Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS
Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO) – Mestrado
Cronograma de Bancas

DATA
HORA
30/04/2019
8h30
16/04/2019
14 horas
08/04/2019
8h30 horas

LOCAL

ALUNO(A)

Sala 3 do
IPqPGO

Ariane
Fernanda
Carvalho

Sala 54 do
Prédio de Salas
de Aula

Adriana Paula
Batista da
Costa Pasa

Sala 8 do Bloco
E

Tuane Mertz

Miniauditório III

Bruna
Mezzaroba

08/04/2019
9 horas
08/04/2019
15 horas
25/03/2019
14 horas
22/03/2019
13h30
19/03/2019
13h30

Sala 3 do
IPqPGO
Sala 8 do Bloco
E
Sala 3 do
IPqPGO
Sala 54 do
Prédio de Salas
de Aula

Brenda
Matsunaga
Laurindo
Camilla de
Marchi
Sanches
Azevedo
Jordana
Heidemann
Pandini
Ariane
Fernanda
Carvalho

TÍTULO
Efeitos de forças utilizadas na movimentação
dentária sobre o periodonto de dentes com
luxação extrusiva - estudo experimental em
ratos
Efeitos da deficiência de estrógeno sobre a
movimentação dentária induzida em dentes
traumatizados de ratos
Efeito de diferentes materiais dessensibilizantes
no controle da hipersensibilidade dentinária:
Estudo clínico, randomizado e cego
Estudo dos efeitos da deficiência de
testosterona sobre o periodonto e reabsorção
radicular durante a movimentação dentária
induzida em molares traumatizados: estudo
experimental em ratos
Água ozonizada como solução de limpeza
dentinária: ação antibacteriana e análise da
resistência de união
Associação dos polimorfismos no gene GRHL3
com fissuras de lábio e/ou palato nãosindrômicas em uma população brasileira
Avaliação do efeito do resveratrol sobre os
tecidos periodontais de ratos submetidos à
periodontite experimental
Avaliação dos tipos de força utilizados na
movimentação dentária induzida em dentes
traumatizados - estudo experimental em ratos

TIPO DE DEFESA

Defesa da Dissertação

Qualificação

Defesa da Dissertação

Defesa da Dissertação

Defesa da Dissertação

Defesa da Dissertação

Defesa da Dissertação

Qualificação
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15/03/2019
8h30
14/03/2019
8h30
12/03/2019
13h30
11/03/2019
9 horas

08/03/2019
15h30
27/02/2019
8h30
13/02/2019
13h30

Efetividade de dentifrícios clareadores
comparados ao clareamento dental caseiro
supervisionado - revisão sistemática e
metanálise
Asperizartion of dental cavity to maximize the
adhesion of composite resin restorations in
patients with non carious cervical lesions
[NCCL] using a self-etch adhesive system:
double blind randomized clinical trial
Efeito de diferentes materiais dessensibilizantes
no controle da hipersensibilidade dentinária:
Estudo clínico, randomizado e cego
Estudo dos efeitos da deficiência de
testosterona sobre o periodonto e reabsorção
radicular durante a movimentação dentária
induzida em molares traumatizados: estudo
experimental em ratos
Asperizartion of dental cavity to maximize the
adhesion of restorations in non carious cervical
lesions [NCCL] using a universal adhesive
system in the conventional mode: double blind
randomized clinical trial

Sala 3 do
IPqPGO

André
Alexandre
Pezzini

Sala 3 do
IPqPGO

André Maico
Antunes

Sala 54 do
Prédio de Salas
de Aula

Tuane Mertz

Sala 54 do
Prédio de Salas
de Aula

Bruna
Mezzaroba

Sala 3 do
IPqPGO

Rafaela
Caroline
Mattana

Sala 3 do
IPqPGO

Pedro
Henrique de
Carli
Rodrigues

Avaliação do efeito da terapia com probiótico
nos tecidos periodontais de ratos com
periodontite induzida por ligadura

Defesa da Dissertação

Rafaela
Caroline
Mattana

Asperização da cavidade dental para maximizar
a adesão de restaurações em lesões cervicais
não cariosas [LCNC] utilizando um sistema
adesivo universal no modo convencional:
ensaio clínico randomizado duplo-cego

Qualificação

Sala 3 do
IPqPGO

Defesa da Dissertação

Defesa da Dissertação

Qualificação

Qualificação

Defesa da Dissertação
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12/02/2019
9 horas
08/02/2019
13h30
20/12/2018
8h30
20/12/2018
8h30
10/12/2018
8 horas
28/11/2018
13h30
13/11/2018
8h30
08/11/2018
8h30

Sala 3 do
IPqPGO

Camilla de
Marchi
Sanches
Azevedo

Sala 3 do
IPqPGO

Victor Patrick
Oenning

Sala 3 do
IPqPGO

André
Alexandre
Pezzini

Sala 54 do
Prédio de Salas
de Aula

Brenda
Matsunaga
Laurindo

Sala 3 do
IPqPGO

André Maico
Antunes

Sala 54 do
Prédio de Salas
de Aula

Victor Patrick
Oenning

Sala 3 do
IPqPGO
Sala 3 do
IPqPGO

Pedro
Henrique de
Carli
Rodrigues
Jordana
Heidemann
Pandini

Associação dos polimorfismos no gene GRHL3
com fissuras de lábio e/ou palato nãosindrômicas em uma população brasileira
Avaliação da resistência de união adesiva à
dentina em diferentes tempos e soluções de
armazenamento
Efetividade de dentifrícios clareadores
comparados com o clareamento dental
supervisionado. Revisão sistemática e
metanálise
Água ozonizada como solução de limpeza
dentinária: ação antibacteriana e análise da
resistência de união
Asperização da cavidade dental para maximizar
a adesão de restaurações de resina composta
em pacientes com lesões cervicais não cariosas
(LCNC) utilizando um sistema adesivo
autocondicionante: estudo clínico randomizado
duplo cego
Efeito de diferentes soluções e tempos de
armazenamento na resistência da união
adesiva à dentina

Qualificação

Defesa da Dissertação

Qualificação

Qualificação

Qualificação

Qualificação

Avaliação do efeito da terapia com probiótico
nos tecidos periodontais de ratos com
periodontite induzida por ligadura

Qualificação

Avaliação do efeito do resveratrol sobre os
tecidos periodontais de ratos submetidos à
periodontite experimental

Qualificação

