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ANÁLISE DA INTERVENÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA, SUA RELAÇÃO COM A 

CULTURA DE MASSA E O PROCESSO DEMOCRÁTICO. ANOS 90. COSTA, Carmen Lúcia 

Neves do Amaral; GONÇALVES, Hortência de Abreu. (UNIT) 

 

A pesquisa pretende analisar de que forma o conhecimento produzido pelos intelectuais da Universidade 

Federal de Sergipe – UFS pode contribuir para minimizar os efeitos negativos que a cultura de massa gera 

no processo democrático sergipano. A construção intelectual desenvolvida na universidade objetiva 

facilitar e promover a conscientização dos diversos segmentos sociais através da elaboração e utilização 

do saber produzido pela academia em prol de um projeto de libertação, de transferência das condições 

materiais de produção, como forma de superar a dominação e intimidação social e política, já que tal 

conhecimento encontra-se imbuído de poder conferido pelos métodos e técnicas de investigação capazes 

de afastar deduções vulgares que além de não fortificarem as correlações entre os planos teórico e prático, 

cumprem uma atitude e posições ideológicas de reprodução das relações sociais. Ao que parece o perfil 

do docente universitário deve apresentar-se relacionado com a ciência, propiciando um trabalho muitas 

vezes independente e livre do dirigismo provocado pelo sistema dominante; entretanto ocorrem casos 

dentro da academia que adotam uma postura contrária, criando dúvidas voltadas a indagar se a 

universidade produz conhecimento e tecnologia utilizados no processo democrático social ou se age na 

sociedade fazendo valer os interesses de uma minoria detentora do poder. A pesquisa em questão 

encontra-se norteada pelos métodos dialético, comparativo, histórico e de análise de conteúdo. No que se 

refere à coleta de dados, a mesma será realizada através de questionário e entrevista padronizada, além de 

pesquisa documental em jornais, acompanhados em fontes secundárias pertinentes ao assunto. A 

realização da pesquisa será feita sob amostra de 30% de professores universitários dos departamentos de 

sociologia, educação e comunicação, bem como o núcleo de pós-graduação em educação, escolhidos de 

forma aleatória. 
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ORIENTAÇÕES PARA NORMATIZAÇÃO DE MONOGRAFIAS. GONÇALVES, Hortência de 

Abreu. (UNIT) 

 

A monografia de graduação representa um  trabalho acadêmico que tem por objetivo o estudo 

aprofundado e exaustivo sobre um só assunto, devendo obedecer em sua apresentação a certas normas, 

que são indicadas, de forma oficializada, por instituições especializadas, bem como pelas próprias 

universidades desde que observados os pré-requisitos primordiais ao seu entendimento e produção. Para a 



sua elaboração são necessárias normas que estabeleçam critérios que variam desde os elementos externos 

e pré-textuais até os pós-textuais, além dos aspectos referentes à elaboração do texto, o qual de acordo 

com a área de conhecimento, apresenta algumas especificidades, as quais são acompanhadas dos aspectos 

gráficos, estruturais e organizacionais, fazendo-se necessária a observação e o cumprimento de etapas 

preestabelecidas para a sua construção. A pesquisa encontra-se norteada pelos métodos de análise de 

conteúdo, comparativo e de observação, atrelada à pesquisa de campo, voltada para o questionário, 

aplicado entre os professores-orientadores de monografias que fazem parte do quadro acadêmico da 

Universidade Tiradentes, ao tempo em que será feito amplo levantamento bibliográfico, com a 

compilação e o fichamento dos dados sobre o assunto, observando-se ainda as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, quanto ao trabalho monográfico e às suas implicações (normas 

para composição física, digitação, disposição e numeração das secções, referentes ao aparato técnico, 

indicação de referência bibliográfica,  apresentação dos originais) havendo ao mesmo tempo preocupação 

relacionada a sua estrutura e redação, enaltecendo e destacando o seu caráter científico.Quanto à pesquisa 

documental a mesma realizar-se-á via Internet e através de contato e-mail, objetivando verificar os 

padrões que estão sendo utilizados atualmente na produção monográfica. Também estão sendo levadas 

em consideração as monografias contidas na Biblioteca Jacinto Uchôa-UNIT, com o propósito de 

distinguir os modelos utilizados até então, pretendendo-se buscar uma padronização, cujos resultados 

serão configurados num manual explicativo. 
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SISTEMAS ESPECIALISTAS PARA O MANUSEIO DOS TRANSTORNOS  

HIDROELETROLÍTICOS. ARAGÃO, João Fernandes Britto; AMARAL, Márcio B. 

