
                                                                                 

 

                   
Cronograma de apresentações para a fase IV (Comissão de Avaliação Presencial) 

Chamada Pública nº 05/2020 - 7ª Edição do Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em 
Saúde  

 
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG divulga abaixo o cronograma de apresentações 
da fase IV (Comissão de Avaliação Presencial – CAP). 
Informamos que os links para acesso às salas virtuais de apresentação serão encaminhados aos coordenadores 
dos projetos nos endereços de e-mail cadastrados na plataforma OPP-FAPEG. No momento da apresentação o 

coordenador terá 5 minutos para executar uma breve explanação do projeto, que em seguida será arguido por 
dois membros componentes da comissão avaliadora (tempo de arguição de 10 minutos para cada avaliador). 
Solicitamos especial atenção aos coordenadores para que acessem a sala de reunião com 5 minutos de 
antecedência e que o tempo de apresentação seja rigorosamente respeitado visando a manutenção do presente 
cronograma. Modelo de template power point já está disponível no site da chamada. 

 

 
 

Robson Domingos Vieira 
Presidente – Fapeg 

Horário Titulo da Pesquisa Coordenador(a) Horário Titulo da Pesquisa Coordenador(a)

08:30 - 09:00h

Rastreamento de papilomavírus humano, chlamydia 

trachomatis, neisseiria gonorrhoeae, e herpesvirus humano 

na cavidade oral e orofaringe: prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis em populações em situações de 

vulnerabilidade socioeconômica

Juliana Lamaro Cardoso 08:30 - 09:00h

Fatores genéticos e não genéticos relacionados à resposta 

imune dependente de vitamina d em pacientes com 

leishmaniose tegumentar americana provenientes de área 

rural

Rodrigo Saar Gomes

09:15 - 09:45h

Formulação mineral de baixo custo e reduzido impacto 

ambiental para controle do vetor da febre maculosa 

brasileira (amblyomma sculptum)

Ricardo Neves Marreto 09:15 - 09:45h
Análise da qualidade de vida e de indicadores de saúde em 

pessoas vivendo com HIV na região do sudoeste goiano

Luiz Fernando Gouvêa e 

Silva

10:00 - 10:30h

Caracterização da multirresistência de pseudomonas 

aeruginosa em co-infecção com covid-19 e vírus 

respiratórios em infantis hospitalizados

Lilian Carla Carneiro 10:00 - 10:30h
Avaliação do impacto da formação dos profissionais de 

saúde no estado de goiás: um enfoque na integralidade.
Patrícia Tavares dos Santos

10:45 - 11:15h

Descoberta de inseticidas eco-sustentáveis para o controle 

populacional de aedes aegypti utilizando inteligência 

artificial

Bruno Junior Neves 10:45 - 11:15h

Avaliação da longevidade da produção de anticorpos igg em 

profissionais da área da saúde soro reativos ao sars-cov-2 e 

da resposta celular à interação com o vírus: proposição de 

um kit para diagnóstico sorológico

Célia Maria de Almeida 

Soares

11:30 - 12:00h

Pesquisa de infecção por riquétsias do grupo da febre 

maculosa em cães, equinos, capivaras e em seus respectivos 

carrapatos em regiões sob vigilância epidemiológica no 

município de goiânia – goiás.

Felipe da Silva Krawczak 11:30 - 12:00h

Avaliação do polimorfismo de chit1 como fator de risco para 

paracoccidioidomicose e seu efeito como adjuvante ao 

tratamento da paracoccidioidomicose

André Correa Amaral

12:00 - 12:30h

Nanobiotecnologia verde aplicada ao controle de vetores e 

hospedeiros intermediários de importância médica (projeto 

nanomed verde)

Caio Márcio de Oliveira 

Monteiro
- - -

Horário Titulo da Pesquisa Coordenador(a) Horário Titulo da Pesquisa Coordenador(a)

08:30 - 09:00h
Avaliação prospectiva do desenvolvimento da primeira inf 

ncia junto à estratégia saúde da família em Goiânia-Go

Luciane Ribeiro de Rezende 

Sucasas da Costa
08:30 - 09:00h

Nanocristais de celulose como nova estratégia para controle 

de vetores de doenças tropicais: eficiência inseticida contra 

culex quinquefasciatus e avaliação da segurança 

(eco)toxicológica

Guilherme Malafaia Pinto

09:15 - 09:45h
Avaliação de estratégias no enfrentamento dos impactos 

psicossociais da pandemia de covid-19 no estado de goiás
Camila Cardoso Caixeta 09:15 - 09:45h

Resistência antimicrobiana associada a presença de 

antibióticos nos efluentes municipais: estratégias de 

monitoramento e quantificação de resíduos

Elisa Flávia Luiz Cardoso 

Bailão

10:00 - 10:30h

Avaliação do valor preditivo e prognóstico de linfócitos 

infiltrantes ao tumor e células tronco tumorais em mulheres 

com câncer de mama

Andrea Alves Ribeiro 10:00 - 10:30h

Acesso ao cuidado em saúde bucal na atenção primária à 

saúde em goiânia: obstáculos enfrentados pelos usuários, 

famílias e comunidades.

Lidia Moraes Ribeiro Jordão

10:45 - 11:15h

Fatores prognósticos associados aos desfechos do 

tratamento do câncer de boca: impacto das variáveis clínicas 

e fluxo de atenção no contexto do sus

Elismauro Francisco de 

Mendonça
10:45 - 11:15h

Impacto da pandemia covid-19 e outras infecções 

transmissíveis em populações vulneráveis: epidemiologia, 

conhecimentos e significados

Sheila Araujo Teles

11:30 - 12:00h
Estado nutricional, consumo alimentar e saúde mental na 

gestação e pós-parto e desfechos materno-infantis
Ana Amélia Freitas Vilela 11:30 - 12:00h

Ocorrência de antibióticos em sistemas de abastecimento 

de água de anápolis e goiânia - go: diagnóstico, detecção, 

toxicidade e resistência bacteriana

Gisele Augusto Rodrigues de 

Oliveira

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES CAP PPSUS - DIAS 16 E 17/03/2021

DIA 16/03 - SALA 01 DIA 16/03 - SALA 02

DIA 17/03 - SALA 01 DIA 17/03 - SALA 02


