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Resumos Expandidos – XIV JCTOB 
 

Resultado Preliminar 
 

# Título Área de 

Conhecimento 

01 A identidade da mulher negra e a cultura de embranquecimento racial: uma 

análise poética 

Letras / História 

02 A leitura literária e a importância da mediação Letras 

03 Acessibilidade na evacuação de edificações na ocorrência de incêndio: um 

mini-review  de propostas adaptáveis à indústria de alimentos 

Acessibilidade / 

Arquitetura e 

Urbanismo 

04 Análise de ovos comercializados em mercados e mercadinhos da cidade de 

Barreiras-BA 

Alimentos 

05 Artrópodes inquilinos de ninhos de Nasutitermes ephratae Biologia 

06 Associação de Gymnodactylus darwinii com ninhos de Nasutitermes ephratae: 

um estudo de caso 

Biologia 

07 Avaliação das condições higiênico sanitárias dos estabelecimentos que 

comercializam carne de frango no centro de abastecimento em Barreiras-BA  

Alimentos 

08 Capacidade de armazenagem de produtos agrícolas em armazéns dos municípios 

da mesorregião Bacia do Rio Grande 

Alimentos 

09 Descortinando a resistência ameríndia nos processos de colonização História 

10 Empoderamento feminino na obra “não vou mais lavar os pratos”, de Cristiane 

Sobral 

Letras / História 

11 Experiências sensoriais como método de aprendizagem no Ensino Técnico de 

Alimentos e Bebidas 

Alimentos 

12 Expansão urbana no município de Barreiras- BA: análise da paisagem na 

encosta da Serra da Bandeira, no bairro Nova Conquista 

Geografia 

13 Feira de Ciências Escolar em tempos pandêmicos: um relato de experiência Educação 

14 Fenômeno antropológico Netos de Momo Sociologia 

15 Festejo de São João na cidade de Barreiras Bahia Sociologia 

16  Habitar em Barreiras: indicadores de análise ambiental do entorno de moradias 

na Zeis 1 

Arquitetura e 

Urbanismo 

17 Identificação do perfil do consumidor de carnes suínas comercializadas in natura Alimentos 

 

18 

Maternidade e escolaridade – a possibilidade de escolha para mulheres negras 

nos poemas de Cristiane Sobral 

Letras / História 

19 Plantas medicinais utilizadas por uma comunidade quilombola no Nordeste do 

Brasil 

Biologia 



 

20 Por que usamos a medida “prato” em Barreiras? Sociologia  

21 Problematizando as relações de gênero: uma análise das metáforas presentes no 

poema “revolução”, de Cristiane Sobral 

Literatura / História 

22 Produção e caracterização físico-química da geleia de maçã com pimenta cumari 

(capsicum baccatum) 

Alimentos 

23 Programação de redes de computadores com PYTHON (modelo cliente/servidor, 

SOCKET UDP) 

 

Informática 

24 Relato de experiência: contribuições da monitoria acadêmica na disciplina de 

Fundamentos de Enfermagem no processo de ensino teórico-prático  

Enfermagem 

25 Revolução tecnológica e direito: o legal design como alternativa 

facilitadora do acesso à justiça em ambientes virtuais 

 

Direito 

26 Teste do amido e valores de  grau brix em marcas comerciais de leite 

condensado semidesnatado 

Alimentos 

27 Tribo indígena Kiriri do Muquém de São  Francisco a Barreiras: conexão entre 

pesquisadores e populações indígenas na prática da Pesquisa Científica 

Arquitetura e 

Urbanismo 

28 Variedade da língua: Brasil, diversidade em todos os cantos 

 

Letras 

29 Verificação das condições higiênico-sanitárias de açougues que comercializam 

linguiças frescais em feiras livres de Barreiras-BA 

Alimentos 

30 Zonas especiais de interesse social na cidade de barreiras-ba: possibilidades, 

desafios e impasses no planejamento urbano 

 

Arquitetura e 

Urbanismo 

 
 


