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 Ordem Área Título Projeto 

08:00 – 09:00 h – Palestra de Abertura 

09:00 - 09:20 h 1 Agrárias Ensilagem do resíduo do guaraná (Paullinia cupana), 
uma possibilidade?  

09:20 – 09:40 h 2 Agrárias Caracterização bromatológica do tucumã (Astrocaryum 
vulgare), acerola (Malpighia glabra) e bacaba 
(Oenocarpus distichus) e dos seus subprodutos 
produzidos em Parintins e suas possíveis aplicações 
na nutrição de bovinos 

09:40 – 10:00 h  3 Agrárias Farelo do resíduo de acerola desidratado na dieta de 
cordeiros em confinamento 

10:00 – 10:20 h 4 Agrárias Avaliação nutricional de rações secas para cães 
filhotes e adultos, comercializadas em Parintins/AM  

10:20 – 10:40 h 5 Agrárias A utilização do leite de amapá (Brosimum potabile 
Ducke) in natura no município de Parintins/AM 

10:40 – 11:00 h 6 Agrárias Caracterização da produção de bovino de corte na 
região do baixo Amazonas 

11:00 – 11:20 h 7 Agrárias Agricultura Familiar: o antes e o depois do roçado de 
mandioca 

11:20 – 11:40 h  8 Agrárias Marcadores Genéticos Aplicados ao Melhoramento de 
Rebanhos Leiteiros 

11:40 – 12:00 h  9 Agrárias Estudo dos Polimorfismos Genéticos da Alfas1-
Caseína em Rebanho Bovino Leiteiro 

12:00 – 14:00 h Almoço 

14:00 – 14:20 h 10 Agrárias Teor de hidratação e qualidade de carcaças 
congeladas de frangos comercializados no município 
de Parintins/AM 

14:20 – 14:40 h  11 Agrárias Avaliação da qualidade interna e externa de ovos de 
casca branca e casca marrom comercializados no 
município de Parintins/AM 

14:40 – 15:00 h  12 Agrárias Aspectos reprodutivos do Laetacara dorsigera em 
condições de cativeiro 

15:00 – 15:20 h 13 Agrárias Qualidade da água de tanques de Piscicultura  

15:20 – 15:40 h  14 Agrárias Desenvolvimento larval de Macrobrachium 
amazonicum submetido à inanição em diferentes 
salinidades 

15:40 – 16:00 h  15 Agrárias Identificação de peixes ornamentais da APA Nhamundá 

16:00 – 16:20 h  16 Agrárias Rendimento do queijo de manteiga produzido por 
produtores de Parintins, AM 

16:20 – 16:40 h  17 Agrárias Caracterização da Composição Nutricional do Leite 
UHT Comercializado em Manaus 

16:40 – 17:00 h  18 Agrárias Diagnóstico de Riscos Associados a Microrganismos 
no Leite Produzido no Baixo Amazonas  

17:00 – 17:20 h  19 Agrárias Análise microbiológica de ovos caipiras produzidos em 
Parintins/AM 

17:40 – 18:00 h 20 Saúde Perfil psicomotor de indivíduos autistas que participam 
das atividades motoras do projeto de extensão 
PROAMDE no município de Parintins-AM 
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Sexta feira 08/11/2019 

08:00 – 09:20 h  1 Exatas da 
terra 

Cinética de Adsorção de íons Cu2+ em Terra Preta 
Arqueológica 

08:20 – 08:40 h  2 Exatas da 
terra 

Efeito do pH na Adsorção de Cu2+ em Terra Preta 
Arqueológica 

08:40 – 09:00 h  3 Exatas da 
terra 

Níveis de alumínio em amostras de água de poços 
artesianos 

09:00 - 09:20 h  4 Sociais 
Aplicadas 

Serviço Social e Sustentabilidade um diálogo possível 
e necessário  

09:20 – 09:40 h 5 Sociais 
Aplicadas 

A política de assistência social frente às 
particularidades regionais: desafios e estratégias da 
Equipe Volante do CRAS da Vila Amazônia no 
município de Parintins/AM. 

