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APRESENTAÇÃO 

A 14ª Semana de Pesquisa (SEMPESq) traz como temática a Internacionalização da 
Ciência no Brasil e suas articulações com a educação e a pesquisa e comemora os 50 anos da 
Universidade Tiradentes. Durante esse importante evento, professores e estudantes apresenta-
rão e discutirão seus trabalhos de pesquisa. O processo de comunicação dos trabalhos cientí-
ficos é uma admirável etapa do desenvolvimento do conhecimento. Um momento de troca de 
experiências e de busca por novas parcerias para futuros empreendimentos.

Os anais aqui apresentados são o resultado do processo de avaliação realizado pelo Co-
mitê Científico da Universidade Tiradentes. Eles são uma realidade desde o ano de 2004, le-
vando aos leitores os resultados dos trabalhos científicos dos estudantes de Iniciação Científica 
(IC) e de Iniciação ao Desenvolvimento Tecnológico e a Inovação (IDTI), além de apresentar a 
produção dos demais membros da comunidade acadêmica, que buscam na Semana de Pesquisa 
um espaço de interlocução e de troca de saberes.  O evento acolhe trabalhos do Instituto de 
Tecnologia e Pesquisa (ITP), da Embrapa Tabuleiros Costeiros e outros participantes externos 
que submeteram seus trabalhos de teses, dissertações, monografias, práticas investigativas e 
demais atividades científicas. 

Os estudantes da Educação Superior que participam de programas de IC e de IDTI pa-
trocinados por agências de fomento como o CNPq e a FAPITEC, além dos bolsistas mantidos 
pela Universidade Tiradentes, desenvolvem durante 12 meses um plano de trabalho que tem 
por objetivo ampliar os conhecimentos científicos existentes em sua área de conhecimento ou 
gerar processos ou produtos inovadores.  

Os anais da 14ª Semana de Pesquisa apresentam os resultados desses trabalhos, além 
daqueles que foram produzidos pela comunidade acadêmica e que escolheram o nosso evento 
para proferir as suas comunicações. A coletânea de resumos organizados nesta edição pela Di-
retoria de Pesquisa e Extensão da Universidade Tiradentes é motivo de orgulho e representa 
o sucesso dos Programas de IC e de IDTI e a efetiva participação dos seus estudantes e pro-
fessores em atividades científicas. Estamos certos que a leitura dos resumos publicados nestes 
anais contribuirá para a reflexão dos seus leitores e, por conseqüência, ampliará as discussões 
propostas nesta Semana de Pesquisa.  

Profª. Drª. Andrea Cristina Versuti
Coordenadora de pesquisa da Universidade Tiradentes





O conteúdo e a expressão dos resumos aqui publicados 
são de interia responsabilidade dos autores.
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ALTERAÇÕES CITOPATOLÓGICAS SUBCLÍNICAS LINGUAIS 
DURANTE A CARCINOGÊNESE QUÍMICA EM RATOS

Priscilla de Santana Carvalho (Curso de graduação em odontologia, prih.carvalho@hotmail.com); Ricardo Luiz 
Cavalcanti de Albuquerque Júnior (Laboratório de Morfologia e Biologia Estrutural, ITP, UNIT, ricardo_luiz@
itp.org.br); Douglas Santana Costa (Curso de graduação em Odontologia, douglascosta08@hotmail.com); 
Daniela Droppa Almeida (Mestranda em Biotecnologia Industrial, UNIT, danieladroppa@gmail.com); Ingrid 
Schweter Ganda (Doutoranda RENORBIO, UNIT/UFS, ingrid.ganda@yahoo.com.br); Danielle Rodrigues 
Ribeiro (Doutoranda RENORBIO, UNIT/UNFS, dannyrrc_bio08@yahoo.com.br); Talita Santos Bastos 
(Mestranda em Saúde e Ambiente, talibiomed12@gmail.com).

O carcinoma Espinocelular (CEC) representa mais de 90% das neoplasias malignas orais, sendo a bor-
da de língua o sítio anatômico intra-oral mais acometido. Menos de 50% dos CEC de língua alcançam uma 
sobrevida superior a cinco anos, indicando a importância de melhorar os métodos de diagnóstico precoce des-
sas lesões. A citologia esfoliativa (CE) é um método sensível e não invasivo para detecção precoce de alterações 
displásicas epiteliais, cuja aplicação rotineira vem sendo empregada para monitoramento pré ou pós tratamento 
de lesões malignas/cancerizáveis. Contudo, pouco se discute seu uso para detecção precoce de alterações dis-
plásicas ainda em fase subclínica, especialmente para pacientes com maior risco de desenvolvimento de CEC. 
Avaliar as alterações subclínicas do epitélio lingual por meio da CE em ratos submetidos à carcinogênese 
química experimental. Foram utilizados 15 ratos Wistar machos (280 ± 30 g), distribuídos em dois grupos ex-
perimentais: grupo controle (CTR, n=5) e grupo submetido à carcinogênese (CRC, n=10). A carcinogênese foi 
induzida em borda da língua pela aplicação tópica de 9,10 dimetil 1,2-benzantraceno (DMBA), duas vezes por 
semana, durante 10 semanas. No grupo CTR, foi aplicado apenas o solvente (acetona). A cada duas semanas, 
foram colhidas amostras de esfregaços citológicos da borda lingual, fixadas em álcool 70º GL e coradas pela 
técnica de Papanicolaou. Após 10 semanas, os animais foram eutanasiados e os espécimes linguais removidos, 
fixados em formol e processados histologicamente. Os esfregaços foram analisados quanto à presença de atipia 
citológica e classificados em classe I (normalidade), II (atipia não maligna), III (atipia leve com suspeita de ma-
lignidade, IV (atipia moderada sugerindo provável malignidade) ou V (atipia intensa compatível com malig-
nidade). Também foi efetuado um estudo morfométrico dos ceratinócitos quanto à área citoplasmática média 
(ACM), área nuclear média (ANM) e relação núcleo/citoplasma (RNC) utilizando software, EARP, versão 
2010. Os dados foram comparados entre si utilizando teste T, para análise entre grupos num mesmo tempo e 
Anova com extensão Tukey para análise de variações intra-gruppos ao longo do tempo, considerando signifi-
cativo p<0,05. Foi observado que, a partir da sexta semana, os animais do grupo CRC apresentaram alterações 
citomorfológicas classificadas como classes III (60%) e IV (10%) de Papanicolaou, enquanto apenas 30% dos 
casos forram interpretados como classes I ou II. Na oitava e décima semanas, 100% os espécimes exibiram 
esfregaços classe III, IV ou V. Também a partir da sexta semana de indução, os esfregaços do grupo CRC mos-
traram ceratinócitos com menor ACM, maior ANM e menor RNC comparados a CTR (p<0,01). EM CRC, 
apenas a ACM e RNC mostraram redução significativa ao longo do tempo (p<0,05). Ao final das 10 semanas, 
o exame histológico confirmou a presença de displasia moderada ou severa em todos os espécimes do grupo 
CRC. a citologia esfoliativa apresentou alta sensibilidade na detecção de alterações displásicas da mucosa oral, 
mesmo em uma fase subclínica e, portanto, poderia ser utilizada como screening populacional para detecção 
precoce de alterações pré-cancerígenas orais, especialmente em indivíduos de alto risco. (PIBIC/CNPq)
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AVALIAÇÃO DAS ATITUDES E PRÁTICAS MATERNAS RELACIONADAS À 
ALIMENTAÇÃO INFANTIL: COMPARAÇÃO ENTRE PRÉ-ESCOLARES COM 

E SEM SOBREPESO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE ARACAJU-SE

Danielle Villela Costa; Raquel Arogolo Paixão; Danielle Góes da Silva.

A obesidade constitui uma das principais infrações  nutricionais em crianças, e pode levar a conse-
quências negativas para a saúde física e mental. Além disso, é considerado como um preditor de obesidade 
na vida adulta, associada à doença aterosclerótica, hipertensão e alterações metabólicas. Os hábitos alimen-
tares e de vida da criança acabam sendo moldados pela alimentação e estilo de vida dos pais e pessoas mais 
próximas da criança. Assim, práticas de alimentação da mãe em relação à sua criança podem influenciar o 
peso e o modo como a criança responde aos alimentos. Foi realizado um estudo do tipo caso-controle, com 
crianças de 4 a 6 anos de idade de 6 escolas municipais de Aracaju (escolhidas por serem as mais populosas), 
que estudam no período da tarde, com diagnóstico antropométrico de sobrepeso (grupo caso) e de eutrofia 
(grupo controle). Para avaliar as atitudes e práticas maternas foi utilizado o Child Feeding Questionnaire 
(CFQ) proposto por Birch et al (2001), composto por 7 fatores: 1) Responsabilidade percebida (3 itens), que 
avalia com que frequência os pais se sentem responsáveis pelo o que, quando e quanto o (a) filho (a) come; 
2) Percepção do próprio peso corporal (4itens); 3) Percepção do peso da criança (3 itens); 4) Preocupação em 
relação ao peso da criança (3 itens); 5) Restrição de alimentos (8 itens), que mede o grau em que os pais res-
tringem alimentos não saudáveis ou utilizam alimentos como recompensa; 6) Pressão para comer (4 itens); 
7) Monitoramento (3 itens), que avalia o grau com que os pais acompanham, supervisionam o consumo de 
alimentos não saudáveis como frituras e guloseimas. O presente trabalho tem como objetivo comparar as 
atitudes, práticas e crenças maternas em relação à alimentação infantil em pré-escolares com e sem sobrepe-
so de escolas municipais de Aracaju/SE. O grupo com excesso de peso apresentou maior pontuação nos três 
fatores, percepção e preocupação com o peso do filho e restrição de alimentos. Os fatores responsabilidade 
e monitoramento não tiveram diferenças significantes entre os grupos sobrepeso/obesidade e eutróficos, 
isso indicou que, independente do estado nutricional de seus filhos as mães sentem-se responsáveis pela 
qualidade da alimentação e monitoram o consumo de alimentos não saudáveis. As atitudes e práticas ali-
mentares das mães parecem diferir de acordo com o estado nutricional infantil, porém a validação no Brasil 
do instrumento utilizado e  promoção de mais estudos são necessários para saber se a relação é de causa ou 
conseqüência. (PIBIC/CNPq)
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AVALIAÇÃO DO EFEITO NEUROPROTETOR DA APITOXINA EM 
MODELO EXPERIMENTAL DA DOENÇA DE PARKINSON

Rafaela Oliveira da Silva(ra.oli.anjo@hotmail.com); Ailma Oliveira Paixão (ailma.oliveiraa@hotmail.com); 
Kátia Peres Gramacho (katholausa@hotmail.com); Camila Gomes Dantas (ftacamila@gmail.com); Juliana 
Cordeiro Cardoso (juaracaju@yahoo.com.br); Tássia Luiza Guimarães Magalhães Nunes (tassia90_nunes@
hotmail.com); Margarete Zanardo gomes (guetezanardo@yahoo.com.br). 

