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Ano: 2023 

DATA 
HORA 

LOCAL ALUNO(A) TÍTULO TIPO DE DEFESA 

18/04/2023 
 

13h30 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Danielli 
Davanso 
Delevatti 

Análise da resistência de união à dentina de 
diferentes sistemas de retentores de fibra de 

vidro 
Defesa da Dissertação 

20/03/2023 
 

9h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Bruna Fonseca 
Ferreira 

Efeito local da metformina gel 1% como 
adjuvante no tratamento periodontal de 

pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 
II com periodontite. Estudo clínico 

randomizado 

Qualificação 

13/03/2023 
 

13h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Rodrigo Poletto 

Estudo clínico comparativo das técnicas de 
tecido conjuntivo subepitelial e plasma rico em 
fibrina ao redor de implantes reabilitados com 

overdenture 

Defesa da Dissertação 

07/03/2023 
 

14h30 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Ana Carolina 
Rodrigues da 

Rosa 

Efeitos do hipotiroidismo associado ao trauma 
dental sobre a movimentação dentária induzida 

de molares de ratas 
Defesa da Dissertação 

06/03/2023 
 

14h30 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Alesandra 
Thainara 
Ribeiro 

Efeitos da exposição ao di-(2-etilhexil)-ftalato 
no processo da amelogênese, utilizando o 

modelo experimental em roedores 
Defesa da Dissertação 

16/02/2023 
 

14h 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Rodrigo Poletto 

Estudo clínico comparativo das técnicas de 
tecido conjuntivo subepitelial e plasma rico em 
fibrina ao redor de implantes reabilitados com 

overdenture 

Qualificação 

07/02/2023 
 

8h30 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Ana Carolina 
Rodrigues da 

Rosa 

Efeitos do hipotiroidismo associado ao trauma 
dental sobre a movimentação dentária induzida 

de molares de ratas 
Qualificação 

26/01/2023 
 

13h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Danielli 
Davanso 
Delevatti 

Análise da resistência de união à dentina de 
diferentes sistemas de retentores de fibra de 

vidro 
Qualificação 
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Ano: 2022 

DATA 
HORA 

LOCAL ALUNO(A) TÍTULO TIPO DE DEFESA 

15/12/2022 
15h30 

Videoconferência 
Felipe Gustavo 

Fachin 

Efetividade de diferentes agentes 
dessensibilizantes no clareamento dental de 
consultório - uma revisão sistemática e meta-

análise 

Defesa da Dissertação 

15/12/2022  
 

8h 
Videoconferência 

Gabriela 
Fernandes Leite 

Incidência, prevalência e aspectos clínico-
laboriatoriais dos pacientes com Síndrome de 

Sjögren em Cascavel - PR 
Defesa da Dissertação 

25/11/2022 
 

17h 
Videoconferência 

Felipe Gustavo 
Fachin 

Efetividade de diferentes agentes 
dessensibilizantes no clareamento dental de 
consultório - uma revisão sistemática e meta-

análise 

Qualificação 

25/11/2022 
 

14h 
Videoconferência Sabrina Basso 

Avaliação do efeito da água ozonizada em 
diferentes concentrações em biofilmes de 

Candida albicans - estudo in vitro 
Defesa da Dissertação 

16/11/2022 
 

08h30 
Videoconferência 

Gabriela 
Fernandes Leite 

Incidência, prevalência e aspectos clínico-
laboriatoriais dos pacientes com Síndrome de 

Sjögren em Cascavel - PR 
Qualificação 

11/10/2022 
 

13h30 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Isabela Mangue 
Popiolek 

Alterações imunoinflamatórias dos tecidos 
periodontais de pacientes com a Covid-19 em 

uma unidade de terapia intensiva 
Defesa da Dissertação 

07/10/2022 
 

13h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Luiza Roberta 
Bin 

Avaliação da fibrina rica em plaquetas 
avançada (A-PRF) associada à técnica de 

Zucchelli no tratamento da recessão gengival 
tipo I de Cairo: estudo clínico randomizado 

Defesa da Dissertação 
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29/09/2022 
 