09:40 – 10:00 h  6 Sociais 
Aplicadas 

Vulnerabilidade e proteção social: demandas de 
usuários em situação de vulnerabilidade social e oferta 
da Proteção Social Básica da Política de Assistência 
Social no município de Parintins/AM. 

10:00 – 10:20 h  7 Sociais 
Aplicadas 

Vulnerabilidade social no baixo amazonas: uma análise 
a partir dos indicadores de condições de vida no 
município de Parintins/Am. 

10:20 – 10:40 h 8 Sociais 
Aplicadas 

Abuso sexual infantil em Parintins  

10:40 – 11:00 h 9 Sociais 
Aplicadas 

Os saberes de experiência feitos da infância em 
território de terra firme: contribuições para a 
construção de um currículo crítico - transformador na 
Educação Infantil 

11:00 – 11:20 h  10 Sociais 
Aplicadas 

O texto escrito como mediador do processo ensino 
aprendizagem da leitura e da escrita no ensino 
fundamental 

11:20 – 11:40 h  11 Sociais 
Aplicadas 

Alfabetização e letramento: o texto como unidade 
articuladora das facetas de inserção no mundo da 
escrita. 

11:40 – 12:00 h  12 Sociais 
Aplicadas 

O ambiente alfabetizador e as facetas de inserção no 
mundo da escrita no I Ciclo do Ensino Fundamental 

12:00 – 14:00 h Almoço 

14:00 – 14:20 h  13 Sociais 
Aplicadas 

Alfabetização e letramento: literatura infantil e prática 
docente em contexto amazonense 

14:20 – 14:40 h  14 Sociais 
Aplicadas 

Currículo, identidades e saberes: o que se ensina e se 
aprende na alfabetização e letramento das crianças no 
baixo amazonas 

14:40 – 15:00 h  15 Sociais 
Aplicadas 

A nova base nacional comum curricular e o processo 
de alfabetização e letramento das crianças no 
município de Parintins/AM: percepções e 
possibilidades 

15:00 – 15:20 h 16 Sociais 
Aplicadas 

Ciência e Gênero - um estudo no ICSEZ 

15:20 – 15:40 h  17 Sociais 
Aplicadas 

Casos e Descasos da Política Nacional de Saúde 
Integral LGBT em Parintins/AM 
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15:40 – 16:00 h 18 Sociais 
Aplicadas 

Jornalismo em transformação: um estudo comparativo 
da construção do formato notícia nas versões impressa 
e digital do jornal A Crítica. 

16:00 – 16:20 h  19 Sociais 
Aplicadas 

Jornalismo em transformação: um estudo comparativo 
da construção do formato notícia nas versões impressa 
e digital do jornal Em Tempo. 

16:20 – 16:40 h  20 Humanas A construção dos valores morais na obra de Nietzsche 

16:40 – 17:00 h  21 Humanas Educação do Campo, currículo e diálogos com os 
territórios das terras-firmes de Parintins (AM) 

17:00 – 17:20 h  22 Humanas Currículo da escola do campo e diálogo com os 
saberes dos territórios das águas 

17:20 – 17:40 h  23 Humanas Literatura infantil e o processo de alfabetização e 
letramento da criança: a construção dos saberes 
culturais amazonenses nas escolas de ensino 
fundamental em Parintins-AM. 

17:40 – 18:00 h  24 Humanas Nova base nacional comum curricular (BNCC) e o 
processo de alfabetização e letramento da criança: 
impactos para a escola de ensino fundamental em 
Parintins/AM. 

18:00 – 18:20 h 25 Humanas Implantação de políticas públicas de Educação do 
Campo em Parintins (AM) e o atendimento à 
diversidade sociocultural 

18:20 – 18:40 h  26 Humanas  Mercado de trabalho e os egressos do curso de 
licenciatura em artes visuais do ICSEZ/UFAM/PIN, que 
ingressaram no ICSEZ a partir de 2008 até o ano de 
2013. 

18:40 – 19:00 h  – Encerramento e premiação 

Orientações: 
Data para envio da apresentação em Power point 28/10/2019 a 
31/10/2019 para o e-mail: ferrazmvc@gmail.com  
O aluno terá 10 min para a apresentação e 10 min para arguição. 
 

 