Estudos pré-clínicos têm apontado efeito neuroprotetor do veneno de abelhas sobre determinadas 
doenças como a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica e a doença de Parkinson (DP). No presente 
estudo, objetivou-se avaliar o efeito do tratamento com veneno de abelhas sobre a função motora após apli-
cação de 6-hidroxidopamina (6-OHDA) em camundongos. Para tanto, foram utilizados 24 camundongos 
suíços, machos (25 a 30g), divididos em quatro grupos, referindo-se respectivamente à micro-injeção intra-
-estriatal e à administração subcutânea: solução salina/ solução salina; solução salina/ apitoxina; 6-OHDA/ 
solução salina; 6-OHDA/ apitoxina. A lesão progressiva da via nigro-estriatal foi causada pela aplicação de 
6-OHDA via estereotaxia (dose de 6 µg/ µl com volume infundido de 1,5 µl) e os controles receberam solu-
ção salina contendo 0.02% de ácido ascórbico. A partir do quarto dia pós-cirúrgico receberam tratamento 
subcutâneo com a apitoxina ou salina, de acordo com o grupo a que pertenciam. A concentração de apito-
xina utilizada foi de 0,6 mg/Kg diluída em 20 µl de salina, via subcutânea, administrada por 1 vez a cada 
2 dias, por 2 semanas. Na 3° semana pós-cirúrgica foram realizados testes de campo aberto, para avaliar a 
atividade motora e o estado emocional dos animais, e comportamento rotatório, para avaliar a intensidade 
da lesão. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Tiradentes, sob parecer 
consubstanciado n°. 050511 e os dados foram analisados através do teste análise de variância de uma via 
(ANOVA), seguida do pós-teste de Duncan, (P<0,05), sendo considerado variável o fator tratamento. No 
teste de campo aberto observou-se que camundongos lesionados pela 6-OHDA apresentaram diminuição 
no comportamento de exploração horizontal. Este efeito foi revertido quando a lesão foi acompanhada do 
tratamento com a apitoxina, indicando melhora nos padrões motores avaliados. Adicionalmente, no teste de 
comportamento rotatório, animais lesionados e tratados com apitoxina realizaram número médio de giros 
inferior ao observado no grupo lesionado sem tratamento, indicando que a intensidade da lesão foi menor 
quando os animais receberam veneno de abelhas associado à lesão. Os resultados sugerem, portanto, um 
efeito neuroprotetor da apitoxina no modelo experimental da doença de Parkinson. (PIBIC/CNPq) 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CICATRIZANTE DE FILMES DE COLÁGENO CONTENDO 
EXTRATO AQUOSO DE Punica granatum Linn

Danilo Nascimento Barauna da Costa (Graduando em Odontologia pela Universidade Tiradentes 
(danilobarauna@hotmail.com); Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (Laboratório de Morfologia 
e Biologia Estrutural, ITP, UNIT,ricardo_luiz@itp.org.br; Marismar Fernandes do Nascimento (Mestranda 
em Saúde e Ambiente pela Universidade Tiradentes, maris.mar@bol.com.br); Juliana Cordeiro Cardoso 
(Laboratório de Morfologia e Biologia Estrutural, ITP, UNIT,juaracaju@hotmail.com); Fellipe Santos Batista 
(Graduando em Odontologia pela Universidade Tiradentes, feu-fellipe@hotmail.com)

Métodos modernos têm facilitado a extração, identificação, quantificação e purificação de compostos 
bioativos de fontes naturais. A Punica granatum L. tem grande potencial farmacológico. O epicarpo tem 
substâncias tânicas como a punicalagina, que interfere na aceleração do processo de cicatrização cutânea.  
Nos últimos anos, estudos tem demonstrado que a incorporação de produtos naturais em matrizes poli-
méricas tem apresentado resultados promissores para o desenvolvimento de filmes para aplicação como 
coberturas de feridas abertas. Desenvolver e avaliar o potencial cicatrizante de filmes de colágeno contendo 
extrato aquoso de Punica granatum Linn. Foi realizada extração por agitação magnética, calculado rendi-
mento de extração em percentual, determinação do potencial antioxidante pelo método de radicais livres 
- DPPH e a identificação e quantificação das substâncias por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com 
Espectrometria de Massa acoplada HPLC-MS). Os filmes contendo Punica granatum foram desenvolvidos 
por “casting”. Sessenta ratos Wistar, machos (250 g ± 50g) foram submetidos à ressecção cirúrgica com di-
âmetro de 8,0 mm, em região toracodorsal. Os animais foram divididos em três grupos (n=20), grupo con-
trole - CTR (nenhum tratamento) e os experimentais, COL (cobertura de colágeno) e  PGLg (cobertura de 
colágeno contendo Punica granatum). Decorridos três, sete, quatorze e vinte e um dias de experimento, foi 
calculado o índice macroscópico de retração das feridas (IRF). Em seguida, os animais foram eutanasiados 
e os espécimes da área de cicatrização foram removidos e processados histologicamente. Secções histológi-
cas foram obtidas e coradas em hematoxina-eosina (HE) e picrossírius. Os dados da análise macroscópica 
foram analisados por meio do teste Anova (extensão Tukey), considerando significativo p<0,05. Os achados 
histológicos foram analisados descritivamente. O rendimento do extrato foi de 54,31±7,22%, o IC50 foi de 
16,8±4,86%, e os compostos majoritários identificados foram Punicalagina &#61537; e &#61538;, ácido 
gálico e ácido elágico. O IRF observado em PGL foi significativamente maior que nos grupos CTR e COL 
em três (p<0,01) e 7 dias (p<0,001). Em 14 dias, PGL induziu um IRF significativamente maior que CTR 
(p<0,001), mas não houve diferença em relação à COL (p>0,05). Em 21 dias, houve retração macroscópica 
completa em todos os grupos estudados. Histologicamente, observou-se desenvolvimento e maturação pre-
coce de reação de granulação em PGL, em detrimento da reação inflamatória aguda exsudativa evidenciada 
em CTR e COL nas fases iniciais do reparo (três e sete dias). Nas fases finais, observou-se melhor padrão 
de organização tecidual e mais rápido desenvolvimento de fâneros cutâneos em PGL, quando comparado 
aos demais grupos. Adicionalmente, PGL também exibiu formação precoce de rede de colágeno III em 
três dias, e aceleração da substituição de colágeno III por colágeno I em sete dias. Em 14 dias, observou-se 
melhor disposição arquitetural das fibras colágenas em PGL comparado aos demais grupos, embora em 21 
dias, o arranjo visto em PGL e COL tenham sido morfologicamente semelhantes. Os dados obtidos neste 
trabalho sugerem que a utilização de filmes de colágeno contendo extrato aquoso de Punica granatum Linn 
promoveu alterações macro e microscópicas indicativas de melhora substancial do processo de reparo de 
feridas abertas. (PIBIC/CNPq)
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AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA E MOLECULAR DE PESCADOS NO ESTADO DE SERGIPE

Paloma Nascimento Felix (Curso de Biomedicina - UNIT, thyta_pa@hotmail.com); Hallana Souza Santos 
(Ciências Biológicas - UNIT, hallana_8@hotmail.com); Jamille Desirée Batista (Ciências Biológicas - UNIT, 
jamille_desiree@hotmail.com); Danielle J. G. Maia (Ciências Biológicas - UNIT, danielle.gamaia@gmail.com); 
Anna Carolina Mota Lopes (LBM/ITP – UNIT, annacarolina03@gmail.com); Rubens Riscala Madi (Núcleo 
de Pós-graduação em Saúde e Ambiente - UNIT, rrmadi@gmail.com); Cláudia Moura de Melo (Núcleo de Pós- 
graduação em Saúde e Ambiente - UNIT, claudiamouramelo@hotmail.com)

No Estado de Sergipe, a aquicultura é desenvolvida em praticamente todas as microrregiões admi-
nistrativas. Neste tipo de cultura, a endogamia tem como consequência uma redução na heterozigosidade 
permitindo que alelos deletérios recessivos entrem em homozigose e manifestem fenótipos indesejáveis, 
que podem variar de deformidades grosseiras a diminuição da sobrevivência das larvas, da viabilidade de 
peixes juvenis e o aumento da suscetibilidade a doenças. Avaliar a diversidade genética e parasitológica em 
peixes Astyanax sp. coletados em pisciculturas de Sergipe. Foram coletados peixes Astyanax sp. em estações 
de piscicultura de Neópolis e Propriá e submetidos à necropsia para coleta de metazoários parasitas. Os 
peixes foram submetidos a secção dos tecidos musculares, armazenamento em etanol absoluto a -20°C. O 
material genômico foi extraído com tampão de digestão (Tris-base 50mM, EDTA 100mM + SDS 0,5%/ 
pH 8,0) contendo ainda, proteinase-K 20mg/mL (QIAGEN®) e mercaptoetanol. O DNA foi isolado dos 
demais componentes em fenol/clorofórmio/álcool isoamílico (25:24:1). As condições de amplificação são as 
seguintes: 35 ciclos desnaturação a 94ºC, anelamento a 42,1ºC e extensão a 72ºC, com quatro iniciadores 
de 10 mers. Para visualização dos padrões de RAPD gerados, 7,5&#956;L dos produtos de amplificação 
foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1,5%, corados com Blue Green Loading Dye (LGC 
Biotecnologia®). Realizou-se análise de cluster com o programa Statistica 7.0®. A avaliação parasitológica 
de 102 peixes Astyanax aff. bimaculatus revelou a presença de Laernea na superfície do corpo, monogênea 
nas brânquias, metacercária nas brânquias e bexiga natatória, além dos nematódeos Procamallanus, Rab-
dochona (intestino) e Dolops (tegumento). Avaliou-se material genômico de Astyanax sp com a seguinte 
distribuição segundo a origem: 34,3% oriundos de Propriá e 65,7% de Neópolis. Aproximadamente 41% 
dos peixes Astyanax coletados apresentaram perfil eletroforético homogêneo, ao utilizar-se o primer CC-
CGTAGCAC. Entre os espécimes oriundos de Propriá, o material genômico apresentou perfil eletroforético 
com bandas &#61500; 800pb (n=11) e &#61502; 800pb (n=4), sendo o último padrão mais prevalente nos 
hospedeiros de metacercárias nas brânquias. A análise de cluster originou uma árvore filogenética com dois 
ramos/grupos distintos, independentes do local de origem, entretanto homogênea com relação a expressão 
do caráter suscetibilidade/resistência à infecção parasitária. Estas estratégias moleculares podem auxiliar na 
identificação taxonômica de Astyanax do grupo bimaculatus, que é difícil devido a grande semelhança na 
morfologia externa. O aprofundamento/ampliação de estudos sobre a variabilidade genética em populações 
de Astyanax sp. selvagens certamente auxiliará o maior conhecimento sobre a dinâmica da relação parasita-
-hospedeiro nestes animais. (PIBIC/CNPq)

 



SAÚDE 
E BIOLÓGICAS30

EFEITOS DA UTILIZAÇÃO DE ANTICONVULSIVANTES SOBRE A FOLICULOGÊNESE 
DE MAMÍFEROS UTILIZANDO UM MODELO MURINO

José Cleveilton Dos Santos (Curso de Odontologia – UNIT/LBmat-ITP, odontoclever@hotmail.com); Genecy 
Calado de Melo (Curso de Odontologia – UNIT/LBmat-ITP, genecy_mello@hotmail.com); Caroline de 
Santana Ferreira (Licenciada em Ciências Biológicas-UNIT/LBmat-ITP, carolferreira_sf@hotmail.com); 
Ricardo Luiz Cavalcanti Albuquerque-Jr (LMBE – ITP/UNIT, ricardo.patologia@uol.com.br); Isabel Bezerra 
Lima-Verde (LBmat-ITP/UNIT, isabel_limaverde@yahoo.com.br)