10h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Leonardo de 
Almeida 

Efeito de resinas umidificadoras/modeladoras 
nas propriedades de superfície de resinas 
compostas expostas a diferentes soluções 

Qualificação 

29/08/2022 
 

14h 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Simone Karine 
Rothen 

Comparação clínica entre duas técnicas 
cirúrgicas no tratamento de recessões 

gengivais RT2 de Cairo associadas ao enxerto 
de tecido conjuntivo subepitelial 

Defesa da Dissertação 

24/08/2022 
 

09h30 
Videoconferência 

Iara Fretta 
Wiggers 

Óleo ozonizado como protocolo 
dessensibilizante no clareamento dental 

externo: estudo clínico,  randomizado e duplo-
cego 

Defesa da Dissertação 

03/08/2022 
 

13h30 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 
Sabrina Basso 

Avaliação do efeito da água ozonizada em 
biofilmes de Candida albicans - estudo in vitro 

Qualificação 

26/07/2022 
 

17 horas 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Luiza Roberta 
Bin 

Avaliação da fibrina rica em plaquetas 
advanced (A-PRF) associada à técnica de 

Zucchelli no tratamento da recessão gengival 
tipo I de Cairo: estudo clínico randomizado 

Qualificação 

18/07/2022 
 

09h30 
Videoconferência 

Simone Karine 
Rothen 

Comparação clínica entre duas técnicas 
cirúrgicas no tratamento de recessões 

gengivais RT2 de Cairo associadas com 
enxerto de tecido conjuntivo subepitelial 

Qualificação 

20/06/2022 
 

17 horas 
Videoconferência 

Iara Fretta 
Wiggers 

Análise de um protocolo dessensibilizante com 
óleo ozonizado no clareamento dental externo: 

estudo clínico comparativo, duplo-cego e 
randomizado 

Qualificação 

07/06/2022 
 

13h30 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Isabela Mangue 
Popiolek 

Aspectos imunoinflamatórios dos tecidos 
periodontais de pacientes com a Covid-19 em 

unidade de terapia intensiva 
Qualificação 
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27/05/2022  
 

08h30   
Videoconferência 

Alesandra 
Thainara 
Ribeiro 

Análise histomorfométrica da glândula 
submandibular de ratos expostos ao bisfenol A 

durante o período de crescimento puberal 
Qualificação 

25/02/2022 
 

15h30 
Videoconferência Augusto Vanzin 

Acompanhamento longitudinal de overdentures 
retidas por oring's 

Defesa da Dissertação 

25/02/2022 
 

15 horas 
Videoconferência 

Larissa 
Pozzobon 

Clareamento dental de consultório e qualidade 
de vida: revisão sistemática e metanálise 

Defesa da Dissertação 

25/02/2022 
 

13h30 
Videoconferência 

Anna Carolina 
Cenci Matick 

Rombaldo 

Avaliação da qualidade de vida em pacientes 
submetidos ao clareamento dental caseiro - 

revisão sistemática e metanálise 
Defesa da Dissertação 

25/02/2022 
 

8h30 
Videoconferência 

Thayna Carolina 
Zeni 

Protocolo associativo em sessão única no 
tratamento de hipersensibilidade dentinária: 

estudo clínico, randomizado e cego 
Defesa da Dissertação 

25/02/2022 
 

8h30 
Videoconferência 

Larissa Andreia 
Basso 

Avaliação dos efeitos da exposição a baixas 
doses de bisfenol A sobre a movimentação 

dentária e morfologia dos tecidos periodontais 
de rato Wistar 

Defesa da Dissertação 

24/02/2022 
 

8h30 
Videoconferência 

Vinícius 
Marchiori 

Incidência e classificação de canais mésio-
mediais de molares mandibulares através de 

exames tomográficos Cone Beam 
Defesa da Dissertação 

14/02/2022 
 

17 horas 
Videoconferência Augusto Vanzin 

Acompanhamento longitudinal de overdentures 
retidas por oring's 

Qualificação 

11/02/2022 
 

9 horas 
Videoconferência 

Thayna Carolina 
Zeni 

Protocolos não restauradores para o 
tratamento de hipersensibilidade dentinária: 

estudo clínico, randomizado e cego 
Qualificação 

10/02/2022 
 

17 horas 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Vinícius 
Marchiori 

