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1 
FERNANDO LUIZ 
CARDOSO 

Efeito de um programa de intervenção com um jogo de exergame desenvolvido para estimular o 
desempenho motor de crianças 

2 
FERNANDO LUIZ 
CARDOSO Relação entre o desempenho motor e aspectos relacionados a saúde mental de crianças de 7 a 10 anos 

3 
ALEXANDRO 
ANDRADE Efeitos Físicos e Psicológicos de um Programa de Exercícios Físicos para Adolescentes Obesos 

4 
FERNANDO LUIZ 
CARDOSO 

Tradução, Adaptação e Validação da Escala MacArthur de Status Social Subjetivo para o Contexto 
Esportivo Brasileiro 

5 

GIOVANA 
ZARPELLON 
MAZO Efeito agudo do exercício resistido na musculatura do assoalho pélvico de idosas 

6 
ALEXANDRO 
ANDRADE 

Construção e validação do software teste de reação simples - TRT_S2012 - para medição do tempo de 
reação total simples em adultos e idosos 

7 

GIOVANA 
ZARPELLON 
MAZO Nível de atividade física, estado de humor e depressão de idosos centenários 

8 

ADRIANA 
COUTINHO DE 
AZEVEDO 
GUIMARAES 

Efeitos do método pilates na qualidade de vida, fadiga e qualidade do sono em pacientes em tratamento 
adjuvante do câncer de mama - Projeto MoveMama 

9 
ANDREIA 
PELEGRINI 

Níveis de atividade física, aptidão física e comportamento social relacionados à saúde em adolescentes: 
um estudo de tendência secular 

10 
ANDREIA 
PELEGRINI Adaptação transcultural para o português brasileiro de três medidas cognitivas da imagem corporal 



 

11 

ADRIANA 
COUTINHO DE 
AZEVEDO 
GUIMARAES 

Orientação nutricional e níveis de testosterona de homens com deficiência androgênica do envelhecimento 
masculino em treinamento concorrente 

12 
ANAMARIA 
FLEIG MAYER 

Novas perspectivas da reabilitação pulmonar: investigação das regulações motivacionais e da autoeficácia 
de pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica 

13 
ANAMARIA 
FLEIG MAYER 

Efeitos a curto, médio e longo prazo de um programa de reabilitação pulmonar no nível de atividade física 
de pacientes com DPOC e sua relação com frequência de exacerbações, hospitalizações e mortalidade 

14 

FABIANA 
FLORES 
SPERANDIO Análise de problemas físico-emocional-funcional de mastectomizadas: uma avaliação multidimensional 

15 
ALEXANDRA 
FOLLE Influências no envolvimento e no desempenho esportivo e escolar de jovens atletas 

16 

GILMAR 
MORAES 
SANTOS 

Avaliação da oxigenação muscular periférica em indivíduos com dor muscular idiopática antes e após 
liberação miofascial: ensaio clínico randomizado controlado 

17 
RUDNEY DA 
SILVA 

Expressão de microRNAs, função cognitiva, função motora, hábitos alimentares, estado comportamental, 
nível de atividade física, sono e qualidade de vida de pessoas com Doença de Parkinson 

18 

CLARISSA 
MEDEIROS DA 
LUZ 

Análise da aplicação de bandagem elástica (Kinesio Taping) na síndrome do cordão axilar em mulheres 
com câncer de mama submetidas a tratamento cirúrgico: um ensaio clínico randomizado 

19 

GELCEMAR 
OLIVEIRA 
FARIAS 

As lutas no ensino da educação física escolar: uma proposta metodológica por meio de redes complexas 
dos jogos 

20 
ALCYANE 
MARINHO 

Contribuições da formação inicial universitária em educação física na atuação profissional de egressos da 
Universidade do Estado de Santa Catarina 

21 

FABIANA 
FLORES 
SPERANDIO 

Avaliação da autoeficácia para a amamentação exclusiva em puérperas da região metropolitana de 
Florianópolis 



 

22 
THAIS SILVA 
BELTRAME Tradução, Adaptação e Validação do DCDDaily- Q para o contexto brasileiro 

23 

ALESSANDRA 
SWAROWSKY 
MARTIN 

Iniciativa Brasileira de Reabilitação na doença de Parkinson na Atenção Básica a nível do SUS – BpaRkI-
AB/SUS- Projeto Piloto em Florianópolis-SC 

24 

CAMILA ISABEL 
SANTOS 
SCHIVINSKI Instrumentação e parâmetros de avaliação respiratória em pediatria 

25 
MARLUS 
KARSTEN 

Avaliação multiparamétrica e reabilitação cardiopulmonar de pacientes com coexistência de insuficiência 
cardíaca crônica e doença pulmonar obstrutiva crônica 

26 
CAROLINE 
RUSCHEL 

Comparação do padrão de movimento na corrida e em testes funcionais e do desempenho muscular entre 
indivíduos com diferentes níveis de prática de corrida 

27 
STELLA MARIS 
MICHAELSEN 

Efeito do treinamento de marcha para trás em esteira na capacidade de marcha de adultos com 
hemiparesia pós Acidente Vascular Encefálico 

28 JOCEMAR ILHA 
Análise do efeito neuroprotetor e neuroregenerativo do exercício físico na reabilitação da lesão medular: 
avaliação dos possíveis mecanismos de ação 

29 HELIO ROESLER Efeitos da Prática do Suporte de Peso Corporal na Função Motora de Crianças Com Paralisia Cerebral 

30 
MAGNUS 
BENETTI 

Avaliação da utilização de exergames e seus efeitos sobre a saúde de crianças e adolescentes, após 
diagnóstico de câncer 

31 ANELISE SONZA 
Escola de postura adaptada para crianças e adolescentes: benefícios associados a exercícios e educação 
do paciente 

32 

SUZANA 
MATHEUS 
PEREIRA Comportamento das variáveis espaço-temporais no desempenho de 200 m medley 

33 
VITOR PEREIRA 
COSTA Efeitos de um bloco semanal de treinamento físico nos índices fisiológicos e performance de militares 

34 
DAYANE 
MONTEMEZZO Avaliação de sono, dor e desenvolvimento motor em lactentes a termo e pré termo 

 