 

Desde a década de 70, um importante ramo da Informática, a Inteligência Artificial, vem desenvolvendo 

programas, denominados Sistemas Especialistas (também conhecido como Sistemas Baseados no 

Conhecimento), que quando aplicados na Medicina, utilizam raciocínio dedutivo, semelhante àqueles 

empregados pelo médico em sua prática diária, possibilitando a identificação e tratamento de problemas 

de saúde. Alterações no balanço hidroeltrolítico é fato corriqueiro e seu manuseio nem sempre é feito de 

maneira adequada (diagnóstico, interpretação de exames, uso de soluções qualitativa e quantitativas 

adequadas, previsão e tratamento de complicações, etc.), principalmente devido ao envolvimento de 

cálculos matemático e de Físico – Química (Osmolalidade plásmática, miliequivalentes, concentração de 

soluções, etc.), conhecimentos na maioria manuseados de forma inadequada, colocando o organismo 

humano ora em situações de sobrecarga, ora em situações de deficiência. Embora o rim possa ajustar e 



corrigir as alterações no equilíbrio hidroeletrolítico, não raro o uso inadequado de soluções 

hidoeletrolíticas pode ser fatal. O autor no momento está procurando criar uma base de conhecimentos, 

baseado na experiência da prática clínica e na revisão de literatura, para implementação de um Sistema de 

Apoio ao Diagnóstico e Manuseio dos Transtornos do Equilíbrio Hidroeletrolítico. Estamos avaliando 

qual a melhor ferramenta: desenvolvimento em uma linguagem de programação orientada a Objetos - o 

Delphi , ou o uso de um Sistema de produção ( Shell) – o Expert Sinta (Desenvolvido pelo Laboratório de  

Inteligência Artificial da Universidade do Ceará), ou ainda o Clips ( Desenvolvido pela Nasa).  
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COMPRESSÃO DE IMAGENS MÉDICAS UTILIZANDO A TÉCNICA JPEG-DPCM. NETO, 

João Fonseca; ALCOCER, Paulo R. C. 

 

Este trabalho utiliza o método JPEG-DPCM para compressão de imagens médicas digitais aplicadas em 

cineangiocoronariografia. As imagens médicas apresentam alto índice de redundância interpixel, portanto 

faz-se uma correlação preditiva obtendo um melhor rendimento do tempo de compressão pela aplicação 

do Código de Huffman.  Nesse tipo de imagem não é aceitável perda de informação após o processo, o 

que leva à utilização de algoritmos de compressão-descompressão (CODEC) sem perdas, obedecendo 

assim ao padrão internacional DICOM para essa modalidade. Para obtermos uma compressão JPEG sem 

perdas de imagens estáticas ou em movimento é feita, primeiramente, uma correlação do tipo preditiva 

para eliminar a redundância interpixels, aumentando, assim, a eficiência da técnica pela codificação da 

diferença (DPCM - Differential Pulse Code Modulation) entre o valor do pixel da imagem original pelo 

valor predito do pixel. A alta correlação interpixels para as imagens típicas é modelada por uma função de 

covariância  bidimensional, que decai rapidamente para distâncias superiores a 8 pixels. Quando o valor 

da predição se aproxima do valor original o resíduo será pequeno e é dito de baixa entropia, podendo ser 

muito mais eficientemente codificado do que o pixel original através de um Código de Comprimento 

Variável: default JPEG Código de Huffman (categoria e magnitude do resíduo) ou Código Aritmético. 

Neste trabalho, houve a opção pela utilização do default JPEG devido a sua simplicidade de 

implementação. O processo de compressão sem perdas JPEG-DPCM não codifica diretamente o resíduo 

da diferença entre o valor do pixel original e o valor do pixel predito. Em vez disto, o resíduo é 

representado por um par de valores: categoria e magnitude. O primeiro valor determina a categoria, a qual 

informa o código de base (Huffman) para dada categoria e o comprimento da codificação. O segundo 

termo, a magnitude, é o valor em binário, do resíduo. Portanto, a codificação final será o código de base 



acrescido do valor do resíduo em binário, para o caso do resíduo positivo, e no caso do resíduo negativo, 

teremos o código de base  acrescido do "complemento de um" do módulo do valor do resíduo.  