Incidência e classificação de canais mésio-
mediais de molares mandibulares através de 

exames tomográficos Cone Beam 
Qualificação 



              Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia (PPGO) – Mestrado 

Cronograma de Bancas 

 

 

Ano: 2021 

DATA 
HORA 

LOCAL ALUNO(A) TÍTULO TIPO DE DEFESA 

14/12/2021 
 

15 horas 
Sala B002 

Larissa 
Pozzobon 

Clareamento de consultório e qualidade de 
vida: revisão sistemática 

Qualificação 

14/12/2021 
 

13h30 
Sala B002 

Anna Carolina 
Cenci Matick 

Rombaldo 

The influence of at-home bleaching on the 
patient´s quality of life – systematic review and 

meta-analysis 
Qualificação 

13/12/2021 
 

8h30 
Videoconferência 

Giovana Guelfi 
Dutra 

Avaliação histopatológica dos efeitos imediatos 
e tardios provocados por lipólise enzimática a 

base de deoxicolato de sódio no tecido 
subcutâneo de ratos 

Defesa da Dissertação 

07/12/2021 
 

8h30 
Videoconferência 

Larissa Andreia 
Basso 

Exposição crônica a baixas doses de bisfenol 
A (BPA), durante o crescimento puberal, pode 

afetar o metabolismo ósseo e induzir a 
reabsorção radicular durante a movimentação 

ortodôntica no rato Wistar? 

Qualificação 

15/10/2021 
 

7h30 
Videoconferência 

Alana Rubia 
Balbinot 

Esclerose sistêmica: aspectos 
epidemiológicos, características clínicas e 

manifestações orofaciais na região oeste do 
Paraná 

Defesa da Dissertação 

16/08/2021 
 

14h30 
Videoconferência 

Alana Rubia 
Balbinot 

Aspectos epidemiológicos, características 
clínicas e manifestações orais associados aos 

pacientes diagnosticados com esclerose 
sistêmica em Cascavel/PR 

Qualificação 

26/07/2021 
 

9h30 
Videoconferência 

Edson Oliveira 
Silva 

Fibrina Rica em Plaquetas Advanced (A-PRF) 
associada à técnica de tunelização no 

Defesa da Dissertação 
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tratamento de recessões gengivais tipo 1 de 
Cairo 

19/07/2021 
 

16h30 
Videoconferência 

Gustavo 
Henrique 

Gomes da Silva 

Perfil inflamatório gengival de pacientes 
internados em Unidade de Terapia Intensiva 

com a COVID-19 - Estudo Piloto 
Defesa da Dissertação 

14/07/2021 
 

14 horas 
Videoconferência Isabella Pratto 

Resistência mecânica de materiais plásticos 
para alinhadores estéticos: estudo laboratorial 

Defesa da Dissertação 

28/06/2021 
 

14 horas 
Videoconferência 

Alexandre Luís 
Bortoloto 

Efeito de diferentes métodos mecânicos de 
limpeza da dentina radicular na resistência de 

união adesiva de pinos de fibra de vidro 
Defesa da Dissertação 

18/06/2021 
 

16h30 
Videoconferência 

Alexandre Luís 
Bortoloto 

Efeito de diferentes métodos mecânicos de 
limpeza da dentina radicular na resistência de 

união adesiva de pinos de fibra de vidro 
Qualificação 

10/06/2021 
 

17 horas 
Videoconferência 

Edson Oliveira 
Silva 

Fibrina Rica em Plaquetas Advanced (A-PRF) 
associada à técnica de tunelização no 

tratamento de recessões gengivais tipo 1 de 
Cairo 

Qualificação 

09/06/2021 
 

16h30 
Videoconferência Isabella Pratto 

Resistência mecânica de materiais plásticos 
para alinhadores estéticos: estudo laboratorial 

