
 

RESULTADO FINAL DOS RESUMOS EXPANDIDOS DA PÓS-GRADUAÇÃO APROVADOS NO SIMPIF 
 

Pós-Graduação - Ciência da Computação 
# ID Título do Resumo 

1 789 Otimizando o encadeamento de funções de serviço em redes sem fio heterogêneas 

 
2 

 
932 

NoSQLClusterAdmin: uma ferramenta para configuração, gerenciamento e monitoramento de SGBD NoSQL Fragmentados e 
Replicados 

 

Pós-Graduação - Ciências Exatas e da Terra 
# ID Título do Resumo 

1 1129 Estudo comparativo da secagem convectiva de placas de maçã por meio de modelos numéricos uni e bidimensionais 

 

Pós-Graduação - Ciências Agrárias 
# ID Título do Resumo 

 
1 

 
739 

Componentes de crescimento e produtivos de cultivares de alfaces crespas irrigadas com águas salinas e fertilizadas com urina de 
vaca 

2 835 Correlação entre testes de germinação e diferentes substratos alternativos em sementes de tamarindo (Tamarindus indica L.) 

 

Pós-Graduação - Ciências Biológicas 
# ID Título do Resumo 

1 1057 Expressão viral de Bos taurus papillomavirus (BPV) em sangue de bovinos (Bos taurus) 

 

Pós-Graduação - Ciências Humanas 
# ID Título do Resumo 

1 728 Do capital financeiro ao movimento de mundialização financeira do capital 

2 742 Aspectos e sugestões interpretativas nas obras para trombone solista do compositor Maestro Duda 

 

Pós-Graduação - Ciências Sociais Aplicadas 
# ID Título do Resumo 

1 855 Sistemas de informações integrados: a eficácia contábil em estabelecimentos de hospedagem 

2 856 Comparativo da gestão financeira pessoal entre graduandos de instituições de ensino superior 

3 1189 A historicidade dos artefatos: contribuições da teoria da atividade para o design 

 

Pós-Graduação - Educação 
# ID Título do Resumo 

 
1 

 
741 

Desempenho musical dos alunos de cordas friccionadas do Curso Técnico em Música da Escola Técnica de Criatividade Musical do 
Recife-PE 

2 926 A violência do bullying nas escolas: possibilidade para o enfrentamento. 

3 968 Residências Multiprofissionais em Saúde: Uma Análise à Luz da Pedagogia Crítico-Libertadora de Paulo Freire 

 
4 

 
977 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba: concepções de ensino e os principais desafios no atual momento 
conjuntural 

 
5 

 
1014 

 
Socialização e afiliação estudantil: a relação com o processo de construção de identidades socioprofissionais de estudantes do IFPB 

6 1197 Reconhecimento de saberes e competências (RSC): representações identitárias profissionais em narrativas de professoras 

 

Pós-Graduação - Engenharias II 
# ID Título do Resumo 

1 962 Ensaio eletromagnético baseado no ruído da interação entre campo magnético e material 

 

Pós-Graduação - Engenharias IV 
# ID Título do Resumo 

1 715 Antena Reconfigurável Utilizando Superfícies Seletivas em Frequência Baseadas na Geometria Estrela de Quatro Braços 

2 718 Análise numérica de fibras ópticas microestruturadas para aplicações em sensoriamento SPR 

3 751 Projeto ótimo de antenas patch com elementos polares utilizando ferramentas de inteligência computacional 

 
4 

 
758 

Desenvolvimento de superfície seletiva em frequência reconfigurável baseada na geometria estrela de quatro braços para aplicação 
em 2,4 GHz 

5 783 Sistema de Reconhecimento de Locutor de Baixo Custo com Técnicas LPC Embarcado na Raspberry Pi 

6 790 Aplicação do algoritmo bio-inspirado em colônia de abelhas para a seleção de características na detecção de desvios vocais 

7 791 Estudo de Sistema de Propulsão de Fluxo para Biossensor SPR com Controle de Vazão 

8 792 Análise dos efeitos dos codecs de áudio na avaliação de desvios vocais 

9 811 Análise de superfície seletiva em frequência baseada na geometria de anéis trapezoidais abertos 

10 939 Caracterização numérica de filtros planares usando a geometria matrioska em cascata 

11 944 Automação residencial por voz para pessoas com mobilidade reduzida empregando Jasper e Raspberry Pi 

 

Pós-Graduação - Linguistica e Letras 
# ID Título do Resumo 

1 1152 Um método de rastreamento de dados para identificação de preconceitos e estereótipos em resultados de pesquisa do Google 

 


