
 

 

 

PITCHs referentes aos Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica no Período 

03/2020 a 02/2021 — Bolsistas BIC Univale 
 

 

ALUNO (A) PARTICIPANTE  PROJETO DE PESQUISA  LINK DO PITCH 

Ariana Pinheiro Caldas  

Avaliação in vitro do efeito 

citotóxico de derivados do 

ácido ursólico  

https://youtu.be/2DGX4zFj7MM 

Beatriz Alves de Pinho 

Bicalho  

Vivências maternas em torno 

da sífilis congênita: um estudo 

a partir da perspectiva 

territorial  

https://youtu.be/xdQHJvI-Ykk  

Bruna Teixeira de Oliveira  

Satisfação dos usuários com 

um serviço de saúde mental de 

um município do leste mineiro  

https://youtu.be/iZ2GBr2JIuc  

Larissa Silva Teixeira  
Libras, Surdez e Saúde Pública 

em Governador Valadares  
https://youtu.be/5PBLeUrO5Ig  

Maíra Lopes Sarmento  

Epidemiologia molecular de 

genes de resistência de 

isolados clínicos de hospitais de 

Governador Valadares  

https://youtu.be/kCr7_JYVXKc  

 

Maria Luiza Massariol 

Gomes 

Desenvolvimento de crianças 

pré-escolares em instituições 

de educação infantil: 

indicadores de atrasos e de 

fatores de risco e proteção 

https://youtu.be/-8AFY__45sg 

Maria Olívia Zuccolotto 

Gomes Moreira  

Uso de inoculante contendo 

bactérias solubilizadoras do 

fósforo visando a redução do 

uso de agroquímicos no 

campo 

https://youtu.be/Ekdwt-mNA5o 

Nathália Carvalho Neto 

Freitas 

Impacto da degradação 

ambiental sobre as formigas de 

áreas ciliares no Médio rio 

Doce 

https://youtu.be/dioZWP4tTU4 

Thais Maria Freitas Pereira 

Corpo como território: 

representações sociais sobre a 

amputação 

https://youtu.be/a7Ae4fNj28U 

Vitor Oliveira Alves 

Avaliação de células tronco 

mesenquimais frente à 

exposição do Mycobacterium 

leprae 

https://youtu.be/9yPiPE-NN80 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PITCHs referentes aos Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica no Período 

03/2020 a 02/2021 — Prestadores de Serviço Voluntário 
 

 

ALUNO (A) PARTICIPANTE  PROJETO DE PESQUISA  LINK DO PITCH 

Gabriel Leonardo de 

Andrade Neto 

Epidemiologia molecular de 

genes de resistência de 

isolados clínicos de hospitais de 

Governador Valadares 

https://youtu.be/xC__fS5UU6E 

Iesmy Elisa Gomes 

Mifarreg 

Direito dos Desastres e a 

legislação brasileira: um estudo 

interdisciplinar das visibilidades 

e invisibilidades jurídicas nos 

desastres socioambientais 

https://youtu.be/E_XFEVuIteQ 

Ingrid Gabreil Grigorio 

Ensino e serviço: a 

enfermagem “extendida” ao 

campo de práticas da 

Vigilância em Saúde de 

Governador Valadares 

https://youtu.be/c-I8RqKssX0 

Jennifer Kathleen Carla 

Maria da Silva 

Ensino e serviço: a 

enfermagem “extendida” ao 

campo de práticas da 

Vigilância em Saúde de 

Governador Valadares 

https://youtu.be/gkQg01UucyI 

Kalyta Michaelly Silva 

Glória 

Ensino e serviço: a 

enfermagem “extendida” ao 

campo de práticas da 

Vigilância em Saúde de 

Governador Valadares 

https://youtu.be/vp5a4p5Z4TY 

Lais Porto Agostinho 

Ensino e serviço: a 

enfermagem “extendida” ao 

campo de práticas da 

Vigilância em Saúde de 

Governador Valadares 

https://youtu.be/ln3LAMLX-dU 

Lorane Pereira Chargas 

Ensino e serviço: a 

enfermagem “extendida” ao 

campo de práticas da 

Vigilância em Saúde de 

Governador Valadares 

https://youtu.be/SJFsatuwmxQ 

Luana Kelby Carvalho de 

Andrade 

Ensino e serviço: a 

enfermagem “extendida” ao 

campo de práticas da 

Vigilância em Saúde de 

Governador Valadares 

https://youtu.be/Aj1vcafkTEo 

 

