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147 Título do trabalho Situação

1 Prediction of genetic potential of ornamental pepper parents Indeferido

2 Indeferido

3 Aprovado

4 Aprovado

5 Aprovado

6 Aprovado

7 Aprovado

8 Indeferido

9 Aprovado

Nara: network assisted routing and allocation algorithm for d2d 
communication in 5g cellular networks

Literatura e educação estética na educação infantil:reflexões sobre 
propostas de um livro didático

Educação infantil como lugar e tempo para a liberdade: reflexões a 
partir da perspectiva histórico-cultural

A escuta na contação de histórias: reflexões acerca de uma 
experiência

Flavonoids from bauhinia holophylla (bong.) Steud. 
(fabaceae:cercideae)

Production and characterization of flavonoids and phenolic acid 
derivatives in bauhinia variegata calli

Effectiveness of topically applied chamomile in the treatment of oral 
mucositis: a literature review.

Qualidade dos estudos clínicos presentes nas bulas dos fatores de 
coagulação usados no tratamento das hemofilias
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10 Theater cognition and education Aprovado

11 Somatic approach to theater education Aprovado

12 Aprovado

13 Indeferido

14 Indeferido

15 Indeferido

16 Olhares multidisciplinares sobre a saúde do jovem 7 capítulos Indeferido

17 Indeferido

18 Indeferido

Development and characterization of titanium dioxide ceramic 
substrates with high dielectric permittivities - tradução: 

desenvolvimento e caracterização de substratos cerâmicos de 
dióxido de titânio com altas permissividades dielétricas

Iluminando uma cena de luigi pirandello: pesquisa histórica e 
investigação sobre a ação da visualidade na linguagem da cena por 

meio de maquetes 3d

Teatro com e para caminhoneiros e caminhoneiras e as ideias de 
paulo freire para a educação libertadora

A influência constitucional do estatuto do desarmamento: alterações 
e garantias à vida, dignidade e segurança

Desgastes na saúde de jovens que trabalham e estudam: uma 
revisão integrativa

Fortalecimento e desgaste da saúde de jovens que trabalham e 
estudam
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19 Olhares multidisciplinares sobre a  saúde dos jovens Indeferido

20 Indeferido

21 Indeferido

22 Indeferido

23 Indeferido

24 Processo de trabalho de enfermeiros da estratégia saúde da família Indeferido

25 Indeferido

26 The covid-19 in the primary health care context Indeferido

27 Aprovado

Influência das condutas de enfermagem na vigilância de eventos 
adversos pós-vacinação 

Perspectivas da intersetorialidade no cotidiano da atenção primária à 
saúde no brasil: uma reflexão teórica

Eixos estruturantes da atenção primária na saúde da criança: revisão 
integrativa

O cotidiano dos técnicos de enfermagem na estratégia saúde da 
família

A promoção de práticas intersetoriais no cotidiano da atenção 
primária à saúde: quais caminhos?

Prática como componente curricular em licenciaturas em matemática 
da região sudeste: uma análise de seu entendimento e de sua 

abordagem a partir das diretrizes curriculares nacionais de 2015
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28 Indeferido

29 Aprovado

30 Aprovado

31 Aprovado

32 Implicações da multiplicidade de atribuições para a saúde da mulher Aprovado

33 Aprovado

34 Aprovado

35 Aprovado

36 Indeferido

O cuidado com o idoso fragilizado e a estratégia saúde da família: 
perspectivas do cuidador informal familiar

Segurança do paciente na atenção primária à saúde: percepção da 
equipe de enfermagem

Determination of total phenols and flavonoids content and evaluation 
of larvicidal and antimicrobial activities of bidens subalternans dc

Biological activity of phenolic compounds found in tecoma stans (l.) 
Juss. ex kunth (bignoniaceae)

Promoção da saúde nutricional em adolescente com doença 
falciforme: estudo de caso único

Influência dos fatores sociodemográficos e psicossociais na saúde 
bucal do adolescente

Ações educativas e assistenciais do programa nascer para controle 
integral do câncer de colo uterino

1. Percepção de adolescentes escolares sobre as relações grupais

2. Conhecimentos de adolescentes de escola pública a respeito da 
acne 
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37 Aprovado

38 Indeferido

39 Indeferido

40 Aprovado

41 Indeferido

42 Acoustic scattering by laminated plates with viscoelastic layers Indeferido

43 Indeferido

44 Aprovado

45 Indeferido

Pneumonia associada à ventilação mecânica por pseudomonas 
aeruginosa resistente a polimixina: uma revisão sistemática.

“aminoglycoside resistance in domestic sewage and clinical 
escherichia coli isolates”

“mechanisms involved in resistance to carbapenems among 
acinetobacter baumannii isolates recovered in brazil: a systematic 

review and meta-analysis”

Mapeamento do excesso de peso em gestantes e prematuridade: 
uma revisão de escopo

Carranca’s massacre: orality and afro-brazilian memory of the 
bloodiest slave rebelion in the southwest of the brazilian empire

Conformation of a “third sector actor” in an industrial small town in 
minas gerais, brazil: between analytical categories and 

assistentialism

Subcutaneous injection of an immunologically tolerated protein up to 
5 days before skin injuries improves wound healing

Can economic development policy trigger gentrification? Assessing 
and anatomising the mechanisms of state-led gentrification
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46 Indeferido

47 Indeferido

48 Indeferido

49 Aprovado

The family memories of captain prego: an analysis using the “fortune-
misfortune complex” (region of vertentes, minas gerais in the post-

abolition)

Produção de farinhas de berinjela (solanum melongena) e possivel 
aplicação na elaboração de biscoitos tipo cookies

Persistence of neural function in animals submitted to seizure-
suppressing scale-free

Nonperiodic electrical stimulation applied to the amygdala

Quando mudam os interlocutores: produzindo diferentes significados 
a partir de “ser professor de matemática”
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