Qualificação 

07/06/2021 
 

14 horas 
Videoconferência Patrícia Bottega 

Correlação dos fatores locais e sistêmicos com 
a densidade óssea maxilar obtida através de 

tomografia computadorizada cone-beam 
Defesa da Dissertação 

07/06/2021 
 

8 horas 
Videoconferência 

Matheus 
Gabardo Yokota 

Associação entre fatores de risco sistêmico e a 
densidade óssea em radiografia panorâmica: 

um estudo descritivo retrospectivo 
Defesa da Dissertação 

02/06/2021 
 

10 horas 
Videoconferência 

Giovana Guelfi 
Dutra 

Avaliação histopatológica dos efeitos imediatos 
e tardios induzidos por repetidas injeções de 
deoxicolato de sódio no tecido subcutâneo de 

ratos 

Qualificação 
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31/05/2021 
 

17 horas 
Videoconferência 

Gustavo 
Henrique 

Gomes da Silva 

Perfil inflamatório gengival de pacientes 
internados em Unidade de Terapia Intensiva 

com a COVID-19 - Estudo Piloto 
Qualificação 

10/05/2021 
 

8 horas 
Videoconferência Patrícia Bottega 

Correlação dos fatores locais e sistêmicos com 
a densidade óssea mandibular obtida através 
de tomografia computadorizada cone-beam 

Qualificação 

04/05/2021 
 

8 horas 
Videoconferência 

Matheus 
Gabardo Yokota 

Associação entre fatores de risco sistêmico e a 
densidade óssea em radiografia panorâmica: 

um estudo descritivo retrospectivo 
Qualificação 

09/04/2021 
 

8h30 
Videoconferência 

Gustavo do 
Prado 

Schoenhals 

Influência da reanatomização e do aparelho 
fotopolimerizador na resistência de união de 

pinos de fibra de vidro - Estudo in vitro 
Defesa da Dissertação 

06/04/2021 
 

15 horas 
Videoconferência Letícia Nadal 

Comparação entre o uso do Fibrina Rica em 
Plaquetas Advanced (A-PRF) e enxerto de 

tecido conjuntivo no tratamento de recessões 
gengivais tipo 1 de Cairo associado a técnica 

de reposicionamento coronário 

Defesa da Dissertação 

25/02/2021 
 

8h30 
Videoconferência 

Gabriela Roza 
Garcia 

Influências da obesidade e periodontite 
materna sobre a perda óssea alveolar da prole 

feminina de ratos 
Defesa da Dissertação 

23/02/2021 
 

10 horas 
Videoconferência Letícia Nadal 

Comparação entre o uso do Fibrina Rica em 
Plaquetas Advanced (A-PRF) e enxerto de 

tecido conjuntivo no tratamento de recessões 
gengivais tipo 1 de Cairo associado a técnica 

de reposicionamento coronário 

Qualificação 

05/02/2021 
 

8h30 
Videoconferência Helena Pfeffer 

Efeito do açaí sobre a estabilidade de cor e 
rugosidade de um ionômero: estudo in vitro 

Defesa da Dissertação 

04/02/2021 
 

8h30 
Videoconferência 

Gabriela Roza 
Garcia 

Relação entre obesidade e periodontite 
materna sobre a perda óssea alveolar da prole 

feminina de ratos 
Qualificação 
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02/02/2021 
14 horas 

 
Videoconferência 

Larissa de 
Oliveira Garcia 

Efeito do açaí sobre a estabilidade de cor, 
dureza e rugosidade de uma resina composta: 

estudo in vitro 
Defesa da Dissertação 

 

Ano: 2020 

DATA 
HORA 

LOCAL ALUNO(A) TÍTULO TIPO DE DEFESA 

17/12/2020 
 

16 horas 
Videoconferência Helena Pfeffer 

Efeito do açaí sobre a estabilidade de cor e 
rugosidade do cimento de ionômero de vidro 

modificado por resina: estudo in vitro 
Qualificação 

17/12/2020 
 

13h30 
Videoconferência 

Larissa de 
Oliveira Garcia 

Efeito do açaí sobre a estabilidade de cor, 
dureza e rugosidade de resina composta: 

estudo in vitro 
Qualificação 

16/12/2020 
 

9 horas 
Videoconferência 

Gustavo do 
Prado 

Schoenhals 

Influência da reanatomização e do aparelho 
fotopolimerizador na resistência de união de 

