: uma investigação na educação básica da 
rede pública de ensino 

Bruno Ronssani 
Analise de tráfego e monitoramento da rede com 
ferramentas de código aberto. 

Cácia Maria Corrêa de Oliveira Braga 
Sodré Os efeitos da dieta cetogênica nos esportes de endurance 

Caio Aparecido Gonçalves Silva 
Visual Merchandising: Diferentes olhares para diferentes 
públicos 

Caio Braga Silva Análise algorítmica em Blockchain 

Caio Manoel Moretto Pavan 
Utilização de dispositivos tecnológicos no contexto 
residencial  

Carina Ruiz Andreotti 

Experiências visíveis: o cotidiano nas regiões centrais das 
cidades; registros de como os corpos dos homens 
compõem a paisagem repetitiva da cidade na 
contemporaneidade 

Carmem Lucia Frade Nunez A importância dos probióticos na saúde gastrointestinal 

Carolyne Gomes da Silva Investigação da cultura Ubuntu 

Charlon Cleyton  Silva 

Caracterização e Modelagem dos aspectos ambientais e 
sua interação e relação com processos agrícolas da 
agricultura familiar 

Christian Benevides Farkas 

Distribuição espacial de agrotóxicos na bacia dos 
agricultores familiares – Sítio Casa Grande – utilizando 
krigagem 

Clara Kamei Camargo 
Curta Metragens Universitários em Festivais de Cinema e 
a Sua Produção  

Claudia Cristina da Silva 
Guia Alimentar Para População Brasileira como está 
sendo utilizado por Nutricionistas na prática 

Daniela Navas Pazian Educação ambiental – um futuro autossustentável 

Daniela Polimeni Montecchio Costa 

A ludicidade na Educação Fundamental I e a importância 
do “aprender brincando” para a compreensão das 
disciplinas básicas e de questões como a 
sustentabilidade. 
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Daniela Rocha Felicio 
Estratégias Pedagógicas com o uso da Tecnologia para 
Potencializar o Aprendizado 

Daniele Gomes da Silva 

Preparação e caracterização de compósito de 
fibrocimento com fibra de bagaço de cana de açúcar, coco 
nucifera e bambu. 

Danilo Silva de Pontes 

Efeitos de estratégia de educação em saúde e prática de 
atividade física na avaliação de fatores de risco para 
doenças cardiovasculares. 

David Jorge Passos 
Representações enquanto composição da Ala das 
Baianas 

Dayane Rodrigues Ribeiro 

Educação inclusiva e autismo: práticas pedagógicas 
inovadoras com vistas à alfabetização de todos na classe 
comum 

Eduardo Lozano Freire da Silva 
Análise do índice de sedentarismo e sobrepeso em 
estudantes universitários.  

Eliane Hottgen Arco Jurubatuba e entorno 

Elisângela Dias Almeida 
Preparações culinárias contendo fibras alimentares para 
pacientes oncológicos pediátricos. 

Enio Francelino da Silva 

O estilo de vida vegano como vetor para entender a 
relação entre novos comportamentos e práticas de 
consumo inovadoras 

Ewerson Manoel dos Santos Silva  

Analise e desenvolvimento de soluções para coleta de 
dados de uma rede de computadores em um complexo 
hospitalar 

Fatima Maria Sacco Parisi 
Controle neuroendócrino do comportamento alimentar na 
obesidade: revisão da literatura 

Felipe Andrey Miranda Nunes 
O impacto da interpretação de textos dentro do contexto 
dos jogos digitais para solucionar problemas matemáticos 

Felipe de Almeida Silva 

Validade do teste auto selecionável definido pela 
percepção subjetiva de esforço em corredores de média e 
longa distância 

Flora Lopes Martins Releitura do cotidiano relacionado às ferramentas digitais 

Gabriel Ferrari da Cruz 

Primeiros passos: a linguagem dos curtas universitários 
paulistas e 
a presença fora do ambiente acadêmico entre 2015 à 
2019 

Gabriel Tavares Paiva Pacheco Valente 
A influência da suplementação de bicarbonato de sódio no 
desempenho de atletas de CrossFit 

