
                   
 

EDITAL 08/2020 - CURSO DE NUTRIÇÃO  

Cronograma das Bancas de Qualificação de  

Trabalho de Conclusão de Curso de Nutrição – 2020/2 

 
Critérios para a qualificação: 

1. Seguir padrão de slides repassado pela coordenação de TCC; 

2. Tempo para apresentação: 5 minutos e tempo para arguição da banca avaliadora: 5 minutos; 

3. Critérios de avaliação: formulário elaborado pela Coordenação Central de Estágios e TCC; 

4. Qualificação será fechada (somente o acadêmico e a banca avaliadora, tendo em vista a necessidade de sigilo dos resultados 

parciais); 

5. As qualificações serão realizadas on-line via Google Meet (o acadêmico receberá o link para participação). 

 
 

Horário Data: 27 de Julho 

19h00min Ana Flavia Kutz Santana Métodos para diagnóstico de sarcopenia: o que a literatura nos recomenda 

19h15min Ane Gabrielle Borgo da Cunha Crenças populares relacionadas a gestação e amamentação 

19h30min Daiara Sabrina Banaczeski Avaliação da percepção dos benefícios à saúde do consumo regular de kefir 

19h45min 
Lidiane Zbuinovicz dos Santos 

Machado 
Dieta vegetariana para atletas - revisão bibliográfica 

20h00min Luiza Gabriely Hansen Kuiavski Relação entre sono e obesidade 

20h15min Millena Cristina Zanaldino Venger Análise nutricional de cardápios hospitalares 

 
 



                   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horário Data: 28 de Julho 

19h00min Alisson Ferreira Uchak Análise microbiológica em produtos cárneos na cidade de Guarapuava 

19h15min Barbara Campos da Silva 
Associação da influência das mídias e aspectos socioculturais com a insatisfação 

corporal 

19h30min Dábila Rayanne Welinski 
Uso de plantas medicinais e fitoterápicos em unidades de saúde no município de 

Marquinho- PR 

19h45min Gabrieli Castro Martins Comportamento alimentar e uso de dietas restritivas 

20h00min Kelly Julliane Ribeiro Comportamento alimentar e privação de sono em adultos paranaenses 

20h15min Thais Schamosin da Silva Comportamento alimentar e satisfação com a imagem corporal 

20h30min Ana Paula Visbiski Aleitamento materno como prevenção de doenças infecciosas: revisão de literatura 

20h45min Evelin Leal dos Santos 
Seletividade alimentar em crianças e adolescentes com transtorno do espectro 

autista (TEA): uma revisão de literatura 

21h00min Maria Madalena de Almeida Abud 
Nutrição comportamental na infância e adolescência: Promovendo bons 

comportamentos alimentares, uma revisão de literatura 

21h15min Thatyana de Fátima Dobrychtop 
Avaliação de disbiose intestinal em alunos do Centro Universitário Campo Real de 

Guarapuava-PR 



                   
 

 
 
 

Horário Data: 29 de Julho 

19h30min Andressa Lopes da Silva Tratamento nutricional da obesidade na atenção primária: revisão integrativa 

19h45min Julia Inglês da Cruz 
Intervenções terapêuticas nutricionais em pacientes com obesidade e transtorno de 

compulsão alimentar: uma revisão 

20h00min Salete Bortoluzzi 
Impacto da educação alimentar e nutricional hábitos alimentares de escolares: uma 

revisão de literatura 

20h15min Taynara Andressa da Luz Análise da eficácia de intervenções em mulheres com síndrome metabólica 

20h30min 
Ana Rita Martinez Groszewicz 

Gosmann 
Dieta vegetariana: riscos e benefícios associados a sua prática 

20h45min Joici Rosa Avaliação da introdução alimentar precoce em crianças menores de seis meses 

21h00min Kely Vanessa Kotk Avaliação da ingestão alimentar de gestantes 

21h15min Larissa Cristina Costa 
Influência do acompanhamento nutricional na composição corporal de mulheres 

praticante de treinamento funcional 

21h30min Marilia Lopes Santana da Rosa 
Pré-disposição de doenças crônicas não transmissíveis associadas ao uso de 

álcool em jovens universitários de Guarapuava-PR 

21h45min Julye Gabriela Gerei 
Análise do consumo alimentar e conhecimento em alimentação e suplementação 

de praticantes de musculação na cidade de Prudentópolis-PR 

Guarapuava, 22 de julho de 2020. 
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