 

 

 



 

 

 

ALUNO (A) PARTICIPANTE  PROJETO DE PESQUISA  LINK DO PITCH 

Paulo Henrique de Paula 

Caldeira 

Ensino e serviço: a 

enfermagem “extendida” ao 

campo de práticas da 

Vigilância em Saúde de 

Governador Valadares 

https://youtu.be/s9qwbT7Lonc 

Rafaelle Teixeira de 

Oliveira 

Ensino e serviço: a 

enfermagem “extendida” ao 

campo de práticas da 

Vigilância em Saúde de 

Governador Valadares 

https://youtu.be/RN-lQeaYmqc 

Rodolfo Fernandes de 

Aredes 

Avaliação in vitro do efeito 

citotóxico de derivados do 

ácido ursólico 

https://youtu.be/pVkbhWTvlks 

 

 

PITCHs referentes aos Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica no Período 

03/2020 a 02/2021 — Professores (as) 

 

 

PROFESSOR (A) 

RESPONSÁVEL  
PROJETO DE PESQUISA  LINK DO PITCH 

Adriana de Oliveira Leite 

Coelho 

Produção de blocos de solo-

cimento com rejeitos de 

mineração após rompimento 

da barragem de Fundão 

https://youtu.be/3jeQq-DykBY 

Eunice Maria Nazarethe 

Nonato 

A relação com o saber e a 

escola: um estudo com jovens 

em situação de conflito escolar 

https://youtu.be/K7odTbmuKZM 

Lívia Tavares Colombo 

Epidemiologia molecular de 

genes de resistência de 

isolados clínicos de hospitais de 

Governador Valadares 

https://youtu.be/BK7sr__BeGc 

Renata Bernardes Faria 

Campos 

Matas ciliares do médio Rio 

Doce: importância das 

formigas e da biomassa da 

serapilheira após impacto do 

rejeito de mineração 

https://youtu.be/Ji-SZk8R_Ew 

Sueli Siqueira 

Território, Migração e saúde. A 

circulação das doenças 

infecto-contagiosas e crônicas 

entre origem e destino. Leste 

de MG e EUA 

https://youtu.be/9h_x4gHh7_Y 

 

 

 



 

 

 

PROFESSOR (A) 

RESPONSÁVEL  
PROJETO DE PESQUISA  LINK DO PITCH 

Leonardo Oliveira Leão e 

Silva 

Hipertensão Arterial Sistêmica: 

identificação, práticas 

comportamentais e 

representações sociais da 

doença 

https://youtu.be/gulU-bQzaWk 

Lorena Bruna Pereira de 

Oliveira 

A importância da busca ativa 

como estratégia de controle 

da hanseníase em áreas de 

alta prevalência 

https://youtu.be/hjFqBi7Z6Lg 

Marileny Boechat 

Frauches Brandão 

Desafios da intervenção do 

Profissional de Educação Física 

no Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (NASF) 

https://youtu.be/SBIUEY7g9aY 

Mauro Augusto dos 

Santos 

Mesorregião do Vale do Rio 

Doce: a evolução 

demográfica e as suas 

correlações com a saúde 

https://youtu.be/vNZ13Mgcxyo 

Haruf Salmen Espindola 

Território da Mineração: 

Circunstâncias históricas, 

espaciais e socioterritoriais do 

desastre da 

Samarco/Vale/BHP, de 5 de 

novembro de 2015 

https://youtu.be/cAjtIWnLKhM 

Rafael Silva Gama 

Padronização e avaliação da 

aplicabilidade da técnica 

LAMP para diagnóstico da 

Hanseníase 

https://youtu.be/C3arwejEgWQ 

Thalisson Artur Ribeiro 

Gomides 

Avaliação molecular e 

imunológica aplicada à 

esquistossomose na região de 

Governador Valadares 

https://youtu.be/pS23uN2rkGU 

Maria Celeste Reis 

Fernandes de Souza 

Relação com o saber e 

educação ambiental: uma 

pesquisa com estudantes em 

tempo integral 

https://youtu.be/BOgbUOw9088 

 