 

Palavras-chave: Imagens médicas digitais. 

 

 

 

TRATAMENTO DE EFLUENTES DOMÉSTICOS UTILIZANDO UM REATOR COM LEITO 

DE BIOFILME MÓVEL. D’AVILA, João Sampaio; LOBÃO, Marcos Wandir Nery; MARQUES, José 

Jailton Marques; OLIVEIRA, Noelma Seixas de Oliveira. (UNIT) 

 

Este projeto está inserido na linha do tratamento de efluentes líquidos domésticos, cujo objetivo principal 

é o desenvolvimento de um reator aeróbio compacto verticalizado, para atender às necessidades de 

pequenos empreendimentos, tais como condomínios, “shopping – centers”, hospitais, pequenos conjuntos 

habitacionais ou até mesmo de residências. O reator enquadra-se na categoria dos reatores aeróbios 

trifásicos, cujo princípio de funcionamento baseia-se na fluidização de um material sólido inerte, na 

superfície do qual se desenvolve o biofilme. A fauna complexa de microorganismos que constitui o 

biofilme é o agente responsável pela depuração da matéria orgânica e pela redução do teor de nutrientes 

(nitrogênio e fósforo) presentes no efluente. As principais vantagens deste processo são a inexistência de 

maus odores, a elevada taxa de remoção de matéria orgânica, processo verticalizado – implicando 

diretamente na reduzida necessidade de área, e a resistência a perturbações na composição da 

alimentação, devido à elevada concentração de biomassa. Na sua fase inicial o projeto será desenvolvido 

em escala de laboratório, usando-se efluentes sintéticos, com perspectivas de uma expansão de escala a 

posterior, utilizando-se efluentes domésticos reais. (PROBIC - UNIT) 
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ATIVIDADE DO CATADOR DE LIXO COMO FONTE DE GERAÇÃO DE RENDA NO MODO 

DE PRODUÇÃO CAPITALISTA. COUTINHO, Maria José Teles Melo; PASSOS, Sandra Regina 

Oliveira (Centro de Ciências Sociais Aplicadas, UNIT) 

 

Entender o lixo como meio de sobrevivência e geração de renda diz respeito à “nova ordem mundial”. A 

nível nacional a questão é mais preocupante, pois na maioria das cidades brasileiras o volume de lixo 

produzido diariamente é alto, causando sérios riscos ao meio ambiente e conseqüentemente prejudicando 



o homem inserido neste contexto. Assim a produção em tela partiu da observação das condições de vida 

dos Catadores de lixo, que são pessoas que exercem sua função do mais baixo escalão da estrutura 

econômica, tendo o lixo como alimento imediato e sem perceberem que auxiliaram no crescimento e 

expansão da economia formal ao praticarem a coleta seletiva. ( ) Estão aplicados 100 formulários, na 

lixeira da Terra Dura-SE, em igual número de barracos, bem como observação indireta para desvelamento 

da problemática.  Durante a resolução das atividades acima propostas, pretende-se analisar a inter-relação 

dos Catadores de lixo em detrimento dos fatores sócio-econômico-culturais e ambientais.  Desta forma 

demonstra-se a atividade do Catador de lixo com símbolo de defesa e respeito ao meio ambiente, 

corroborando para que toda  sociedade transforme o lixo em um instrumento de resgate social. (PROBIC-

UNIT). 
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE TELECONSULTA EM HISTOPATOLOGIA (SITH), VIA 

INTERNET, UTILIZANDO COMO PLATAFORMA O SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO 

DE DADOS MICROSOFT ACCESS 97. COSTA, Pedro do Amaral; ALCOCER, 
 
Paulo R. C. Alcocer. 

