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ADMINISTRAÇÃO 

1. Significados associados à compra de automóveis por mulheres de 

classe média emergente em idade de maturidade. 

 

ENFERMAGEM  

2. Análise de lesões perineais: um enfoque no segundo período do parto. 
 

3. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) ao recém nascido 

pré-termo e de baixo peso. 

 

4. Interações moleculares do composto PA-824 com enzima arilamina N-

ACETIL-TRANSFERASE DA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS. 

 

5. Interações moleculares da etionamina com a enzima arilamina n-

acetiltransferase da mycobacterium tuberculosis.  

 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

6. Significados intrínsecos à compreensão de processos: implicações na 

produtividade e qualidade de mão de obra com baixa escolaridade. 

 

7. A política nacional de resíduos sólidos e o gerenciamento de resíduos 

da construção civil. 

 

8. A produção científica no curso de bacharelado em Engenharia de 

Produção da Faculdade Santo Agostinho: um levantamento de áreas e 

tipos de pesquisas entre os anos de 2012 a 2016. 

 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

9. Análise de uma habitação multifamiliar quanto à proteção das 

instalações elétricas e combate a incêndios. 

 

10. Uma análise laboratorial sobre a implementação de microrredes 

residenciais em corrente contínua nos sistemas de microgeração 

fotovoltaica. 
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FARMÁCIA 

11. Estudo da possível atividade do extrato etanólico das folhas de 

“himatanthus drasticus” na motilidade e secreção do trato 

gastrointestinal de “mus muscullus”. 

 

12. Análise crítica de rótulos de alimentos para fins especiais com 

denominação diet e light disponíveis no varejo em Teresina – PI. 

 

13. Avaliação do potencial genotóxico e carcinogênico do extrato de 

“anadenanthera colubrina” sob a medula óssea de “rattus novergicus”.  

 

14. Análise da qualidade do pó de guaraná (paullinia cupana) 

comercializado em Teresina – PI. 

 

15. Teste de genotoxicidade do cigarro popularmente comercializado em 

Teresina através da técnica “allium cepa”.  

 

16. Avaliação da toxicidade, citotoxicidade e mutagenicidade do isopulegol 

no sistema de teste “allium cepa”.  

 

17. Analise microbiológica e uso de desinfetantes dos materiais usados na 

farmácia escola em uma faculdade privada de Teresina – PI.  

 

18. Desenvolvimento “in sílico” de molécula análoga da melatonina com a 

aplicação ansiolítica e antidepressiva. 

FISIOTERAPIA 

19. Mobilização através do cicloergômetro para pacientes com insuficiência 

renal aguda na hemodiálise. 

 

20. Análise postural e da consciência corporal em indivíduos deficientes 

visuais após intervenção pelo método pilates. 

 

21. Reparação do tendão calcâneo em ratos após tenotomia e tratamento 

por “abelmoschus esculantusL.” e  ultrassom terapêutico: avaliação 

pelos achados histopatológicos. 

 

22. O efeito do método isostretching na flexibilidade e no alívio da dor 

lombar em jogadores de badminton. 

NUTRIÇÃO 

23. Análise computacional das interações moleculares entre a faseolina e a 

enzima alfa – amilase. 
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24. Análise crítica de dietas de detoxificação divulgadas em revistas não 

científicas. 

PEDAGOGIA 

25. A prática pedagógica de professores da rede municipal de ensino de 

Teresina, diante da aplicação da lei 10.639/2003. 

 

PSICOLOGIA 

26. O atendimento educacional especializado no ensino superior na 

perspectiva de estudantes público-alvo da educação especial.  

 

27. Entre o sagrado e o profano: percepções sobre a diversidade sexual no 

discurso religioso de base cristão no Brasil. 

 

28. Processos subjetivos de professores universitários sobre o fenômeno do 

suicídio.  

 

29. Caracterização do perfil da clientela atendida no serviço escola de 

psicologia da Faculdade Santo Agostinho. 

 

30. Abuso sexual infantil: a vivência da família. 

 

31. As representações sociais sobre a mulher vítima de abuso sexual.  

 

32. Feminismos em transformação: estudo dos desafios, enfrentamentos e 

incorporações das demandas feministas na contemporaneidade. 

 

33. Trabalho pedagógico e habilidades sociais de crianças com transtorno 

do espectro autista (TEA). 

 

34. Significados associados ao consumo de automóveis por homoafetivos 

da classe média emergente. 

SERVIÇO SOCIAL    

35. Redes e Intersetorialidade na política nacional de saúde mental: uma 

análise a partir das produções científicas do Serviço Social.  
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ENFERMAGEM  

1. Fatores preditores da prematuridade: cuidados no pré-natal. 

 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

2. O impacto da cesta básica na renda e o reflexo na qualidade de vida 

do trabalhador no município de Teresina – PIE. 

 

FARMÁCIA 

3. Incidência de compostos químicos (corantes) mutagênicos, 

carcinogênicos e alergênicos em alimentos ultraprocessados e 

medicamentos: uma análise de rotulagem e bulário. 

 

PSICOLOGIA 

4. Processos subjetivos da prática profissional de psicólogos em 

programas de assistência estudantil no ensino superior.  

 

5. Políticas de inclusão da população LGBT no ensino superior: 

mapeamento de ações afirmativas em favor da equidade e da 

diversidade sexual e de gênero na Faculdade Santo Agostinho 

(2016-2018). 

 

6. As notícias de suicídio nos sites jornalísticos do Piauí e as medidas 

de prevenção. 

 

 

 