Os fármacos anticonvulsivantes são amplamente utilizados para a prevenção e tratamento de crises 
convulsivas e epiléticas, neuralgias e também no tratamento de transtornos de humor, como o transtor-
no bipolar.  Assim como outras classes de medicamentos, podem causar dependência física e psicológica 
quando existe abuso na sua utilização. Dentre os anticonvulsivantes mais utilizados, a carbamazepina é um 
bloqueador neuronal dos canais de sódio voltagem-dependentes e atua estabilizando a hiperexcitação das 
membranas das células nervosas, inibindo assim, as descargas neuronais repetitivas. A utilização de alguns 
tipos de fármacos anticonvulsivantes, como o valproato e a oxcarbazepina, pode provocar a redução da mo-
tilidade espermática. Em mulheres, as queixas mais frequentes são: diminuição da libido, menor atividade 
sexual, vaginismo e dispareunia. Entretanto, relatos envolvendo carbamazepina e foliculogênese mamífera 
são escassos. Desta forma o objetivo deste trabalho foi analisar os possíveis efeitos da administração crônica 
de carbamazepina sobre a foliculogênese, avaliando morfologicamente folículos ovarianos de ratas Wistar  
submetidas a um tratamento por 45 e 90 dias. Para tanto foram utilizadas 20 ratas Wistar divididas em 4 
grupos experimentais a seguir: GRUPO I (n=5, controle, recebeu 1ml de uma solução placebo diariamente 
por 45 dias); GRUPO II (n=5, tratamento, recebeu 1 ml de uma solução contendo 40mg/ml de carbama-
zepina e 1% de tween diariamente por 45 dias); GRUPO III (n=5, controle, recebeu 1ml de uma solução 
placebo diariamente por 90 dias) e GRUPO IV (n=5, tratamento, recebeu 1 ml de uma solução contendo 
40mg/ml de carbamazepina e 1% de tween diariamente por 90 dias). As soluções foram preparadas sema-
nalmente e administradas por via oral pelo método de gavagem. Após o período de tratamento, os animais 
foram eutanasiados, os ovários coletados, fixados em formol 10% e processados para análise através de 
histologia clássica. Neste processamento, o tecido ovariano fixado foi desidratado em gradientes crescentes 
de álcool (70%, 80%, 90% e 100%), diafanizado em xilol e incluso em blocos de parafina.  Estes foram 
cortados com espessura de 5 &#61549;m, montados em lâminas e corados em hematoxilina-eosina. Foram 
analisados 30 folículos por animal, em cada grupo experimental, totalizando 150 folículos/grupo, os quais 
foram classificados em normais ou degenerados de acordo com a ausência ou presença de núcleo do oócito 
picnótico, retração oocitária e desorganização das células da granulosa. Esta avaliação foi realizada em 
microscópio ótico com aumento de 400X. Foi observado que o tratamento in vivo dos animais com uma 
solução contendo 40 mg/ml de carbamazepina reduziu significativamente a quantidade de folículos nor-
mais após 45 (P< 0,0007) ou 90 dias (P<0,00002), quando comparados aos animais que receberam placebo 
(controles) dentro de cada período. Entre os grupos tratados com o fármaco, não foi observada diferença 
significativa (p<0,8) sugerindo que já após 45 dias de ingestão contínua, a carbamazepina é capaz de pro-
vocar danos significativos às células ovarianas, contribuindo para um possível efeito deletério na população 
folicular ovariana. Entretanto, são necessários estudos mais aprofundados para serem verificadas as causas 
desta degeneração, bem como é necessário avaliar o perfil hormonal dos animais submetidos a este tipo de 
tratamento. (PIBIC/CNPq)
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EFICIÊNCIA MASTIGATORIA EM CRIANÇAS EM TRATAMENTO ORTODÔNTICO 
INTERCEPTADOR NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES

Bazilio Araujo Soares Junior (bazilio_soares@hotmail.com); Tamara Gomes Marinho (tammy.marinho@
hotmail.com); Renee Nascimento Alves (reneeodonto@hotmail.com); Mariana Menezes Tavares (marianam_
tavares@hotmail.com); Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Junior (ricardo_luiz@itp.org.br); Cristiane 
Costa da Cunha Oliveira (criscunhaoliva@yahoo.com.br); Suzane Rodrigues Jacinto (suzaneodontopediatria@
hotmail.com); Domingos Alves dos Anjos Neto (mingo_neto@hotmail.com)

A determinação da eficiência mastigatória tem como umas das principais funções a de diagnosticar 
possíveis alterações estruturais e funcionais do sistema estomatognátigo. Com base nessa necessidade, foi 
objetivo do presente trabalho analisar a eficiência mastigatória de 8 (oito) crianças entre 6 e 9 anos de ida-
de com dentição mista em atendimento na Clínica Odontológica da Universidade Tiradentes no período 
2011/2 e 2012/1 e que foram submetidas a tratamento ortodôntico interceptativo. Foram realizados exames 
de anamense, clínico bucal e de eficiência mastigatória, antes e 6 meses após o início do tratamento. A 
eficiência mastigatória foi verificada a partir da realização de 20 ciclos mastigatórios do alimento amen-
doim dentro de pequenos sacos de látex lacrado. Em seguida o amendoim foi peneirado em uma série de 
06 peneiras com aberturas de 4mm diminuindo até 0,425 mm e, este conjunto de peneiras levado a um 
vibrador por 20 minutos. As partículas retidas em cada peneira foram pesadas em uma balança de preci-
são e a eficiência mastigatória determinada utilizando a fórmula de Edlund & Lamm (1980). Os valores 
obtidos foram comparados entre si para verificar a influência do tratamento ortodôntico interceptador na 
eficiência mastigatória de crianças em dentição mista da Clínica Odontológica da Universidade Tiradentes. 
A avaliação do padrão de eficiência mastigatória quando os pacientes ainda não estavam sendo submetidas 
a tratamento ortodôntico foi de 74,69%±5,97 e após 6 meses do inicio do tratamento, houve aumento da 
eficiência mastigatória para 82,55%±3,14, com diferença estatística significativa (p=0,0156) pelo teste t de 
Student. (PIBIC/CNPq)
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METAZOÁRIOS PARASITAS DO LAMBARI-DE-RABO-AMARELO, Astyanax aff. 
bimaculatus (TELEOSTEI; CHARACIDAE), NO BAIXO SÃO FRANCISCO/SE

Joane M. S. Santos; Camila P. Almeida; Ricardo M. Takemoto; Cláudia M. Melo; Verónica L.S. Jeraldo;  Rubens 
R. Madi  (joaninha_mari@hotmail.com)

Os peixes do gênero Astyanax aff. bimaculatus são conhecidos como lambari-do-rabo-amarelo. Eles 
estão entre os mais importantes componentes da cadeia trófica, atuando principalmente como alimento para 
peixes carnívoros. Os lambaris são onívoros, vivem na região bentopelágica e são encontrados nas bacias 
Amazônica e do São Francisco. No período de agosto de 2011 à março de 2012 foram examinados 102 
espécimes de Astyanax aff. bimaculatus, provenientes de duas pisciculturas situadas na região do baixo São 
Francisco, nos municípios de Neópolis e de Propriá, ambas no estado de Sergipe. Com o objetivo de analisar 
e caracterizar a comunidade de metazoários parasitos, os peixes coletados foram necropsiados e calculadas as 
taxas de prevalência (P), intensidade de infecção (I) e abundância (A) dos parasitas encontrados. Os peixes 
mediram 5,55 ± 1,27 cm de comprimento total e pesaram 2,78 ± 2,77 g. Dos peixes analisadas 84,31% 
contavam com a presença de metazoários parasitas, dos quais 32,35% eram monogenéticos nas brânquias 
(I=2,85; A=0,93), 14,7% nematódeos Procamallanus sp. no intestino (I=1,27; A=0,19), 6,86% nematódeos 
Rabdochona sp. no intestino (I=2,57; A=0,18), 68,62% de cistos de metacercária nas brânquias (I=26,94; 
A=18,49), 1,96% de metacercária na bexiga natatória (I=9; A=0,18), 6,86% de Laernea sp. (I=0,02; A<0,01) 
e 0.98% de Dolops sp. (I=0,039; A<0,01) ambos no tegumento. (PIBIC/CNPq)
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PREFERÊNCIA PELO SABOR DOCE E A PREVALÊNCIA DE CÁRIE DENTÁRIA EM 
PRÉ-ESCOLARES DE UMA REGIÃO URBANA DO NORDESTE BRASILEIRO

Iara Ferreira Bruno (Curso de Odontologia, LPPS/ITP e UNIT, iara_bruno@hotmail.com);  Cristiane Costa da 
Cunha Oliveira, (LPPS/ITP e UNIT, cristiane_cunha@itp.org.br);  Daisy Lane de Queiroz Rodrigues (Curso de 
Odontologia, LPPS/ITP e UNIT, day_queiroz_amorim@hotmail.com);  José Renaldo Prata Sobrinho (Curso 
de Mestrado em Saúde e Ambiente, LLPS/ITP e UNIT, renaldoprata@bol.com.br); Marlizete Maldonado 
Vargas (LPPS/ITP e UNIT marlizete@itp.org.br). 

A prevalência de cárie no Brasil em crianças em idade pré-escolar vem sendo estudada por vários 
autores. Entretanto alguns estudos têm apontado evidências científicas de desigualdade na saúde bucal da 
população brasileira nessa idade. É possível que a preferência pelo sabor doce também tenha um importante 
papel no consumo individual de açúcar, sendo este apontado como um fator importante para explicar o 
padrão de cárie em diferentes grupos populacionais. O objetivo deste estudo foi analisar as preferências pelo 
sabor doce e a associação às preferências individuais e à experiência de cárie dentária de crianças de 4 anos de 
idade, de diferentes estratos sócio-econômicos de Aracaju-SE, no nordeste do Brasil em 2012. Foi realizado 
um estudo de corte transversal de Aracaju-Sergipe(SE), Brasil. A amostra alcançada e analisada na cidade 
de Aracaju foi de 302 crianças. Os dados foram coletados em Aracaju em quatro etapas, onde a etapa 1 foi 
para treinamento e calibração dos examinadores para o diagnóstico clínico bucal nas crianças, a etapa 2 foi 
realizado o diagnóstico clínico bucal nas crianças utilizando o índice ceo-s, a etapa 3 foi realizada com a 
entrevista com as mães, onde foi avaliada as variáveis sócio-econômicas, e etapa 4 foi para análise da prefe-
rência pelo sabor doce das crianças e de suas mães, onde um indicador previamente desenvolvido e testado 
em população adulta e infantil. O “Sweet Preference Inventory” é um indicador que avalia cinco diferentes 
concentrações de uma solução açucarada: 0,0M (sem açúcar); 0,15M; 0,29M; 0,44M; 0,59M. Observou-se 
que ainda são encontradas crianças com média de índice ceo-s = 10,47 considerada elevada, Pode-se verificar 
que o a preferência do sabor doce da mãe esteve correlacionada com a preferência de seus filhos.( p= 0,000).
Quando se comparou as médias do índice de cárie dentária na dentição decíduas observa-se que quanto mais 
as médias maiores estiveram significativamente correlacionadas a preferência das crianças pelas  soluções 
mais doces (p= 0,038). Esse resultado sugere que a modificação dos padrões de preferência consistentes com 
dietas saudáveis seria focar nas crianças mais jovens incorporando novas abordagens de educação alimentar 
e de saúde bucal envolvendo as crianças e os pais. (PIBIC/CNPq)
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PRODUÇÃO DE GOMA XANTANA EM BIORREATOR DO TIPO BATELADA 
UTILIZANDO SACAROSE COMO FONTE DE CARBONO

Isabela da Silva Vasconcelos (curso de Biomedicina, UNIT/ITP-LBMAT/CNPQ, belah_vasconcelos@hotmail.
com); Ingrid Schweter Ganda ( RENORBIO/ITP-LBMAT ingrid.ganda@yahoo.com.br) Álvaro Silva Lima 
(UNIT/ITP-LPA, Álvaro_lima@unit.br); Francine Ferreira Padilha(UNIT/ITP-LBMAT, fpadilha@yahoo.com).