Gemimi Mendes Moreira 

Capitalismo Consciente e Hospitalidade: Mapeamento e 
análise do relacionamento com os stakeholders no 
segmento de hospitalidade 

Gilmar Soares Botelho 
O Retrato Fotográfico e Suas Influências 
Comportamentais 

Giovana Rodrigues Zômpero  Reflexos da falta feminina na Direção de Fotografia  
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Gleison Ferreira de Sousa  
Captura e análise de dados de uma rede de 
computadores hospitalar 

Guilherme Azevedo Quadros Marino  Engenhocas, artesanato sistemático e Thinkerability 

Guilherme Rodrigues Oliveira  
Realidade aumentada no processo de urbanização em 
favelas 

Hanna Daniela Menezes de Souza 
Pina Bausch e a dança no cinema: dança, corpo e 
espaços cênicos 

Henrique Barros de Andrade 
A Construção de Retratos Fotográficos para Assistentes 
Virtuais 

Henrique Carvalho Rabelo Arquitetura Responsiva em Jardins Verticais 

Higor Viana de Morais 
Desenvolvimento de ferramentas para tratamento da 
informação 

Hugo Fiais Silva 
A Iconografia da Desconstrução: Arquitetura, Cidade e 
Imagem 

Igor Nascimento Guanais Santos  

USABILIDADE EM APLICATIVO MÓVEL DE REALIDADE 
AUMENTADA FOCADO NO ENSINO DE ANATOMIA E 
SUAS APLICAÇÕES 

Ingrid Pacheco Batista 
O uso de IoT atrelado a análise de dados para otimização 
da rede de computadores de um complexo hospitalar 

Isabelle Zanoni O lugar da mulher na cidade contemporânea 

Izabela Jorge 
Tecnologias Responsivas em Arquitetura – Estudos de 
caso e experimentações 

Izabelle de Souza Fagundes Vasconcelos 

Como a diversidade regional e cultural é abordada na 
matriz curricular dos cursos EaD das IES Privadas 
Brasileiras. 

James Pereira de Carvalho  

Relação entre o nível de aptidão física e qualidade de vida 
de idosos submetidos a diferentes estratégias de 
educação em saúde e prática de atividade física 

Jemerson Domingos de Araujo  
Proposta para inserção de protocolos de avaliação física e 
funcional de idosos em projetos sociais 

Jéssica Ananias Nunes 
Prescrição de treino funcional pela Percepção Subjetiva 
de Esforço e Afeto sob aderência na Atividade Física 

João Lucas Melo de Oliveira 

Aprendizagem por projeto: construção de um 
espectrofotômetro de feixe único como proposta de 
Projeto Integrador em Engenharia 

Jonatas Reis da Silva 
Modelagem e Prototipagem de moldes de telhas 
onduladas. 

Josué Batista Matos Deschamps de Melo 
Uso de ferramentas estatísticas para rede de 
computadores 

Juan Victor Suman 
Extração e análise de dados de uma rede de 
computadores de um complexo hospitalar 
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Julia Zanel Monteiro  

Desperdício de gêneros alimentícios no CEAGESP: 
Estudo do meio e de alternativas para aproveitamento dos 
alimentos. 

Juliana Cardoso Machado 

O papel da confiança com os parceiros para o surgimento 
de conhecimentos e inovação no setor de alimentos e 
bebidas: do produtor ao restaurante de alta gastronomia 

Juliana Maria da Silva  

Áreas verdes urbanas e rurais da Município de Brotas – 
SP: estudo dos impactos do turismo sobre a fauna e flora 
locais 

Karine Lima Martins O samba rock enquanto patrimônio cultural 

Keila Cristiane Barbosa dos Santos Ludicidade: o brincar no campo 

Laís Valério Motta 
Curtas metragens universitários de São Paulo e suas 
participações nos festivais de cinema nacionais. 