pinos de fibra de vidro - Estudo in vitro 

Qualificação 

25/09/2020 
 

8h30 
Videoconferência 

Michael 
Aparecido 
Machado 

Análise histológica do tecido pulpar de ratos 
com deficiência de testosterona submetidos à 

movimentação dentária induzida 
Defesa da Dissertação 

03/09/2020 
 

9 horas 
Videoconferência 

Michael 
Aparecido 
Machado 

Análise histológica do tecido pulpar de ratos 
com deficiência de testosterona submetidos à 

movimentação dentária induzida 
Qualificação 

09/03/2020 
 

8h30 

Sala de 
Videoconferência 

da Reitoria 

Kaohana Thaís 
da Silva 

Avaliação da prevalência e severidade da 
doença periodontal em pacientes portadores 

de fissuras labiopalatina 
Defesa da Dissertação 

21/02/2020 
 

9 horas 

Mini-auditório 3 - 
campus de 
Cascavel 

Gabrielle 
Lucietto 

Efeitos da ovariectomia sobre o tecido pulpar 
de dentes traumatizados e submetidos a 

movimentação dentária induzida 
Defesa da Dissertação 

https://tede.unioeste.br/handle/tede/5184
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5184
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5184
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5184
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5184
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5184
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5058
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5058
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5058
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5344
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5344
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5344
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20/02/2020 
 

14 horas 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Thayná Náthally 
Petry de Paula 

Influência da obesidade-MSG e doença 
periodontal materna sobre a perda óssea 
alveolar da prole masculina na vida adulta 

Defesa da Dissertação 

20/02/2020 
 

9h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Francielle 
Carneiro Hirata 

Incorporação de clorexidina em diferentes 
cimentos de ionômero de vidro: microdureza 

superficial e MEV 
Defesa da Dissertação 

19/02/2020 
 

9 horas 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Mariana 
Macedo Ribas 

Efeito do plasma atmosférico não-térmico, do 
condicionamento ácido e do envelhecimento 

na resistência de união de um adesivo 
universal ao esmalte dental humano 

Defesa da Dissertação 

17/02/2020 
 

8h30 

Sala 8 do Bloco 
E 

Jussimar 
Scheffer 
Castilhos 

Influência do trauma dentoalveolar e do tipo de 
força ortodôntica sobre o complexo 

dentinopulpar - estudo experimental em ratos 
Defesa da Dissertação 

14/02/2020 
 

13h30 

Sala de 
Videoconferência 

da Reitoria 

Bruna Cristina 
Longo 

Estudo epidemiológico retrospectivo do câncer 
infantojuvenil na região de Cascavel-PR por 

um período de 15 anos 
Defesa da Dissertação 

13/02/2020 
 

8 horas 

Sala 8 do Bloco 
E 

Silvia 
Wachmann Dal 

Maso Taha 

Efeito de diferentes protocolos de ativação da 
solução irrigadora na limpeza de paredes e 
áreas de retenção de condutos radiculares 

Defesa da Dissertação 

05/02/2020 
 

14 horas 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Eduardo 
Benassi dos 

Santos 

Comparação entre a dose e a distribuição de 
pontos de aplicação de toxina botulínica tipo A 

na eficácia para o tratamento de rítides 
glabelares. Ensaio clínico randomizado duplo 

cego 

Defesa da Dissertação 

15/01/2020 
 

9 horas 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Eduardo 
Benassi dos 

Santos 

Comparação entre a dose e a distribuição de 
pontos de aplicação de toxina botulínica tipo A 
na eficácia e segurança para o tratamento de 
rítides glabelares. Ensaio clínico randomizado 

duplo cego 

Qualificação 

 

Ano: 2019 

https://tede.unioeste.br/handle/tede/5182
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5182
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5182
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5183
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5183
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5183
https://tede.unioeste.br/handle/tede/5183
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DATA 
HORA 

LOCAL ALUNO(A) TÍTULO TIPO DE DEFESA 

18/12/2019 
 

9h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Francielle 
Carneiro Hirata 

Incorporação de clorexidina em diferentes 
cimentos de ionômero de vidro: atividade 
antibacteriana, microdureza e análise de 

superfície 

Qualificação 

12/12/2019 
 

14 horas 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Silvia 
Wachmann Dal 

