
 As apresentações serão exclusivamente no formato poster.  

 O apresentador terá até 10 (dez) minutos (improrrogáveis) para fazer a apresentação e deverá 

estar presente junto ao poster a partir das 17h15 até o término da sessão de apresentações. 

 A organização disponibilizará apenas os suportes, sendo de responsabilidade do apresentador 

providenciar o que for necessário para montar seu poster. 

 Local: Saguão do piso superior da Biblioteca Flor do Cerrado. 

 

Relação de Trabalhos com sua respectiva numeração para exposição. 18/09/19 

 

1. Morfometria e avaliação da virulência de cepas RH e ME49 de Toxoplasma gondii  
Isa Marianny Ferreira Nascimento Barbosa et al. 
 

2. Citoarquitetura do encéfalo de Tropidurus torquatus  
Letícia Menezes Freitas et al. 
 

3. Descrição morfológica do tubo digestório de Dasypus kappleri  
Isabela Coelho de Melo et al.  
 

4. Caracterização morfológica do tubo digestório de Euphractus sexcinctus  
Vitória Ferreira Vilela et al. 
 

5. Descrição morfológica do sistema respiratório superior de Bradypus variegatus  
Vinícius Vilela Carvalho et al.  
 

6. Anatomia macroscópica do coração de Iguana iguana iguana 
Mayara Rocha Amorim dos Santos et al.  
 

7. Morfologia da laringe de Choloepus didactylus  
Gabriel Quezadas Perussi et al. 
 

8. Descrição morfológica da laringe de Bradypus variegatus  
Eryka Laiany Pereira Nascimento et al. 
 

9. Avaliação de dor em gatas submetidas à ovariosalpingohisterectomia utilizando três 
protocolos de infusão contínua  

Kaline Ogliari et al.  
 

10. Reação à nutrição parenteral em cão submetido a sedação prolongada  
Kaline Ogliari et al. 
 

11. Efeito analgésico de doses variadas de morfina epidural em felinos  
Thalita Castro Carvalho Santos et al. 
 

12. Reação apresentada por cão durante sedação prolongada em infusão de propofol  
Thalita Castro Carvalho Santos et al. 
 

13. Análise descritiva dos indicadores discentes do Programa de Pós-Graduação dm 
Biociência animal da Universidade Federal de Goiás  

Andréia Vitor Couto do Amaral et al. 
 

14. Avaliação histopatológica de tumores mamários em cadelas e sua relação com a 
obesidade  

Agnes Prieto Mendonça et al.  
 
 



15. Morfologia do sistema reprodutor feminino de Alouatta belzebul 
Érica Rezende Pereira et al. 
 

16. Efeitos da interação spin-órbita em nanofitas do tipo Kagomé  
Patrícia Almeida et al. 
 

17. Efeito da adição de sucedâneo de colostro na dieta líquida de bezerras fornecido após 24 
horas do nascimento  

Marcelo Costa Rodrigues et al. 
 

18. Toxicidade do Bisfenol-A durante o desenvolvimento embrionário de zebrafish 
Camila F.V. Scopel et al. 

 
19. Alterações ultrassonográficas uterinas e hemodinâmicas da artéria uterina em cadelas 

com piometra aberta ou fechada  
Camila Franco de Carvalho et al. 
 

20. Perfil microbiano encontrado no útero e na vesícula urinária de cadelas portadoras de 
piometra aberta ou fechada  

Andreia Moreira Martins et al. 
 

21. Análise da resposta imune humoral ao Mycobacterium leprae em profissionais de saúde 
do município de jataí e fatores de risco para o desenvolvimento da infecção  

Natane Barbosa Barcelos et al.  
 

22. Identificação de staphylococcus sp. resistentes e avaliação in vitro de 3 diferentes 
compostos usados no tratamento da piodermite superficial canina  

Dalila Almeida Lima et al. 
 

23. Dados epidemiológicos das cadelas diagnosticadas com piometra atendidas no hospital 
veterinário da Universidade Federal de Goiás - Regional Jataí  

Priscilla Juliane Kirchhoff Pott et al. 
 

24. Preparação e caracterização de microesferas de quitosana a partir dos métodos da 
coacervação e da emulsão reticulada  

Leidemar Souza Filho et al. 
 

25. Principais agentes microbiológicos e alterações histológicas em cadelas com piometra  
Mylene Guimarães Marques Camozzi et al.  
 

26. Obtenção de biomateriais de quitosana e quitosana/gelatina para uso como sistema de 
liberação controlada de fármacos.  

Raissa Ferreira Araújo et al. 
 

27. Ramos colaterais do arco aórtico de pacarana (Dinomys branickii)  
Daniele Camargo Silva et al.  
 

28. Perfil e vulnerabilidades em pacientes com tuberculose no município de São João do 
Triunfo - PR  

A. E Stella et al.  
 

29. Utilização do software de geometria molecular e de gifs como ferramentas de ensino e 
aprendizagem para alunos de graduação em química  

Aline B. Andrade et al. 
 

30. Vitrificação de embriões de Prochilodus lineatus  
Larise Caroline Oliveira Lima et al. 



 
31. Métodos diagnósticos e rastreamento da Ehrlichia canis (Donatien & Lestoquard, 1935) 

em cães assintomáticos  
Priscila Gomes Oliveira et al. 
 

32. Composição de metais liberados em argila vermelha de uso cosmético utilizando a técnica 
de Icp-Oes 

Nilson Brait Neto et al. 
 

33. Efeito da incorporação de óxidos em argilas na adsorção de compostos orgânicos 
Daniela Cardoso Honorio et al. 
 

34. Síntese, caracterização e avaliação do potencial antibacteriano de compostos com 
hidrazida e tiossemicarbazida  

Karina Deus et al.  
 

35. Estudo do efeito da temperatura no processo de adsorção em argila natural do sudoeste 
goiano  

Samuel V. Domingos et al. 
 

36. Eficiência de plaqueamento de células U87 semeadas em diferentes densidades  
Vitor Felipe et al.   
 

37. Estudo do extrato de Casearia arborea na inibição da atividade coagulante da peçonha de 
Bothrops alternatus 

Dwight Silva Assis et al.   
 

38. Comparação entre o Escore de Condição Corporal e o Índice de Massa Corporal Canina 
em cadelas com neoplasia mamária  

 Rafaela Silva Assis et al 