Larissa Camargo Diniz da Silva  

Como se dá o processo produtivo das microcervejarias na 
região da Serra da Mantiqueira? Um estudo de caso 
múltiplo 

Letícia Sandrin 

O Ensino a distância na área de Negócios: proposta de 
compatibilização das expectativas das gerações, 
considerando as diversidades regionais e culturais 

Luan Felipe Cruz Alves  
AMBIENTES VIRTUAIS COLABORATIVOS E 
REALIDADE AUMENTADA ONLINE ESTUDO DE CASO 

Luana Natasha Santos Conceição 

Avaliação das dificuldades e limitações do profissional 
nutricionista na orientação alimentar para pacientes com 
insuficiência renal crônica 

Lucas Gomes Santana 
Análise dos métodos criptográficos de segurança 
utilizados em Blockchain  

Luciana Lobato Gonçalves Lax 
A influência da rotulagem de alimentos nas escolhas 
alimentares 

Luiz Henrique Estrasulas Vicente 

Mangostão (Garcinia mangostana): Estudo do 
Aproveitamento integral e aplicações em produções 
gastronômicas 

Marcela Regina Martinez Broca 
O impacto das embalagens de produtos alimentícios na 
sustentabilidade e alimentação 

Marcelo Oliete Ogata  
Plataforma para suporte, serviços e aplicações de 
Campus Inteligente. 

Maria Cecília Alves Talarico 
Revisão sistemática do ultrassom estético e sua evolução 
tecnológica 

Mariana Aparecida de Paula 
Desenvolvimento de eventos e cardápios voltados para a 
sustentabilidade em hotéis e resorts de luxo 

Mariana Fabris de Lima 

Efeitos de estratégias de educação em saúde e 
acolhimento na aderência à atividade física para pessoas 
com condições diferenciadas 

Mariana Faé Mollo 

Análise do desempenho dos resorts brasileiros: uma visão 
crítica sobre o desempenho de vendas dos 
empreendimentos localizados em território nacional  
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Mariley Milene Macedo Rodrigues  
Uso da Ultracavitação para redução de medidas: revisão 
de literatura 

Mario Henrique Lopes 

Efeitos de estratégias de educação em saúde, 
acolhimento e prática de atividade física na capacidade 
funcional e qualidade de vida de idosos 

Matheus Garcia Prado 

Uso da realidade aumentada como ferramenta de 
representação, desenvolvimento e comunicação do 
projeto 

Matheus Igesca Rodrigues Nogueira 
A proposição do estudo sobre o sangue como 
representação na narrativa audiovisual. 

Matheus Servilha Correia 

Brincando com a matemática: o uso de jogos analógicos 
para o ensino e aprendizagem dos números fracionados 
na escola básica 

Michael Lara Terra 
Passado que se mantém presente – Antigos saberes 
urbanos 

Miguel Angelo Santiago Moura  
Pesquisa de abordagens atuais de games de Gestão de 
Projetos 

Nadia Bezerra Costa População Negra e a Cidade de São Paulo 

Natalia Santos Barbosa de Sá Manifestações artísticas nos espaços urbanos  

Nicholas Salgado de Oliveira 
Conhecendo atletas de eSports no Brasil e suas 
modalidades 

Nicole Alves da Silva 
O estudo e criação dos novos objetos no âmbito do 
Design e Arquitetura visando a sustentabilidade 

Olivia Villegas Garcia 
Representação da cidade no espaço cinematográfico de 
"Amantes Eternos" 

Patrick Szalontay 

Influência da modalidade, tempo de prática e tipo de 
deficiência no combate a Obesidade em crianças e 
adolescentes com deficiência 

Paula de Lira Figueiredo 
Caracterização da intensidade e volume de aulas de 
ginástica de academia e prevalência de lesões  

Pedro Luis Cabral Seno  
O cenário das produções de cinema universitárias na 
cidade de São Paulo: estéticas e contextos em pauta 

Polyana Freires Silva  
Memórias do espaço - Devaneios poéticos do bairro de 
Veleiros 

Priscila Borges Félix Produção de alimento e a carga de agrotóxico 

Rafael Eihati Shimabuk  
Preparação e Caracterização de Compósitos Cimentícias 
a base de fibras de coco e cinzas de bambu 