A goma xantana é um exopolissacarídeo produzido pela bactéria Xanthomonas  campestris, a produ-
ção da goma xantana se dá pela fermentação em um processo estritamente aeróbico o qual pode ser em meio 
líquido ou semi-sólido, utilizando a sacarose como fonte de carbono. Devido a sua propriedade reológica 
que permite a formação de soluções viscosas em baixas concentrações e estabilidade em ampla faixa de ph 
e temperatura a xantana possui uma ampla aplicação para vários ramos da indústria, como a farmacêutica, 
alimentícia e petrolífera.  Foi preparado o inoculo em caldo de YM e incubado no agitador-orbital por 24h 
a 150 rpm com 28ºC. Após o período de incubação, o inoculo foi transferido para o meio fermentativo, o 
qual, continha sais e a sacarose como a fonte de carbono. A fermentação foi conduzida em um biorreator de 
4,5 L (TECNAL) contendo volume final de 3L. As fermentações foram conduzidas por 96h à 28ºC com o 
controle do pH, e o nível de aeração e agitação utilizados foi de  400 rpm e  0,75 vvm. Houve coletas perió-
dicas nos tempos 0, 6, 12, 24, 48, 72 e 96h, destinadas para o crescimento celular, produção de goma, bio-
massa e o teste de consumo da sacarose. Após o processo de fermentação houve centrifugação para separação 
do polímero, em seguida foi feita a recuperação do polímero em etanol 96%(1:3, v/v). A goma precipitada foi 
mantida em estufa a 50ºC por 24h e os tubos foram pesados em balança analítica para obter-se o peso seco. 
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a produção de goma xantana em biorreator do tipo batelada uti-
lizando sacarose como fonte de carbono. Os resultados referentes a produção da goma obteve-se uma maior 
produção ao atingir 48h com aproximadamente 7 g\dL e torna-se linear em 72 e 96h. Com relação ao cres-
cimento celular o pico foi ao atingir 72h onde após esse período ocorre o declínio do crescimento. Enquanto 
que na biomassa a maior produção foi em 96h diferentemente da produção de goma e do crescimento celular 
que atingiram seu maior pico em 72 horas. Na concentração da sacarose, o consumo é gradativo e ocorre ao 
logo da fermentação, mas ao atingir 72 horas a concentração de sacarose é mínima e posteriormente há um 
pequeno aumento. Portanto, pode-se concluir que a produção de goma, o crescimento celular e o consumo 
de sacarose obtiveram resultados semelhantes enquanto a biomassa obteve um resultado pouco diferente em 
comparação com as outras condições. (PIBIC/CNPq)
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA DO LASER DE BAIXA FREQUÊNCIA 
EM MODELO DE LARINGITE INDUZIDA POR INTUBAÇÃO NASOGÁSTRICA

Juliana Batista Melo da Fonte (Curso de Odontologia/UNIT/LMBE/ITP, ju_melof@hotmail.com); Ricardo Luiz 
Cavalcanti de Albuquerque Júnior (Curso de Odontologia/UNIT/LMBE/ITP, ricardo_albuquerque@unit.br)

A laringite de refluxo (LR) é uma complicação clínica comum da intubação nasogástrica, definida 
como fluxo retrógrado do conteúdo gástrico para os tecidos laríngeos, causando injúria crônica local. A LR 
é comumente tratada com anti-inflamatórios não esteroidais ou com corticoides, a depender da magnitude 
da injúria. Contudo, em razão dos efeitos adversos destas drogas sobre os tecidos gástricos, essa terapia pode 
ser contraindicada em pacientes portadores de gastrite ou úlcera péptica. Estudos têm demonstrado que a 
fotobiomodulação a laser de baixa potência (LBP) é capaz de reduzir o tempo de fase aguda inflamatória e 
acelerar o processo de reparo, mas ainda não existem estudos sobre o efeito desta terapia sobre a laringite 
de refluxo. Avaliar o efeito da LBP sobre a dinâmica inflamatória em um modelo experimental de laringite 
de refluxo secundária a intubação nasogástrica. Foi realizada intubação nasogástrica em 48 ratos Wistar 
(280±30 g), que foram separados em quarto grupos: INTB (intubados sem tratamento), DXN (tratados 
com dexametasona), LBPi (irradiado com dose isolada de  17.5 j/cm2, 780 nm), LBPc (irradiado com dose 
combinada de 17.5 j/cm2 a 780 nm e 10 j/cm2 at 660 nm). Doze ratos adicionais não intubados e não irra-
diados foram utilizados como controle (CTR). Os animais foram eutanasiados em câmara de CO2 oito dias 
após os procedimentos de intubação, e os espécimes laríngeos removidos para análise. Foram determinados 
os valores de mieloperoxidase (MPO) nos tecidos por métodos colorimétricos e espécimes emblocados em 
parafina foram utilizados para obtenção de secções histológicas (coradas em HE e picrossírius) para estudo 
descritivo da resposta inflamatória, reação de granulação e deposição colagênica. Os dados quantitativos fo-
ram analisados pelo teste Anova, com pós-teste de Tukey, considerando significativo p<0,05. Foi observada 
redução significativa nos valores de MPO (p=0,04), cronificação precoce da resposta inflamatória e melhor 
padrão arquitetural de deposição colagênica no grupo LBPc em  relação aos demais. Além disso, em ambos 
os grupos irradiados (LBPi e LBPc), observou-se tendência a incremento da reação de granulação, embora 
esta diferença não tenha se mostrado significativa (p=0,06). Demonstrou-se que o protocolo combinado de 
irradiação com laser de baixa potência (17,5 j/cm2 a 780 nm e 10 j/cm2 a 660 nm) modulou significativa-
mente a resposta inflamatória e a colagenização reparativa em modelo experimental de laringite por refluxo 
secundária a intubação nasogástrica. (PIBIC/FAPITEC)
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES BIODEGRADÁVEIS DE 
COLÁGENO HIDROLISADO E PECTINA COM PRÓPOLIS VERMELHA PARA 

RECOBRIMENTO DE SEMENTES DE GIRASSOL

Andriele Mendonça Barbosa (Curso de Ciências Biológicas-UNIT, PROBIC/LBMAT/ITP/UNIT, 
andrielemendonca@yahoo.com.br); Klebson Silva Santos (LBMAT/ITP, klebson-biomedico@hotmail.com); 
Lucas Reis d’Costa (Curso de Farmácia LBMAT/ITP/UNIT, lukas_ck@hotmail.com);  Tiago dos Santos 
Nascimento (LBMAT/ITP/UNIT, thii_nascimento@hotmail.com); Luzia Nilda Tabosa Andrade (RENORBIO/
LBMAT/ITP, luziatabosa@hotmail.com); Juliana Cordeiro Cardoso (LBMAT/ITP/UNIT juliana@itp.org.br), 
Francine Ferreira Padilha (LBMAT/ITP/UNIT, fpadilha@yahoo.com)

Nos tempos atuais, grande interesse tem sido demonstrado no desenvolvimento de filmes biode-
gradáveis, principalmente pelo impacto ambiental provocado pela degradação muito lenta das embalagens 
convencionais de alimentos. Além disso, há oportunidades para novos mercados de trabalho para matérias 
primas renováveis, derivados de produtos agrícolas, na produção de filmes O desenvolvimento desses filmes 
ocorre de maneira que os mesmos tenham diversas aplicações em diferentes setores industriais: farmacêu-
tico, alimentício, agrícola, etc. A própolis têm sido utilizada na medicina tradicional desde a antiguidade 
devido ao seu largo espectro de atividade biológica como antioxidante, antiinflamatório, antibacteriano, 
antiviral, antifúngico e, até mesmo, anticancerígeno. O uso de polímeros para recobrimento de sementes é 
uma técnica recente, inicialmente adaptada a partir de materiais desenvolvidos para a indústria farmacêu-
tica. Dentre os benefícios do recobrimento, observa-se uma melhor retenção dos produtos fitossanitários 
às sementes, garantindo que inseticidas, fungicidas, dentre outros, atuem onde realmente são necessários. 
O presente trabalho pretende desenvolver e caracterizar filmes biodegradáveis a base de colágeno hidroli-
sado e pectina, contendo extrato de própolis vermelha para recobrir sementes de girassol e avaliar a ação 
antifúngica do filme contendo extrato hidroalcoólico de própolis vermelha contra Alternaria alternata. Foi 
realizado um planejamento experimental com as variáveis: concentração do polímero (pectina – PEC/colá-
geno hidrolisado CH) e concentração do plastificante (propilenoglicol - PG), sendo determinados 5 ensaios 
(formulações PEC-PG/CH-PG) com 3 repetições no ponto central, totalizando 7 ensaios. De acordo com 
os resultados obtidos nesse estudo, foi definida a melhor formulação para incorporação do Extrato Hidro-
alcoólico de Própolis Vermelha (EHPV). O objetivo desse planejamento foi verificar a relação das variáveis 
com as propriedades mecânicas e solubilidade de cada filme. Para a solubilidade em água de 100% para 
todos os filmes após 96 horas. (PIBIC/FAPITEC)
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EFEITO DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DA PRÓPOLIS VERDE SOBRE 
A FUNÇÃO HEPÁTICA APÓS HEPATECTOMIA PARCIAL EM RATOS

Gisele Rocha Nascimento - giselerochanascimento@hotmail.com; Lorena Carneiro Amado - loka_amado@
hotmail.com; Sônia Oliveira Lima - sonia.sol@ibest.com.br. 

Pesquisas têm atribuído à própolis inúmeras propriedades farmacológicas, sendo identificadas mais 
de trezentas substâncias, com predominância de flavonoides. Várias propriedades terapêuticas destes, parti-
cularmente da quercetina, destacam-se pelo potencial antioxidante, anticarcinogênico e seus efeitos prote-
tores nos sistemas renal, cardiovascular e hepático.  Objetivou-se avaliar o efeito do extrato hidroalcoólico 
da própolis verde (EHPV) sobre a função e regeneração hepática após hepatectomia parcial em ratos. A 
concentração de flavonóides totais no EHPV foi determinada através do método descrito por Adelmann 
(2005). Utilizou-se 40 ratos Wistar, de 250 a 350g, divididos em 04 grupos de 10 animais cada. Os animais 
foram submetidos à ressecção de cerca de 70% do fígado (HP) ou apenas manipulação hepática (SHAM), 
os grupos testes receberam durante os quatro dias que antecederam a 1ª cirurgia uma dose do EHPV nas 
concentrações 10 (HPP 10) e 50 mg/kg (HPP 50) e os grupos controle (SHAM e HP) água. Após 24 horas, 
foi realizada nova laparotomia sendo coletadas amostras de sangue através da punção da veia cava inferior e 
os soros obtidos foram analisados pela técnica Cinética Bicromatica. Utilizou-se os testes Anova e de Tukey 
para comparação dos grupos (p<0,05). A concentração de flavanóides totais, com equivalentes de querceti-
na, foi uma média de 706,1667 mcg/ml ± 49,18785. Os valores de AST e ALT foram nos grupos SHAM = 
147,3 ± 98 e 170 ± 67, HP = 2,9 ± 3,2 e 4 ± 2,5, HPP 10 = 1016,5 ± 63,2 e 1002 ± 141,5 e HPP 50 = 1028 
± 32 e 1024,4 ± 24,3. Em relação a BD, BI e BT verificou-se, respectivamente, os seguintes valores nos gru-
pos SHAM = 0,32 ± 0,08; 60,2 ± 27,2; 1,1 ± 0,5; HP = 0,32 ± 0,11; 31,5 ± 12; 0,9 ± 0,4; HPP 10= 0,006 
± 0,005; 0,3 ± 0,74; 0,01 ± 0,01; HPP 50= 0,006 ± 0,005; 0,4 ± 0,2; 0,01 ± 0,002. Os níveis de albumina 
foram menores do que os valores normalmente encontrados no soro de ratos, o que indica que houve perda 
de grande parte da função hepática. No entanto, não houve diferença estatística entre os grupos teste (HPP 
10 = 2,22 ± 0,33 e HPP 50 = 2,22 ± 0,09). Os valores da glicemia obtidos foram semelhantes entre os gru-
pos: SHAM = 86,2 ± 23,2; HP = 79,2 ± 7,7; HPP 10 = 89 ± 24 e HPP 50 = 77 ± 25. É possível concluir que 
o extrato hidroalcoólico da própolis verde administrado quatro dias antecedentes à hepatectomia parcial em 
ratos, por si só, promove alterações significativas nos níveis sanguíneos com acentuada elevação das enzimas 
hepáticas AST e ALT e redução das bilirrubinas independente da concentração de própolis administrada. 
(PIBIC/FAPITEC)
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SENSO DE COERÊNCIA (SOC) E AUTO ESTIMA EM MULHERES QUE POSSUEM 
FILHOS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR EM ARACAJU

Gabriel Paula Fonseca(Psicologia/ UNIT,gabriel.paula.fonseca@gmail.com); Maiara Santos Ferreira 
(Psicologia/ UNIT, ferreira.maiara@gmail.com); Marlizete Maldonado Vargas (Psicologia UNIT, Mestrado em 
Saúde e Ambiente; LPPS/ITP, marlizete@uol.com.br).

