
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E PESQUISA 

 

 

PROGRAMAÇÃO XVII JORNADA DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA DO IESPES 

 

TEMA: A Produção do Conhecimento na Amazônia: desafios e perspectivas  

Programação on-line:  

 

QUARTA-FEIRA (25.11.2020)  

HORÁRIO MINICURSO ENDEREÇOS PARA ACESSO 

Manhã 

(8 – 12h) 

Descomplicando a Física da Ressonância 

Magnética 

https://meet.google.com/ytj-qgfw-fqc 

Cálculo e administração de medicamentos meet.google.com/pnp-tdug-ocq 

Treinamento em habilidades sociais com base na 

Terapia Cognitiva-comportamental 

https://meet.google.com/ejo-mjnv-gqi 

Tarde 

(14 – 18h) 

Ventosaterapia aplicada a Estética https://meet.google.com/esm-sqvh-dnj 

Primeiros Socorros https://meet.google.com/hav-qsiw-ucu 

Quem sabe faz ao vivo(transmissão on-line) - 

Cirurgia de Implante 

https://meet.google.com/vie-dxxo-hdm 

Currículum Lattes https://meet.google.com/rpj-pwfj-vna 

Ventilação mecânica invasiva: iniciando um 

admissão segura. 

https://meet.google.com/hem-yfez-wch 

Interpretação de gasometria Arterial https://meet.google.com/mno-qhpz-saf 

 

 

Quinta-feira (26.11.2020)  

HORÁRIO MINICURSO ENDEREÇOS PARA ACESSO 

Manhã 

(8 – 12h) 

Aplicabilidade da radiofrequência na flacidez 

facial 

https://meet.google.com/gbb-wegf-dmo 

Sondagem vesical e gástrica https://meet.google.com/poy-mvnx-qmx 

Quem sabe faz ao vivo(transmissão on-line)- 

enxerto gengival livre/conjuntivo 

https://meet.google.com/stv-nstj-aop 

O antagonismo da Ressonância Magnética e 

Tomografia Computadorizada em exames de 

http://meet.google.com/bho-sgdw-jui 



Coluna lombar  

Neurociência cognitiva e Teoria da Carga 

Cognitiva 

https://meet.google.com/yhe-drho-eut 

Felicidade e qualidade de vida: o encontro da 

longevidade 

https://meet.google.com/fej-faho-ath 

Ciclo do sangue: do doador ao Receptor https://meet.google.com/xpd-qbpt-dct 

Avaliação Postural: avaliação subjetiva e 

avaliação objetiva 

https://meet.google.com/pry-rgiv-ddb 

Tarde 

(14 – 18h) 

Urgências e Emergências em Odontopediatria 

 

https://meet.google.com/tog-qgyg-ohk 

Explorando as técnicas de posicionamento 

radiológicos – seios da face 

 

http://meet.google.com/hns-czfp-rxj 

Técnicas para apresentar o TCC https://meet.google.com/rgk-qvnm-aeo 

Iniciação à LIBRAS https://meet.google.com/btb-jmgh-hvh 

Edição de vídeo em plataforma on-line https://meet.google.com/eiu-mnrg-mze 

Culpa no processo psicanalítico https://meet.google.com/dyt-gzmw-owx 

Identificação de bactérias gram positivas e 

negativas 

https://meet.google.com/fzq-feui-bru 

Noite 

(18 – 22h) 

Segurança Cibernética 

 

meet.google.com/twr-tora-ojr 

 

SEXTA-FEIRA (27.11.2020)  

HORÁRIO MINICURSO ENDEREÇOS PARA ACESSO 

Manhã 

(8 – 12h) 

Quem sabe faz ao vivo(transmissão on-line) - 

Harmonização orofacial: Lipo enzimática de 

papada 

http://meet.google.com/dnb-cffq-sne 

Técnicas de manipulação de medicamentos https://meet.google.com/eaj-tdip-pyt 

O planejamento como práxis pedagógica https://meet.google.com/wuz-kjgr-xdw 

Ventilação Não Invasiva em Neonatologia https://meet.google.com/bca-sdtf-epa 



Tarde 

(14 – 18h) 

Partograma https://meet.google.com/hdq-ckho-yru 

O professor híbrido e a cultura digital https://meet.google.com/xeg-jihc-fem 

Formas estratégicas de intervenção com autistas https://meet.google.com/hyp-wpbh-myq 

Sofrimento Ético-Político e antropológico: por 

uma clínica dos afetos 

https://meet.google.com/etx-vnvc-rnv 

Noite 

(18 – 22h) 

Custo é fácil http://meet.google.com/vvb-kpdw-ftu 

Novas regras da previdência Social https://meet.google.com/syd-mcah-fst 

Introdução ao Mikrotik meet.google.com/kzd-cece-wyp 

Perspectivas do recém-formado no mercado de 

trabalho 

meet.google.com/xid-yfjb-uzf 

 

 

 

 

Acesse: 

PROGRAMAÇÃO  

PLATAFORMA DE INSCRIÇÕES 

TRABALHOS APROVADOS 

EDITAL 

ERRATA EDITAL  

 

http://www.iespes.com.br/editais/Programa__o%20Jornada%202020_comunica_ao_on_line%20-.pdf
https://www.eventweb.com.br/iespes2020/home-event/
http://www.iespes.com.br/editais/Trabalhos%20aprovados%20(1).pdf
http://www.iespes.com.br/editais/Edital%20Jornada%202020%20on_line%20-%20JORNADA%20CIENT_FICA%20-%20com%20assinatura%20digital_1.pdf
http://www.iespes.com.br/editais/Errata%20ao%20edital%20da%20jornada.pdf

