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Obras por área
LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES
01- A voz de Capitu na crítica-ficção: relações entre Dom Casmurro e Capitu – Memórias
Póstumas
02- A consolidação da crise da literatura no Ensino Médio
03- A Oficina de Música na Escola de tempo integral: um estudo na Rede Municipal de
Goiânia
04- Aproximações intersemióticas entre cinema e poesia: Glauber Rocha e Manoel de Barros
05- Matrizes de plástico: inversões e reflexões
06- Candomblé – Discurso em transe
07- Onde vivem os monstros: o espaço da alteridade na narrativa fantástica contemporânea
08- O rizoma bíblico-literário
09- Por essas estradas o homem voa nas asas de sua fantasia: história e ficção em Chegou o
governador, de Bernardo Élis
10- O legado da indumentária Asteca e Maia: um estudo cultural
11- Fotografia: conversa com imagens, entre a luz e as trevas
12- Aula de Língua Portuguesa e identidades de gênero e raça: diálogos e deslocamentos
13- Diálogo e interdiscurso na literatura de autoajuda
14- Onde o bicho-papão se esconde: o medo dos animais na Literatura Fantástica
15- Um estudo das expressões lexicalizadas na obra PIUM, de Eli Brasiliense
16- O sujeito professor no discurso de autoajuda
17- Gravobraduras: processos de impressão e objetos de estrutura dobrada
18- Pedro Almodóvar e a Movida Madrileña: da literatura ao cinema
CIÊNCIAS HUMANAS
19- MASSEHET SANHEDRIN: uma análise cultural judaica sob o prisma Sacro-Legislativo
(séc. II E.C)

20- O retorno à escola: o significado da escolarização para trabalhadores adultos
21- Uma abordagem sobre a Concepção de Proposição da Teoria intuicionista de tipos
22- Subjetividade e finitude em ser e tempo
23- Ver o outro nos próprios olhos: a Revista Brasília e o projeto de lusitanização do
Atlântico Sul (1942-1949)
24- Direitos Humanos e lesbianidade em Goiás: um estudo sobre discursos e mulheres
“candidatas cidadãs”
25- Experiências femininas na política goiana. Dona Gercina: entre o público e o privado.
26- Violência contra migrantes em trânsito pelo México
27- Mulheres inexatas: diálogos entre prostituição e jornalismo no acre
28- Temporalidade e historicidade em Ilya Prigogine
29- Serra do Ramalho: a chegada de um povo
30- D. Francisco Manuel de Melo, um intérprete de seu tempo: o ser, o mundo e a vida no
pensamento ibérico seiscentista.
31- Os Direitos Humanos na era da Cibercultura: processos de interação na página da
Secretaria de Direitos Humanos no Facebook
32- A ação política da Teologia da Libertação hoje: estudo de caso da prelazia de São Feliz do
Araguaia (MT)
33- Los Alternativos Del Barrio Puerto. Una mirada etnográfica sobre mercado y visibilidade
gay en Valparaíso, Chile.
34- Um olhar Etnomatemático sobre os saberes e fazeres de Carpinteiros da Construção Civil
em Goiânia
35- “Eternos órfãos da Saúde” Medicina, Política e construção da Lepra em Goiás (18301962)
36- Psicodinâmica do trabalho e Administração Escolar
37- Religião, criança e pobreza: etnografia no Aterro Sanitário de Aparecida de Goiânia – GO
38- A política de cotas na Universidade Federal de Goiás (UFGINCLUI): concepção,
implantação e desafios
39- A virtude na Democracia de Tocqueville
40- Apanhando duas vezes: aspectos relacionados à cidadania das mulheres vítimas de
violência nos telejornais locais
41- História nova do Brasil (1963-1965): uma nação imaginada
42- “O que era preciso era estar tudo organizado. Mas não deixam os trabalhadores trabalhar
à vontade” A luta pela gestão operária na Revolução Portuguesa através do Jornal
Combate (1974-1976).
43- Metropolização e mercado imobiliário: a produção do espaço dos Condomínios de
Chácaras da RMG
44- Cidadania, Comunicação Pública e Educação Superior: estudo de caso sobre ações
afirmativas da UFG
45- A construção do Fórum de Augusto e do templo de Mars Ultor e a obra de Vitrúvio:
repensando a Aemulatio dos cânones arquitetônicos gregos no período Augustano (Séc. I
A.C/I D.C)
46- Teatro Dialético em terras estranhas – A (in)diferenciação entre sujeito e objeto na
formação cultural
CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS
47- Utilização do óleo de Pequi como coletor na Microflotação de Apatita
48- Estratégia para uso eficiente de recursos em centros de dados considerando consumo de
CPU e RAM
CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA TERRA
49- Mapeamento genético em cana-de-açúcar (Saccharum spp.)

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
50- Avaliação do Polimorfismo de deleção de GSTT1 e GSTM1 na sustentabilidade ao
Diabetes Mellitus tipo 2
51- A preceptoria em serviço de emergência e urgência hospitalar na perspectiva de médicos
52- Centralidade e mobilidade: uma análise do padrão de deslocamento dos pacientes
atendidos pelo SUS em Goiás, 2010
53- Desenvolvimento e validação de um novo modelo de permeabilidade intestinal ex vivo em
segmentos de jejuno de ratos para screening de novas moléculas