O senso de coerência (SOC) é a capacidade de compreender, manejar e estar motivado a lidar com 
os desafios e os fatores estressores.  Criada pelo sociólogo e médico Antonovsky, a teoria é baseada na idéia 
de que os fatores estressores não são os mesmos para todos, mas dependentes da disposição individual de 
cada um para lidar com tais fatores. A autoestima é caracterizada pelo conjunto de valores que o indivíduo 
faz de si mesmo, englobando pensamentos e sentimentos, que expressam atitudes de aprovação ou mesmo 
repulsa por si mesmo. A pesquisa teve por objetivos conhecer o SOC das mulheres pesquisadas, avaliar o 
nível de autoestima dos sujeitos, e realizar estudo comparativo entre o senso de Coerência e nível de auto-
estima com as características sócio-demográficas dos mesmos. Estudo quantitativo descritivo, e com aná-
lises bivariadas. Contou com a participação de 295 mulheres maiores de 18 anos, mães de pré-escolares de 
quatro anos frequentando a rede de ensino publica ou particular do município de Aracaju. Através de um 
questionário sócio econômico já validado e da versão da Escala SOC/13 e da Escala de Autoestima de Ro-
semberg (SES), as variáveis sócio–econômicas, ambientais, o senso de coerência e o nível de autoestima das 
mães foram coletados entre os meses de fevereiro- junho de 2012. Os envelopes com os instrumentos foram 
encaminhados para as mães que assinaram o termo de consentimento nas escolas escolhidas aleatoriamente 
para participar do estudo. Nos resultados da pesquisa foi observada a relação estatisticamente significativa 
na variável renda familiar e os níveis de SOC e Autoestima. A relação entre as variáveis renda familiar, es-
colaridade e ocupação com autoestima mostraram que as mesmas possuem relação estatística significativa 
(p<0,001). Já, as variáveis escolaridade, estado civil e ocupação, não apresentaram relação significativa com 
SOC e autoestima. O Senso de coerência tem sido bastante pesquisado e associado à condição socioeconô-
mica e comportamentos relacionados à saúde.  A literatura demonstra a forte influencia da renda sobre o 
SOC. Também, pesquisas no âmbito do construto autoestima apontam relação significativa com a variável 
renda familiar, o que corrobora os resultados desse estudo, pois os índices de SOC e autoestima mais elevada 
foram encontrados em mulheres com renda familiar mais alta. Como se observou que as variáveis SOC e 
autoestima possuem relação a renda familiar, considera-se que  que esses dados apontam para a necessidade 
de se usar de forma mais efetiva nas politicas publicas o conceito de saúde conforme preconizado pela OMS, 
uma vez a condição de vida da população reflete não só no bem estar das famílias, mas em seus recursos 
internos para lidar adequadamente com situações problema e fatores estressores diretamente relacionas à 
educação dos filhos. (PIBIC/FAPITEC) 
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AMBIENTE, VIOLÊNCIA E DIREITOS HUMANOS EM SERGIPE. MAPEAMENTO DA 
VIOLÊNCIA NOS MUNICÍPIOS DE SERGIPE

Samyle Regina Matos Oliveira (samyleregina@hotmail) e Vânia Fonseca (vania@infonet.com)

A sociedade brasileira vem assistindo ao crescimento da violência e a impotência das instituições para 
refrear esse avanço. Estudos apontam relação entre qualidade de vida, exclusão sócio-econômica, violação 
dos direitos humanos, desigualdade social que, direta ou indiretamente, vinculam a ocorrência da violência 
a bases territoriais. O Estado de Sergipe vem sofrendo com o recrudescimento da violência e os homicídios se 
constituem na manifestação mais patente da violência nos municípios sergipanos e, de certa forma, podem 
ser tomados como expressão da violência no Estado. Assim, o estudo dos homicídios permite o conhecimen-
to sistematizado desse tipo de violência e dos fatores causais associados, que poderão embasar adequada-
mente o planejamento de ações preventivas. A pesquisa, de caráter quali-quantitativo, utilizou-se do método 
de revisão bibliográfica somado aos dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) disponibilizados pelo 
NUPEVID para responder às seguintes questões/problemas a) qual a evolução espacial dos diferentes tipos 
de atos de violência e sua relação com o espaço geográfico? b) quais os principais fatores sócio-espaciais rela-
cionados à ocorrência de cada tipo de violência? O principal objetivo desta pesquisa é o estudo da evolução 
dos homicídios e fatores relacionados à sua ocorrência nos municípios de Sergipe no período de 5 anos: 
2006 a 2010.  A pesquisa, desenvolvida junto ao Instituto de Tecnologia e Pesquisa/Núcleo de Pesquisas em 
Violência e Desastres (NUPEVID), contempla a análise do conjunto de documentos que tratam da questão 
da violência e a construção de indicadores relacionados à ocorrência dos homicídios segundo os municípios, 
visando identificar os fatores sócio-culturais que estão relacionados com a ocorrência de atos de violência e 
o perfil das vítimas e dos infratores, dentre outros. Os dados obtidos na pesquisa apontam uma variação no 
índice de homicídios nos diferentes anos estudados, embora possa ser inferida uma tendência de crescimento 
desse índice desde 2007. No que tange as ocorrências por município, em 2010, observa-se que Aracaju, em-
bora tenha registrado 143 homicídios, apresenta índice de homicídios da ordem de 25,04/mil valor inferior 
à média do estado e que coloca a capital no 35º valor entre os 75 municípios. O conjunto de dados secun-
dários está sendo explorado, com retabulação e cálculo de estatística probabilística usando o Coeficiente de 
Correlação de Spearman, e os resultados deverão ser cruzados com informações levantadas em campo, nos 
75 municípios sergipanos.  (PIBIC/CNPq)
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ANÁLISE DO MARCO TEÓRICO SOBRE DIREITOS HUMANOS A PARTIR DE 
ESTRATÉGIAS IMPLANTADAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NO 

ÂMBITO DA JUSTIÇA BRASILEIRA – (2011-2012)

Adriana Caetana dos Santos - drica_caetana@hotmail.com; Gabriela Maia Rebouças -gabriela_maia@unit.br

Este projeto investigou e analisou o marco teórico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre 
direitos humanos a partir de estratégias implantadas pela Instituição no período da pesquisa (2011-2012), 
com ênfase para o Manual de Direitos Humanos da International Bar Association, disponibilizado no sítio 
do CNJ a partir 2011, como direcionamento de práticas de direitos humanos para a justiça brasileira. A pro-
blemática desta iniciação repousou na questão de que um modelo neoliberal de justiça precisa ser mais bem 
compreendida, pois, se no discurso geral o neoliberalismo propaga um enxugamento do Estado, no sentido 
de um Estado mínimo, por outro lado, o incremento do Estado democrático, modelo político adequado ao 
neoliberalismo econômico ocidental, exige ampliação do acesso à justiça, o que implica num maior número 
de demandas ao Judiciário. Acompanhando este fluxo quantitativo de demanda está o aumento qualitativo, 
incrementado pelo reconhecimento de novos direitos aos cidadãos, no espelho de uma política internacional 
de proteção aos direitos humanos que supere uma proposta meramente formal e normativa destes direitos e 
promova aquela outra calcada no empoderamento dos agentes, na construção de novas práticas sociais e que 
reflitam a luta por libertação e dignidade das vidas envolvidas. Sendo o CNJ o órgão estratégico de fomento 
deste novo modelo de justiça no Brasil, impõe-se investigar os desdobramentos e ideologias dos programas 
de direitos humanos propostos. Os objetivos desta pesquisa foram compreender o marco teórico dos DH 
na contemporaneidade diferenciando-o das concepções teóricas e ideologias subjacentes; identificar os ele-
mentos de uma concepção neoliberal de justiça; confrontar as práticas judiciárias do CNJ, especialmente 
em DH, no enquadramento dos modelos teóricos estudados; e apontar avanços e retrocessos nas estratégias 
escolhidas, na tentativa de fortalecer uma concepção libertadora de DH. A metodologia aplicada nesse estu-
do foi a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e a análise de conteúdo. Dessa forma, verificamos que 
o Manual está alicerçado numa concepção clássica de direitos humanos, tendo em vista a análise do con-
teúdo cujo acento repousou muito mais sobre os termos dessa teoria do que sobre aqueles da teoria crítica. 
Podemos aferir que o Manual não se propõe a discutir o que são direitos humanos, tomando-os como dados 
e aceitos universalmente. Os DH são trabalhados pela positivação no plano internacional, num reforço as 
instâncias globais. As questões locais, comunitárias estão significativamente ignoradas, surgindo apenas na 
função de exemplos para a adoção de boas práticas. Este fato coaduna com a ideologia do neoliberalismo 
que, em seus aspectos gerais, não se propõe a discutir ideologias, diferenças, mas numa perspectiva pragmá-
tica, técnica, trabalha com as boa práticas, com casos concretos, na tentativa de instrumentalizar a ação sem 
a necessidade de discutir, refletir sobre o que são direitos humanos e para quais grupos estes direitos servem. 
Com isso, restou explicitada a forma como a Justiça é colocada em termos neoliberais, acentuando ainda 
mais a regulação em detrimento da emancipação, colocando em xeque, mais uma vez, os avanços concretos 
em termos de reconhecimento, proteção e efetivação de direitos humanos, dando espaço ao engessamento 
desses.  (PIBIC/CNPq)
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CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS: 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E CONTROLE SOCIAL

Guadalupe Souza Sátiro (guadalupesatiro@gmail.com); Samyle Regina Matos Oliveira (samyleregina@hotmail.
com); Verônica Teixeira Marques (veronica.marques@hotmail.com). 

As Conferências de Direitos Humanos têm como objetivo proporcionar a participação, tanto do Es-
tado como da sociedade civil, na discussão e na apresentação de propostas para políticas públicas de direitos 
humanos. Essas Conferências foram pensadas para estimular a participação e fiscalização da sociedade, não 
apenas para propostas de políticas públicas, como também para implementação de uma efetiva Política de 
Direitos Humanos. As conferências são instrumentos de Educação e Democracia Participativa orientadas 
por diretrizes que objetivam construir as bases para uma política pública que trate os direitos humanos de 
forma integrada. Levando-se em conta essas questões, é de suma importância a necessidade de desenvolver 
projetos que investiguem a regularidade e a eficácia das Conferências Estaduais de Direitos Humanos, a 
fim de identificar quais são os movimentos sociais, como se dá a participação popular e se são construídas 
democraticamente as políticas públicas envolvidas na implementação dos direitos humanos, é importante 
para compreender a participação da sociedade civil nas políticas públicas de proteção aos direitos humanos.  
(PIBIC/CNPq)
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ENTRE EXPERIÊNCIAS E COMPREENSÕES: 
CARTOGRAFIAS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

José Laerton Santos da Silva (laerthon@hotmail.com)