Maso Taha 

Capacidade de diferentes protocolos de 
ativação da irrigação na limpeza de parede e 

área de retenção no conduto radicular 
Qualificação 

11/12/2019 
 

16h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Mariana 
Macedo Ribas 

Efeito do plasma atmosférico não-térmico, do 
condicionamento ácido e do envelhecimento 

na resistência de união de um adesivo 
universal ao esmalte dental humano 

Qualificação 

03/12/2019 
 

16 horas 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Bruna Cristina 
Longo 

Estudo epidemiológico respectivo do câncer 
infantojuvenil na região de Cascavel-PR por 

um período de 15 anos 
Qualificação 

26/11/2019 
 

14 horas 

Sala de 
Videoconferência 

da Reitoria 

Wilson da Silva 
Júnior 

Aplicação prolongada de gel dessensibilizante 
antes e após o clareamento dental em 

consultório para evitar a sensibilidade induzida 
pelo clareamento: ensaio clínico, randomizado, 

triplo-cego 

Defesa da Dissertação 

26/11/2019 
 

8h30 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Gabrielle 
Lucietto 

Efeitos da ovariectomia sobre a estrutura do 
tecido pulpar de dentes traumatizados e 

submetidos a movimentação dentária induzida 
Qualificação 

21/11/2019 
 

13h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Jaisson Cenci 
Projeção e avaliação de uma nova ligadura 

ortodôntica - análise da força de atrito 
Defesa da Dissertação 

12/11/2019 
 

17 horas 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Kaohana Thaís 
da Silva 

Avaliação da prevalência e severidade da 
doença periodontal em pacientes portadores 

de fissuras labiopalatina 
Qualificação 
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12/11/2019 
 

14 horas 

Sala A117 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Jussimar 
Scheffer 
Castilhos 

Análise histológica pulpar em dentes 
traumatizados submetidos a diferentes tipos de 

força - estudo experimental em ratos 
Qualificação 

16/10/2019 
 

8 horas 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Thayná Náthally 
Petry de Paula 

Influência da obesidade-MSG e doença 
periodontal materna sobre a perda óssea 
alveolar da prole masculina na vida adulta 

Qualificação 

27/09/2019 
 

9 horas 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 
Jaisson Cenci 

Projeção e avaliação de uma nova ligadura 
ortodôntica - análise da força de atrito 

Qualificação 

14/08/2019 
 

13h30 

Sala 8 do Bloco 
E 

Wilson da Silva 
Júnior 

Aplicação prolongada de gel dessensibilizante 
antes e após o clareamento em consultório 

para evitar a sensibilidade induzida pelo 
clareamento: ensaio clínico, randomizado, 

triplo cego 

Qualificação 

05/08/2019 
 

9 horas 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Ana Paula de 
Almeida 

Potencial aplicação da sericina em proteções 
pulpares diretas 

Defesa da Dissertação 

29/07/2019 
 

8h30 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Elen Mariane 
Dal Bosco Klein 

Potencial da Fibroína de Seda na engenharia 
do tecido pulpar 

Defesa da Dissertação 

19/06/2019 
 

14 horas 

Sala B002 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Ana Paula de 
Almeida 

POTENCIAL APLICAÇÃO DA SERICINA EM 
PROTEÇÕES PULPARES: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA 
Qualificação 

19/06/2019 
 

8h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Elen Mariane 
Dal Bosco Klein 

Potencial da Fibroína de Seda na engenharia 
do tecido pulpar 

Qualificação 

07/05/2019 
 

14 horas 

Sala B002 
(antiga Sala 54 
do Prédio de 

Salas de Aula) 

Adriana Paula 
Batista da Costa 

Pasa 

Efeitos da ovariectomia associada ao trauma 
dentoalveolar sobre a movimentação dentária 

induzida de molares de ratos 
Defesa da Dissertação 
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30/04/2019 
 

8h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Ariane 
Fernanda 
Carvalho 

Efeitos de forças utilizadas na movimentação 
dentária sobre o periodonto de dentes com 
luxação extrusiva - estudo experimental em 

ratos 

Defesa da Dissertação 

16/04/2019 
 

14 horas 

Sala 54 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Adriana Paula 
Batista da Costa 