Rafael Pereira Vieira Cartografias do Corpo x Espaço na região da República 

Raul de Alcantara Santa Barbara de Sena  
Qualificação e valorização do  profissional educação física 
que trabalha com dança 
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Rayza Bella Mariotti dos Santos 

Grumixama (Eugenia brasiliensis Lam) : Estudo do 
Aproveitamento integral e aplicações em produções 
gastronômicas 

Rebeka de Abreu Anbinder Infância sob o olhar das crianças 

Renata Aparecida Pereira dos Santos 
A Ludicidade no processo de inclusão com deficiência no 
ambiente educacional 

Renata de Sousa Prado Nurnberg 
Revisão de literatura sobre a ondas ultrassônicas na 
Estética 

Renata Rosa da Silva 
Análise do cunho institucional do mercado de artes visuais 
com base no projeto Art Weekend São Paulo 

Renata Santos de Oliveira 
Fatores que influenciam o aleitamento materno exclusivo 
até os 6 meses de vida da criança 

Roberta Salles Cavalcanti Caminhos do cinema contemporâneo 

Rodrigo Queiroz Nunez Biomimética, o estudo biológico como estratégia projetual 

Rogerio Sartori Lucon Desenvolvimento de Game de Gestão de Projetos 

Rosa Maria Bankuti  
Elaboração de protocolo para análise sensorial e 
experimental de um sabonete repelente 

Sabrina Almani Fernandes 

O uso de jogos digitais no 1º e 2º ano do Ensino 
Fundamental e a sua 
relevância para o processo de alfabetização' 

Samuel de Souza Serafim 
De olhos bem fechados: a vida mental e a representação 
da cidade no cinema 

Sandra Aparecida Alves Pena Cosco 

Metodologias ativas colaborativas como prática inovadora 
e inclusiva no 
Ensino Fundamental I. 

Sophia Peloggia Viana  

O papel do comprometimento e da adaptação com os 
parceiros para o surgimento de conhecimentos e inovação 
no setor de alimentos e bebidas: do produtor ao 
restaurante de alta gastronomia. 

Stefanny Oliveira Felix  
O protagonismo cultural: novas produções e sua relação 
com o consumo 

Susana Cristina Gomes Maia Gottschalk Gestão Pública na Economia Criativa 

Tabata Pereira Lima Corpo e espaço em Alicante 

Thalita Franco Salvioli Arco Jurubatuba: questões ambientais e potencialidades 

Thaynara Ribeiro Felismino 
Análise dos impactos do ecoturismo em trilhas urbanas 
e/ou rurais e propostas de mitigação em Brotas-SP 

Valquiria de Oliveira Alves  Mudanças da cidade a partir de lembranças afetivas 
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Vanessa Correia Rocha 
Um estudo sobre o uso da Robótica em escolas públicas: 
Possibilidades de inovação e inclusão 

Vanessa Sartori Andrade Madella 
Avaliação do consumo alimentar de mulheres praticantes 
de musculação. 

Verena Honegger 
O ácido glicólico, hialurônico e o óleo essencial de 
lavanda liberados por nanotecnologia cosmética 

Victor Lopes de Carvalho 
Matemática por meio de Jogos Digitais no ensino 
fundamental e médio 

Victoria do Carmo Sousa  O corpo negro: espaço e voz nas plataformas de Moda 

Vinicius Marques da Silva 

Análise de funcionalidade e implementação de 
ferramentas de monitoramento para redes de 
computadores 

Vitor Lima da Silva  A forma além da forma (Máquinas-de-ar em movimento) 

Vivian Pedrozo Alencar 
Identificação dos Motivos da Evasão dos Alunos no Curso 
de Ciências Contábeis EAD 

Wagner Moreira Saboia  Avaliação física de equipes do Paradesporto 

Wellington Mendes Meneses 
A arte e o Design de personagem em jogos: 
Aplicabilidade no ensino-aprendizagem 

William Dias Rocha 
A direção fotográfica de filmes documentários e de tramas 
dentro do cinema Brasileiro 

 

 

 

 

 