Esta pesquisa faz parte de um projeto mais amplo, que vem sendo desenvolvido  junto ao Programa 
de Pós-Graduação em Educação, onde busca-se percorrer outros caminhos, quando do nosso interesse pelo 
estudo da formação da docência, surge como fruto do projeto de pesquisa “Entre Experiências e Compre-
ensões: Cartografia da formação de professores ”, pesquisa financiada pelo CNPq, que teve como objetivo 
pensar a formação de professores a partir da filosofia da diferença, na tentativa de captar outras linhas, novos 
olhares sobre diversas formas de Ser professor. Tendo como principal referencial teórico  o filósofo francês 
Gilles Deleuze, buscando ainda alguns entendimentos conceituais a partir de teóricos  como Nietzsche, 
Foucault, e outros filósofos da diferença. Quais movimentos engendram o Ser professor? Quais desejos o 
movem? Quais afetos o tocam? Quais intensidades o atravessam? Não sabemos...Não objetivou-se responder 
estas perguntas através de  verdades opacas, estáticas e absolutas. As questões foram nosso ponto de partida,  
para  uma viagem incerta, cheia de idas e voltas, deslocamentos  que geraram intensidades, bons encontros, 
experiências. O dia à dia da sala de aula é cheio de movimentos. Encontros, afastamentos, capturas, intensi-
dades... Tradicionalmente a escola que construímos não abre espaço para estes movimentos. Na escola, o que 
é brincadeira vira bagunça, conversas podem ser motivos de punição. Uniformes uniformam, padronizam. 
O livre expressar-se é substituído pelo falar na hora certa, a arte apenas na horas da arte, levantar a mão 
para ir ao banheiro. Práticas cotidianas que provocam rupturas no sistema macro de educação. Rupturas 
espaço-temporais. Um segundo a mais. Um minuto a mais. Um encontro a mais. Afetos que desenham li-
nhas de fugas dentro do universo escolar.  Abraços fraternos, intensidades, conversas paralelas, a dureza das 
linhas do ensino disciplinador  sendo quebradas, desfeitas, refeitas, reinventadas. A assimetria das afetações  
não são comportadas na geometria dura e exata do contexto educacional. Na formalidade das aulas não 
cabe ‘distrações’. Os planos de aula levam em consideração o tempo, o conteúdo programático, disciplinas, 
técnicas, métodos, e no meio disso tudo, nas entrelinhas, nos não-ditos, no que passa despercebido, uma 
possibilidade de criação, um escarpe, uma trilha em meio que nos tira da via expressa. Um caminho que 
tem que ser trilhado  à pé, sozinho... O professor que toma pra si este desafio de propor um educação de 
rupturas, pautada em linhas de  fugas da educação, trilha uma caminho solitário. Esta pesquisa serviu para 
sinalizar a riqueza de possibilidades, e as diversas potencialidades,  que se tecem por entre os processos de 
educação.  Não precisamos de uma educação que nos aloje em seus compartimentos protegidos, cobertos e 
seguro da diversidade caótica do mundo. Precisamos de um educação que ao contrário, nos exponha à essas 
intempéries. Precisamos de uma educação que nos exponha aos caos criativo, que lida com o desordenado, 
que desconstrói, que arranha. E que nos mata,enfim, nos fazer nascer para a vida. (PIBIC/CNPq)
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GRAFISMO INFANTIL: UM ESTUDO TEÓRICO SOBRE O DESENHO

Flávia dos Santos Nascimento (Psicologia / flaviasantosnascimento@yahoo.com.br); Marilia Gabriele Melo 
dos Santos (Letras-Português / gabi_1785@hotmail.com); Giovana Scareli (Programa de Pós-Graduação em 
Educação / gscareli@yahoo.com.br). 

Atualmente, percebemos que há um extenso universo de produções para as crianças: ilustrações, 
filmes, histórias em quadrinhos, desenhos animados, propagandas e sites que compõe uma vasta fonte de 
pesquisa no sentido de compreender como essas produções culturais, destinadas ao público infantil e consu-
midas por elas, podem educá-las. Além dessas produções, também há a produção de imagens pelas crianças, 
muitas vezes influenciadas por essas mídias, como aponta Mèredieu, “muito cedo, o universo da criança é 
modelado pelos mass-media.”Talvez o termo “modelar” seja muito forte, pois acredita-se que as crianças são 
atravessadas e até mesmo, influenciadas pelo seu universo visual, no entanto, vale à pena verificar se esta 
consideração de Mèredieu pode ser reconhecida nesta pesquisa. Desse modo, a produção gráfica infantil é 
de grande importância para refletirmos sobre essas formas expressivas, bem como entender como a indústria 
cultural tem influenciado na compreensão de mundo e nos desenhos das crianças. A busca pelo desenho 
infantil sua interpretação e investigação, vem levantando o interesse de diferentes áreas do conhecimento 
como a Psicologia, Sociologia, Linguística, Estética e Pedagogia, que  oferecem condições para analisar e 
interpretar os desenhos produzidos pelas crianças e, a partir dessa produção, pensar as imagens como indí-
cios que nos apontam caminhos de investigação, tomando como objeto a arte infantil, suas compreensões e 
seus sentidos. Fazer uma revisão teórica sobre o grafismo infantil. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
envolvendo diferentes estudos e áreas que estudam o desenho infantil. Resultados O grafismo infantil se 
inicia a partir da construção do rabisco. Podemos perceber que a evolução da criança relacionada ao grafis-
mo se inicia pelo desenho informal, produzido sem desejo e intencionalidade. Para Derdyk (2010), a criança 
inicia o ato de rabiscar sobre o papel, pelo simples prazer de manusear o lápis e descobrir o material. Nesse 
sentido, difere do adulto que, além de buscar prazer no rabiscar, tem também uma intenção. Ao desenhar, a 
criança expressa a maneira pela qual sente existir. O desenvolvimento do potencial criativo na criança, seja 
qual for o tipo de atividade em que ela se expresse, é essencial ao seu ciclo inato de crescimento. O estudo 
em questão nos leva a algumas considerações preliminares quanto ao desenho infantil e ao ato de desenhar. 
Percebemos que, segundo Mèredieu (1991), o desenho infantil segue um padrão de símbolos que mudam 
de acordo com o desenvolvimento da criança e de sua relação com o mundo adulto. Desta maneira, não 
há desenho infantil espontâneo, pois ainda que este seja criado sem que lhe seja sugerido um tema prévio a 
criança é condicionada a reproduzir de acordo com a imaginação sua experiência de vida. Com este trabalho 
foi possível realizar um estudo referente ao grafismo infantil, que permitiu um aprofundamento teórico em 
diferentes áreas que tangenciam o tema. (PIBIC/CNPq)
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IMPRESSOS PROTESTANTES, EDUCAÇÃO E A REDE DE SOCIABILIDADE
 ENTRE BRASIL E INGLATERRA (1818-1849)

Wadington Ferreira Santos (ddcbu@hotmail.com); Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento (ester_
fraga@unit.br). 

Na perspectiva da História Cultural, este trabalho insere-se na História da Educação. É parte do 
projeto que a Profª. Dra. Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento desenvolve atualmente intitulado 
“Imprensa Protestante nos Oitocentos”, foco da dissertação da mestranda Ellen de Souza Bonfim e resul-
tado do projeto de mesmo título financiado pelo CNPQ/2011. Este texto tem como objetivo compreender 
a ação dos agentes da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira/BFBS no Brasil durante o marco temporal 
de 1818-1849. O corpus documental analisado encontra-se disponível na Cambridge University Library, na 
Inglaterra (UK). É parte de um acervo de aproximadamente 4.800 correspondentes que atuaram em todo 
o mundo durante o período de 1804 a 1897, posteriormente digitalizados pela coordenadora do Projeto de 
Pesquisa. No marco temporal delimitado atuaram no país 19 agentes e contabilizados 52 documentos entre 
eles cartas, anotações e orçamentos. Porém, essa investigação se limitou à atuação e a rede de sociabilidade 
entre o Brasil e a Inglaterra, graças ao papel desses agentes em território brasileiro. Todo o movimento desses 
homens foi sistemática e regularmente rastreado durante o período em que ficaram vinculados à instituição. 
Nessas cartas, os agentes relatam suas atividades e impressões sobre o Brasil. A troca de correspondências 
foi feita entre os agentes localizados no Brasil e os seus superiores localizados na sede possibilitando o ma-
peamento dos mesmos e seus locais de atuação durante o marco delimitado no século XIX. A análise da 
documentação do projeto que foi desenvolvido é decisiva na decifração das representações, das discussões, 
soluções de problemas e dos avanços e recuos das ações de protestantes britânicos na área sob sua jurisdição 
no Brasil. A difusão dos impressos seu deu a partir do momento em que eles eram enviados pelos agentes 
superiores por embarcações com destino ao Brasil, aqui eram recebidos nos portos pelos fiscais da alfândega, 
instituição portuária responsável pela entrada e saídas de cargas no país. O agente que estava atuando aqui 
ia buscar tais impressos e como forma de pagamento dos impostos dava parte dos impressos para os fiscais 
em troca da liberação do material. Com os impressos em mãos, eles saíam pelas cidades a pregar e distribuir 
os impressos em casas, hospitais, igrejas e outros lugares onde eram recebidos.  Nos locais onde eles não 
podiam ir cabia ao colportor, vendedor nativo, partir para as regiões mais distantes do hiterland brasileiro e 
demonstrar entusiasmo na venda dos impressos em troca do seu pagamento. O referencial teórico-metodo-
lógico pauta-se os seguintes conceitos: método indiciário, campo, associações voluntárias, correspondência 
e, missões protestantes. As fontes permitiram compreender o papel da BFBS e de seus agentes que atuaram 
nesse país na propagação do protestantismo no Brasil.  (PIBIC/CNPq)
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JOGOS MATEMÁTICO-FILOSÓFICOS NA SALA DE AULA

Bruno de Oliveira Silva (bruno_saj1@hotmail.com); Rosana Aparecida Fernandes (rosanafernandes.edu@
gmail.com). 

No projeto permanente de pesquisa e de extensão “Oficinas para Ler e Pensar: Literatura, Arte e 
Filosofia com crianças e jovens”, foram desenvolvidas aulas de Filosofia com crianças e jovens. O projeto de 
iniciação científica aqui apresentado atuou no Núcleo de Educação da Unit, com crianças da quinta série do 
Ensino Fundamental, de modo que o aluno de iniciação científica, Bruno de Oliveira Silva, orientado pela 
Profa. Dra. Rosana Aparecida Fernandes, ministrou aulas com o intuito de experimentar e provar as hipóte-
ses elaboradas e colher dados para a pesquisa. Os alunos do Ensino Fundamental seguidamente apresentam 
dificuldades ao se depararem com a Matemática, mas ao entrarem em contato com a Matemática através de 
jogos e brincadeiras as crianças puderam aprender de modo mais interativo, criativo, e instigante. Uma vez 
que alguns jogos e brincadeiras apresentam a Matemática de modo concreto, nesta pesquisa foram desen-
volvidas atividades com artifícios matemáticos e uma relação filosófica com o conhecimento, para promover 
a construção significativa e investigativa de conceitos como, por exemplo, os conceitos de número pares e 
ímpares, e das quatro operações básicas. Neste projeto de iniciação científica foram realizadas cinco aulas 
com as crianças, foram utilizados alguns jogos com dados, tabuleiros e brincadeiras que utilizam artifícios 
matemáticos básicos, tais como, números, operações, medidas, proporcionalidades, possibilidades. Com a 
aplicação dos jogos e brincadeiras o professor pode construir questões com as crianças, para fomentar refle-
xões sobre as ações feitas, de modo a instigar o desenvolvimento de algumas habilidades cognitivas. A seguir 
serão apresentados os jogos e brincadeiras desenvolvidos nas aulas com as crianças e também as habilidades 
cognitivas desenvolvidas em cada um deles: • Primeira aula: Multiplicação com os dados. (Justificar hipó-
teses; Demonstrar; Raciocinar de maneira hipotética; Aplicar regras; Produzir conclusões; Formular ques-
tões; Formular questões; Observar a realidade; Formular hipóteses; Construir verificações; Autocorrigir-se; 
Descrever; Supor e verificar.). • Segunda aula: Mudando as regras do jogo de multiplicação com os dados. 
(Justificar hipóteses; Demonstrar; Raciocinar de maneira hipotética; Aplicar regras; Produzir conclusões; 
Formular questões; Formular questões; Observar a realidade; Formular hipóteses; Construir verificações; 
Autocorrigir-se; Descrever; Supor e verificar). • Terceira aula: Confecção do Tangram. (Estimar e medir; 
Construir verificações e Antecipar consequências). • Quarta aula: Corrida das imagens no Tangram. (Ima-
ginar; Formular questões e Produzir conclusões). • Quinta aula: Jogo do cálculo mental. (Associar, Aplicar 
regras e Buscar alternativas). Ao desenvolver estas atividades com os alunos, pudemos observar o desenvolvi-
mento das habilidades cognitivas trabalhadas, e também percebemos que estas atividades provocaram uma 
afinidade das crianças com a Matemática. Tendo estes momentos de aulas com metodologias alternativas, 
usando jogos e brincadeiras, as crianças puderam desenvolver habilidades cognitivas, e tiveram um maior 
prazer em estudar. (PIBIC/CNPq)
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MECANISMOS DE PROTEÇÃO DOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS 
ASSOCIADOS À BIODIVERSIDADE