Pasa 

Efeitos da deficiência de estrógeno sobre a 
movimentação dentária induzida em dentes 

traumatizados de ratos 
Qualificação 

08/04/2019 
 

8h30 horas 

Sala 8 do Bloco 
E 

Tuane Mertz 

Efeito de diferentes materiais 
dessensibilizantes no controle da 

hipersensibilidade dentinária: Estudo clínico, 
randomizado e cego 

Defesa da Dissertação 

08/04/2019 
 

9 horas 
Miniauditório III 

Bruna 
Mezzaroba 

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 

Defesa da Dissertação 

08/04/2019 
 

15 horas 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Brenda 
Matsunaga 
Laurindo 

Água ozonizada como solução de limpeza 
dentinária: ação antibacteriana e análise da 

resistência de união 
Defesa da Dissertação 

25/03/2019 
 

14 horas 

Sala 8 do Bloco 
E 

Camilla de 
Marchi Sanches 

Azevedo 

Associação dos polimorfismos no gene GRHL3 
com fissuras de lábio e/ou palato não-

sindrômicas em uma população brasileira 
Defesa da Dissertação 

22/03/2019 
 

13h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Jordana 
Heidemann 

Pandini 

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

periodontite experimental 
Defesa da Dissertação 

19/03/2019 
 

13h30 

Sala 54 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Ariane 
Fernanda 
Carvalho 

Avaliação dos tipos de força utilizados na 
movimentação dentária induzida em dentes 

traumatizados - estudo experimental em ratos 
Qualificação 

15/03/2019 
 

8h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

André 
Alexandre 

Pezzini 

Efetividade de dentifrícios clareadores 
comparados ao clareamento dental caseiro 

Defesa da Dissertação 
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supervisionado - revisão sistemática e 
metanálise 

14/03/2019 
 

8h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

André Maico 
Antunes 

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 

Defesa da Dissertação 

12/03/2019 
 

13h30 

Sala 54 do 
Prédio de Salas 

de Aula 
Tuane Mertz 

Efeito de diferentes materiais 
dessensibilizantes no controle da 

hipersensibilidade dentinária: Estudo clínico, 
randomizado e cego 

Qualificação 

11/03/2019 
 

9 horas 

Sala 54 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Bruna 
Mezzaroba 

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 

Qualificação 

08/03/2019 
 

15h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Rafaela 
Caroline 
Mattana 

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 

Defesa da Dissertação 

27/02/2019 
 

8h30 

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 

13/02/2019 
 

13h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

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 
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12/02/2019 
 

9 horas 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Camilla de 
Marchi Sanches 

Azevedo 

Associação dos polimorfismos no gene GRHL3 
com fissuras de lábio e/ou palato não-

sindrômicas em uma população brasileira 
Qualificação 

08/02/2019 
 

13h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Victor Patrick 
Oenning 

Avaliação da resistência de união adesiva à 
dentina em diferentes tempos e soluções de 

armazenamento 
Defesa da Dissertação 

 

Ano: 2018 

20/12/2018 
 

8h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

André 
Alexandre 

Pezzini 

Efetividade de dentifrícios clareadores 
comparados com o clareamento dental 
supervisionado. Revisão sistemática e 

metanálise 

Qualificação 

20/12/2018 
 

8h30 

Sala 54 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Brenda 
Matsunaga 
Laurindo 

Água ozonizada como solução de limpeza 
dentinária: ação antibacteriana e análise da 

resistência de união 
Qualificação 

10/12/2018 
 

8 horas 

Sala 3 do 
IPqPGO 

André Maico 
Antunes 

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 

Qualificação 

28/11/2018 
 

13h30 

Sala 54 do 
Prédio de Salas 

de Aula 

Victor Patrick 
Oenning 

Efeito de diferentes soluções e tempos de 
armazenamento na resistência da união 

adesiva à dentina 
Qualificação 

13/11/2018 
 

8h30 

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 
Qualificação 

08/11/2018 
 

8h30 

Sala 3 do 
IPqPGO 

Jordana 
Heidemann 

Pandini 

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

periodontite experimental 
Qualificação 
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