 

A implementação de um sistema de informação de teleconsulta em histopatologia objetiva a observação 

de imagens histopatológicas, via internet, partindo da hipótese básica de que a implementação do sistema 

dar-se-á por meio da construção de um banco de dados que venha viabilizar o acesso rápido às 

informações. Com o avanço tecnológico da telemática, o homem descobriu a telemedicina, que se 

expandiu para o telediagnóstico, a telemonitoração, a teleterapia, a telefonia social, a teleconsulta, a 

teleanálise, o telesocorro e a teleambulância. No presente projeto, a teleconsulta viabiliza-se como 

plataforma telemática interativa, pela facilidade na transmissão de imagens a centros geograficamente 

longínquos, de forma rápida e com perda mínima na definição destas, utilizando-se de técnica de 

compressão de imagem. Para a histopatologia é fundamental a compreensão dos diversos tipos de tecidos 

normais e seus constituintes estruturais, o que servirá como pré-requisito para a compreensão e 

identificação das diversas patologias que acometem estes tecidos, tornando-os doentes. Usar esses 

conhecimentos é fundamental para o profissional na obtenção de diagnósticos objetivos e seguros. Unir a 

observação de imagens histopatológicas e suas análises à teleconsulta é abrir um campo de consulta de 

dados acessíveis a profissionais e IES. Assim, o presente projeto visa atender àqueles que não dispõem de 

um laboratório básico de histopatologia, permitindo-lhes, por meio da Internet, consultar o SITH, 

viabilizando-se aulas de histopatologia, como também permitir que profissionais da saúde, no ofício 

diário, tenham em mãos um canal de interação eficiente e rápido que possa saciar suas dúvidas correntes 

sobre o assunto. A pesquisa será iniciada com uma seleção de tecidos histopatológicos, sendo efetuada 



suas análises e identificação dos componentes estruturais, observando-se as informações da bibliografia 

histopatológica. Com a digitalização das imagens, cria-se um banco de dados que permite associar 

imagem-análise ou imagem-componentes estruturais. Por ordem, serão preenchidos os campos e 

propriedades da tabela, permitindo-se inclusão, exclusão ou alteração de dados na tabela, facilmente 

executáveis através de comandos específicos do Access e, por  meio do QBE (Query By Example), o 

usuário preencherá uma “grade” de perguntas. Obtendo a resposta, pode-se então criar  formulários e/ou 

relatórios para exibi-la. 
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DESENVOLVIMENTO DE UMA INTERFACE GRÁFICA (GAMS E OSL/DELPHI) PARA 

AUXÍLIO DA PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO EM SETORES INDUSTRIAIS. SANTOS, 
 

Edilson de Jesus.(Instituto de Tecnologia e Pesquisa - Núcleo de Planejamento e Otimização de Sistemas 

- UNIT); RODRIGUES,
 
Maria Teresa Moreira (Faculdade de Engenharia Química - UNICAMP) 

 

Em períodos de baixos índices inflacionários, a estipulação de novos preços aos produtos para cobrir 

eventuais aumentos de custo de produção é bastante restrita, ou por que não dizer, quase impraticável. 

Com isso a modernização da máquina produtiva, a aplicação de otimização de processos, a adoção de 

metodologias para aumento da produtividade, controle de processos e planejamento de produção são 

essenciais para qualquer indústria que busca sua sobrevivência em um mercado, que em tempos de 

“globalização”, torna-se cada vez mais competitivo. Entende-se por esta modernização, por exemplo, a 

utilização de procedimentos computacionais que auxiliem à produção. Tais procedimentos devem ser 

flexíveis e possibilitar a interação com o usuário através de interfaces gráficas. Dentro de um projeto mais 

amplo, o qual segue a linha de pesquisa em Planejamento e Programação de Produção, a presente 

proposta visa o desenvolvimento de uma interface gráfica para os pacotes GAMS (General Algebraic 

Modeling System) e OSL (Optimization Subroutine Library). Estes pacotes serão utilizados para 

solucionar os problemas de programação de produção, abordados durante a execução do projeto. O 

desenvolvimento de interfaces gráficas é de suma importância quando se parte para a caracterização 

pragmática deste projeto, pois sem o desenvolvimento de sistemas computacionais visuais, que 

possibilitem uma interação entre o usuário e os pacotes e/ou códigos, torna-se difícil qualquer tentativa de 

utilização dos sistemas de otimização desenvolvidos no mercado. 

 

Palavras-chave: Sistemas de otimização; produtividade. 