Fábio Rezende Braga (frezendebraga@gmail.com); Profª. Dra. Márcia Rodrigues Bertoldi (marcia_bertoldi@unit.br)

Com quase 200 mil espécies identificadas, estima-se que em todos os seis biomas e na zona costei-
ra e marinha, o Brasil possui cerca de dois milhões de espécies nativas. Essa diversidade constitui a nossa 
biodiversidade. A população brasileira também é diversa: vivem aqui 220 etnias indígenas e diversas co-
munidades - quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, e outras que detêm inúmeros conhecimentos tradicionais 
associados a essa biodiversidade. Eles têm sido pesquisados e utilizados por diversas indústrias farmacêu-
ticas, de cosméticos, agrícolas, como um meio mais rápido de se alcançar resultados no desenvolvimento 
de produtos comerciais. Porém, o que se tem observado é que raramente os benefícios, gerados a partir da 
exploração econômica dos produtos desenvolvidos, são compartilhados com as comunidades, gerando im-
pactos culturais, sociais, econômicos e ambientais sobre suas leis, que não sendo escritas, nem ditadas por 
um poder, situam-se no campo das práticas consuetudinárias. Portanto, o problema da pesquisa é a urgência 
em estabelecer um sistema sui generis de proteção intelectual dos conhecimentos tradicionais. Esse sistema 
tem como alicerce a titularidade dos conhecimentos tradicionais pelas comunidades e pode constituir um 
instrumento de repartição dos benefícios gerados do uso, objetivo econômico da Convenção de Diversidade 
Biológica. Podemos perceber que o conhecimento tradicional não é algo acessório ao contexto social de de-
terminada população e sim elemento de identidade da mesma. Existe uma relação sócio-metabólica singu-
lar, de tal maneira que as tarefas, trabalhos e métodos de utilização daquele conhecimento estão enraizados 
nos próprios detentores. A falta de regulação da proteção dos conhecimentos tradicionais tem gerado uma 
série de problemas que afetam a existência das comunidades produtoras. O principal entrave é a biopira-
taria. Grandes empresas saqueiam conhecimentos, desenvolvem produtos e os patenteiam, impedindo os 
reais detentores de utilizá-los e usufruírem dos benefícios advindos da comercialização. Nesta toar, variadas 
são as teses utilizadas para encontrar uma solução eficaz que abarque todos os interesses envolvidos. A mais 
discutida é a proteção desses conhecimentos por patentes, alternativa bastante rechaçada pelos estudiosos 
da área. De fato, esse mecanismo não tem abrangência suficiente para alcançar tais conhecimentos, em 
virtude deles partirem de premissas bastante diferenciadas, as quais impedem a efetiva proteção e controle. 
Portanto, sugere-se a inserção desses conhecimentos no âmbito do patrimônio cultural imaterial brasileiro, 
mediante registros e integração desses em um cadastro público nacional. Outra alternativa, é a inserção dos 
saberes tradicionais como indicadores de desenvolvimento sustentável no Índice de Desevolvimento Susten-
tável do IBGE. A inserção de um indicador que aborde não somente os saberes tradicionais brasileiros, mas 
também as comunidades possuidoras é de vital importância, pois promove tanto a conservação dos saberes 
tradicionais, como a proteção das comunidades possuidoras. Além disso, singular é o papel da mulher no 
desenvolvimento de práticas sustentáveis de proteção tanto as suas comunidades como ao meio ambiente 
como um todo. O projeto tem caráter qualitativo e a construção dos dados foi feita a partir da pesquisa 
bibliográfico-documental.  (PIBIC/CNPq)
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MODOS DE EDUCAR: PRÁTICAS ESCOLARES E CULTURA ESCOLAR NO 
TERRITÓRIO DO BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO

Maria Florência dos Santos (Graduando em Serviço Social – UNIT, aluna de Iniciação Científica do PIBIC-
CNPq, membro do Grupo de Pesquisa Sociedade, Educação, História e Memória GPSEHM. maria_s.social@
hotmail.com);  Raylane Andreza Dias Navarro Barreto (Doutora em Educação pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN); Líder do GPSEHM. Professora PPG 1 da Universidade Tiradentes. 
raylanenavarro@bol.com.br);   Vivia Santos Santana (Graduanda-UNIT, aluna de Iniciação Científica 
PROVIC, membro do GPSEHM e-mail: vivia.santana@yahoo.com.br).

Apresento os resultados de uma pesquisa de iniciação científica intitulada “Modos de Educar: Práti-
cas Escolares e Cultura Escolar no Território do Baixo São Francisco Sergipano” vinculado ao projeto guar-
da-chuva “Memória Oral da educação Sergipana” coordenado pela Professora Raylane Navarro Barreto. No 
projeto o objeto de estudo foi a memória oral de professoras do referido território. Os objetivos foram: ma-
pear os educadores mais antigos e de maior representatividade; identificar as práticas escolares próprias do 
tempo e do espaço; analisar a cultura de escola que fora produzida nas instituições educativas do território. 
A metodologia utilizada foi da história oral e a pesquisa bibliográfica. Foram entrevistadas 24 professoras, 
especificamente nos municípios de Brejo Grande, Japoatã, Propriá, Cedro do São João, Muribeca, Telha, 
Pacatuba, Neópolis, Santana do São Francisco, São Francisco, Amparo do São Francisco, Malhada dos Bois, 
Ilha das Flores e Canhoba, estes 14 municípios formam o território do Baixo São Francisco Sergipano. No 
que se referem aos resultados alcançados observei que para algumas das entrevistadas, os métodos de ensino 
utilizados durante a vida profissional sofreram influencias dos métodos usados pelos seus professores, o que 
não impediu de ter havido uma modernização em algumas das práticas educativas utilizadas. Elas também 
contaram das suas dificuldades para concluírem seus estudos, assim como suas possibilidades, fazendo uso 
de táticas que são, segundo Certeau ações desenvolvidas por aquelas pessoas simples, que não detém poder, 
mas que conseguem perceber possibilidades e maneiras para atingirem seus objetivos. Os principais métodos 
mencionados pelas professoras para ensinarem seus alunos foram: o plano de aula, a sabatina, exercícios, 
redação, ditado, verbo, o livro didático “decoreba”, cartazes, gravuras, dever de casa, leitura, quadro e giz, 
rezar no inicio e final da aula, cantar o hino nacional, fichinhas de cartolina para colocar na parede a junção 
das silabas, utilizando vogais com consoantes, fazer o aluno escrever uma palavra 5 vezes, por exemplo, 
caso ele errasse, desta mesma forma trabalhava com os números de 0 a 9 e assim em diante, e ainda com 
os números romanos, a cartilha, em alguns casos citaram a Cartilha do Povo, caligrafia, cópia, também foi 
possível detectar o uso de castigos como: a professora colocar o aluno na secretaria e/ou para ficar estudando, 
com a autorização dos pais, inclusive permitindo que as professoras fizessem uso da força, quando da deso-
bediência. Por isso, o uso da palmatória também foi detectado, mas em poucos casos, e outro tipo de castigo 
era colocar o aluno para ficar sentado num canto da sala próximo ao birô ou na própria cadeira dele, e só 
sair com autorização da professora. Assim, foi possível compreender como se compôs a cultura escolar do 
baixo São Franciscano seguindo uma tendência em entender a “história vista de baixo”, pois nesta pesquisa 
foram privilegiados não as reformas escolares, os estatutos das escolas ou mesmo a legislação em vigor, mas 
as vozes até então olvidas e que passam, hoje, a figurar como fontes para se compreender parte da história da 
educação em  Sergipe.  (PIBIC/CNPq)
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O COTIDIANO DA VIOLÊNCIA: SIGNIFICADOS EM PROFESSORES
 DE UMA ESCOLA EM ARACAJU

Danyelle Natacha dos Santos Gois (Aluna do curso de Pedagogia da Universidade Tiradentes e Bolsista de IC/
CNPQ, danyelle-natacha@hotmail.com); Fabricia Teixeira Borges, Profª Dra.  do núcleo de Pós-Graduação da 
Universidade Tiradentes, fabricia.borge@gmail.com); Juliana Alves Tavares (Aluna do curso de Pedagogia da 
Universidade Tiradentes e Bolsista de IC/Probic, julitavares09@gmail.com)

O presente estudo foi desenvolvido com professores do ensino das séries iniciais de uma escola públi-
ca de Aracaju, e teve como objetivo identificar e analisar o conceito cotidiano de violência em professores a 
partir dos significados co-construídos em entrevistas individuais e por dois filmes: “Escritores da Liberdade” 
e “Elefante” que apresentem situações de violências em escolas.   Ao analisarmos os significados que com-
põem o conceito de violência para os professores desta escola entendemos como os professores lidam com o 
conceito em sala de aula e na interação com seus alunos e pares sociais. Os conceitos cotidianos de diversas 
naturezas permite entender como pensam, agem e participam de seus grupos os professores desta pesqui-
sa. Ao trabalharmos significados de violência dos professores eles poderão ajudar e orientar seus alunos na 
construção e desconstrução de alguns comportamentos vivenciados em casa e reproduzidos em sala de aula 
e, ao mesmo tempo compreenderam como lidar com essa violência que muitas vezes é direcionada a eles 
mesmos. Neste estudo, utilizamos a metodologia qualitativa para a construção dos dados. Inicialmente, fize-
mos entrevistas individuais com os professores, logo após exibimos os dois filmes. Após a assistência coletiva 
dos filmes, os professores foram organizados em um grupo focal com o objetivo de percebermos os aspectos 
valorativos e normativos do grupo, bem como os significados para a construção dos conceitos de violência. 
Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas integralmente para a análise foram selecio-
nados alguns episódios da conversação e foi feito análise dos diálogos com o objetivo de analisar o processo 
de construção dos significados durante as entrevistas. Os filmes foram os instrumentos de mediação semió-
tica para a construção deste conceito, como um produto cultural, pois através deles os professores construí-
ram os significados de violência, não apenas percebendo como uma agressão física ou verbal entre alunos e 
professores, mas em relação a seu posicionamento de professor, questionando também o respeito a essa classe 
de profissional. Apesar dos filmes terem sido produzidos em outra realidade, a dos EUA, as participantes 
se identificaram e se compararam fazendo parte de cada ação das personagens, possibilitando, através da 
interação dialógica, criar novas estratégias para atuarem em sala de aula para relação entre professor-aluno, 
família e escola. O filme, então, propiciou aos professores dialogarem com outras facetas do conceito de vio-
lência e, a partir de suas comparações com as situações vividas e compartilhadas no grupo, reorganizaram 
novas formas de entender a violência, trazendo para si e para os outros do grupo uma tomada de consciência 
sobre a violência na escola. Concluímos o estudo contribuiu para o enriquecimento dos estudos relacionados 
a atividade educativa como uma prática de produção social não apenas de conhecimentos, mas de formas 
de ser e de agir que são, constantemente, apresentadas aos grupos e que trazem importantes contribuições 
para as relações sociais e grupais. Este projeto é financiado pelo edital da Fapitec Universal 06/2009 e com 
bolsa de IC/CNPq.   (PIBIC/CNPq)
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O CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA NA MODALIDADE 
À DISTÂNCIA NA ÓTICA DO PROFESSOR EGRESSO E DO TUTOR

Rafael Cruz de Assis, Curso de história - UNIT, Bolsista do PIBIC/CNPq (rafaelcdassis@gmail.com); Miguel 
André Berger, Professor do Núcleo de pós-graduação em Educação - UNIT, (bergerandremiguel@hotmail.com); 
Andrea Karla Ferreira Nunes, Professora e Técnica da UNIT, (andrea_karla@unit.br).

A Universidade Tiradentes assumiu a partir do ano 2000, a iniciativa da oferta de cursos de licen-
ciatura na modalidade à distância, respaldando-se nas diretrizes legais e nas inúmeras possibilidades apre-
sentadas pelas tecnologias da comunicação e da informação. O presente estudo visa analisar a contribuição 
dos cursos de EAD no processo de formação do professor bem como buscar subsídios que possibilitem a 
implementação desta modalidade de educação. Os seguintes objetivos nortearam esse estudo: a) traçar um 
perfil do tutor e do aluno egresso do Curso de matemática na modalidade a Distância, oferecido pela UNIT, 
em termos profissionais e de suas expectativas em relação ao curso; b) identificar os aspectos que favoreceram 
e/ou interferiram no desempenho do aluno durante sua trajetória no curso; c) verificar se o egresso está atu-
ando ou não na área do magistério, a fim de verificar o caráter funcional do curso; d) analisar a contribuição 
do curso para sua formação pessoal e profissional, e, e) obter sugestões que subsidiem o processo de imple-
mentação do Curso. Considerando a importância de se empreender estudos sobre a modalidade de educação 
a distância no processo de formação do professor visando à obtenção de subsídios que contribuam para a 
melhoria.  Esse estudo envolveu o professor egresso e o tutor do Curso de matemática, os quais constituíram 
valiosa fonte de informação. O estudo assumiu as características de uma pesquisa quantitativo-qualitativa 
do tipo ex pos fato, envolvendo os alunos egressos e tutores do curso de Matemática. A amostra final foi 
composta por 42 informantes, sendo 33 de Aracaju, 3 de São Cristovão e 4 de Nossa Senhora do Socorro. 
Uma amostra de cinco tutores também foi contemplada nesse estudo. Os resultados revelam que o curso fa-
voreceu a formação do egresso, apesar de fazerem restrições a modalidade a distância para o ensino de cursos 
na área de ciências exatas, como no caso de matemática. Os egressos também apontaram várias sugestões 
para a implementação dessa modalidade de ensino que favorece docentes atuantes no campo do magistério 
que não tiveram oportunidade de participação no ensino superior.  (PIBIC/CNPq)
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O DILEMA DO HOMEM CONTEMPORÂNEO EM UMA SOCIEDADE DE CONSUMO: 
UM OLHAR ENTRE “CLUBE DA LUTA” E “COMER, REZAR E AMAR”

Tatianne Santos Dantas (Universidade Tiradentes / Departamento de Psicologia / E-mail: thatysd@hotmail.
com); Itana Kaléia (Universidade Tiradentes / Departamento de Psicologia / E-mail: itana.caleia@hotmail.
com); Prof. Dr. Matheus Batalha Moreira Nery (Universidade Tiradentes / Departamento de Psicologia / 
E-mail: matheusbatalha@ig.com.br)

Felicidade e consumo são conceitos que dialogam na sociedade contemporânea. Consumir é uma 
ação que traz implícitos os ideais de satisfação que caracterizam o ser feliz na existência humana de cultu-
ras baseadas no capitalismo. Dentro do contexto atual, elementos oriundos do cinema e literatura ajudam 
a discutir essas questões e demonstram a importância em se buscar compreender essas relações, como por 
exemplo o filme Clube da Luta e o livro Comer, Rezar e Amar. A partir da perspectiva dessas expressões 
artísticas, o trabalho apresentado busca realizar um aprofundamento no estudo do que já foi formulado 
teoricamente a respeito das formas de subjetivação na busca da felicidade e como esse aspecto da cultura se 
relaciona com os ideais propagados pela sociedade de consumo. Para atingir tal objetivo foram analisadas 
as semelhanças e os rumos tomados pelas personagens das obras mencionadas a partir de uma perspectiva 
psicanalítica, sociológica e cultural. Em princípio procura-se explicar a situação atual dos personagens e 
como eles identificaram o mal estar em suas vidas, coadunando com o pensamento atualmente presente 
na sociologia a respeito da pós-modernidade e a vivência do desamparo presente no discurso freudiano. 
A seguir, é inserido um olhar nas ações realizadas pelos sujeitos em questão buscando solucionar esse mal 
estar e a ambiguidade que se estabelece neste ato. Por fim, o que aconteceu com eles e a qual entendimento 
chegaram a respeito da felicidade, quais suas possibilidades e como esses aspectos são um reflexo da cultura 
pós-moderna.  (PIBIC/CNPq)
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O IMPACTO DO PROUCA NA PRATICA DOCENTE DE PROFESSORES 
DA PRIMEIRA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SERGIPE

Alex da Conceição Santos (alex.oi.se@hotmail.com); Profº Drº Ronaldo Nunes Linhares (ronaldo_linhares@unit.br)

O presente trabalho tem por finalidade apresentar o projeto de pesquisa desenvolvido no Grupo de 
Estudo e Pesquisa Comunicação, Educação e Sociedade (GECES) na Universidade Tiradentes (UNIT). O 
PROUCA se inscreve no âmbito das tecnologias móveis na escola. Como tal, proporciona transformações 
substanciais nas relações comunicacionais, de ensino e aprendizagem no espaço escolar. Como podemos 
perceber o impacto destas tecnologias na prática docente e consequentemente na aprendizagem de alunos 
da primeira fase do ensino fundamental? Este projeto propõe levantar as praticas pedagógicas desenvolvidas 
por professores do ensino fundamental em escolas da rede municipal de ensino do estado de Sergipe que 
atuam como projeto PROUCA. O Objeto da pesquisa é conceber e validar um conjunto de indicadores que 
permitam conhecer o impacto do Programa “Um por um” – PROUCA, na melhoria da prática docente dos 
professores da primeira fase do ensino fundamental, considerando as dimensões: pedagógicas, ética, técnica 
e de gestão, de escolas publicas que participam do programa, localizadas no estado de Sergipe. O universo 
de pesquisa são 3 escolas municipais do estado de Sergipe da primeira fase do ensino fundamental. Os su-
jeitos de nossa pesquisa serão todos os professores, em regência de classe, destas escolas que atuam nas séries 
iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 4º ano). Fases da Pesquisa são: 1ª - Diagnóstico para determinar 
as categorias avaliativas de competências pedagógicas. Esta fase delimita a linha de base, que nos permitirá 
comparações futuras. 2ª - Formulação do modelo aplicativo de indicadores para as competências pedagó-
gicas. 3ª - Descrição de experiências pedagógicas e sua implementação nas praticas dos professores das 3 
escolas do estado de Sergipe e 4ª - Verificação analise e difusão dos resultados. Os resultados esperados são: 
proposição de indicadores para a avaliação da eficácia e efetividade das políticas públicas brasileiras nesta 
área; Produzir e sistematizar dados, informações e reflexões sobre a docência do professor com as TIC, suas 
dificuldades e facilidades e o possível impacto positivo nos resultados de aprendizagem, enquanto experi-
ências e propostas metodológicas inovadoras; c) Construir e testar instrumentos que possibilite mensurar 
o impacto das TIC na educação e, oriente novos processos de acompanhamento e avaliação escolar dos 
impactos e resultados destas tecnologias e das políticas nesta área na escola pública brasileira e ampliar os co-
nhecimentos do aluno sobre a pesquisa como caminho para a construção do conhecimento.  (PIBIC/CNPq)
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OS AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM UTILIZADO NO PROUCA

Mariana Vieira Santos Freitas (Aluna da Graduação em História/Licenciatura. maryfreitasagatinha@hotmail.
com); Simone de Lucena Ferreira (Programa de Pós Graduação em Educação. simone_ferreira@unit.br)

 A utilização das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) no processo educacional 
oferece hoje novas possibilidades de aprendizagens significativas, pois por meio dos jogos eletrônicos, 
softwares de simulação e das redes de colaboração na internet novas formas de ensinar e de aprender 
são potencializados. Esta pesquisa teve como objetivo analisar os ambientes virtuais de aperndizagem 
utilizados nos laptops do Programa Um Computador por Aluno (PROUCA) pelos professores da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Francisco dos Santos localizada no municipio de 
Nossa Senhora do Socorro-SE. Para alcançar este objetivo foi realizada uma pesquisa qualitativa com 
observações em sala de aula bem como entrevistas com os professores visando conhecer os ambientes 
virtuais mais utilizados por eles nas suas atividades pedagógicas. Como resultado foi identificado que 
devido à baixa velocidade de acesso a internet a maioria das atividades realizadas na rede relacionam-se 
a pesquisa dos conteúdos estudados em sala de aula e a digitação de trabalhos e textos. A escola inves-
tigada possui um grande número de laptops quebrados sem manutenção, pois não possui um técnico 
de informática para resolver os problemas detectados. Assim, percebemos com este trabalho que para o 
PROUCA alcançar os objetivos previstos pelo governo será preciso ampliar os investimentos em infra-
estrutura tecnológica e na formação continuada de professores. (PIBIC/CNPq)
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CULTURA DA CONVERGÊNCIA E EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: MAPEANDO 
AS CONTRIBUIÇÕES DAS NARRATIVAS TRANSMÍDIAS

Daniel David Alves da Silva (dan_davi@msn.com); Andrea Cristina Versuti (andrea.versuti@gmail.com)

Com a introdução das tecnologias no processo educacional e compreendendo a convergência tecno-
lógica como uma transformação cultural que vai além da integração de dispositivos técnicos tal como foi 
definida por Henry Jenkins, procuramos refletir neste trabalho acerca das implicações deste cenário na Edu-
cação, com ênfase nas metodologias que podem ser utilizadas e na elaboração de conteúdos para a Educação 
a Distância (EAD). Com isso, apresentamos como a narrativa transmídia (Transmedia Storytelling) esta 
pode ser considerada como a interação entre as produções ficcionais disponibilizadas em diversas mídias, ou 
seja, uma narrativa complementando a outra e não apenas somando-se. Sendo assim, a narrativa transmídia 
é um meio diferente de contar histórias, ampliadas também no campo educacional, com a presunção da 
intensa interatividade do sujeito com a interface e a profícua interação dos sujeitos envolvidos no seu pro-
cesso comunicacional. Esses conteúdos digitalmente desenvolvidos permitem uma compreensão ampliada 
de significado que independente dos caminhos da leitura, garantem que o sujeito ao se deparar com uma 
parte, tenha compreensão do mínimo do conteúdo. Sendo assim, cada fragmento é independente, ainda que 
exista uma relação de contextualização entre eles, seu produto final é genuíno e sua linguagem fundamenta-
-se na multimidialidade e hipertextualidade. A partir dos resultados obtidos com esta pesquisa, foi possível 
compreender através das características e dos dados de três narrativas transmídia (Harry Potter, Heroes e 
Matrix) como podem ser elaborados conteúdos transmidiáticos a serem utilizados na educação, sobretudo 
em ambientes hiperativos tais como, celulares, tablets, ambientes virtuais de aprendizagem – AVA. Com 
isso, temos a intenção de promover a aprendizagem significativa e colaborativa dos sujeitos de forma mais 
autônoma, ampliada e engajada. Isso porque, ainda que as narrativas transmídia na produção coletiva de 
significados esteja geralmente associada à união de recursos e habilidades para fins de entretenimento, temos 
convicção de que é possível também pensar estas potencialidades para fins educacionais, principalmente 
através de cenários virtuais.  (PIBIC/FAPITEC)
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA BROMELINA EM ABACAXI CV. PÉROLA CULTIVADO 
EM MEIO MS SUBMETIDO A ESTRESSE SALINO

Antonio Guilherme de Carvalho Neto (Graduando em Farmácia – Universidade Tiradentes – Unit, Instituto 
de Tecnologia e Pesquisa – ITP, guilherme2105@hotmail.com); Daniel Pereira da Silva (Docente Universidade 
Tiradentes – Unit, Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP, silvadp@hotmail.com); Denise Santos Ruzene 
(Docente Universidade Tiradentes - Unit, Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP, ruzeneds@hotmail.com); 
Jaci Lima Vilanova Neta (Mestranda em Engenharia de Processos – Universidade Tiradentes – Unit, Instituto 
de Tecnologia e Pesquisa – ITP, jaci_vilanova@yahoo.com.br); Ana da Silva Lédo (Pesquisadora da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP, analedo@cpatc.
embrapa.br); Márcio Barreto do Nascimento (Graduando em Nutrição – Unit, Instituto de Tecnologia e 
Pesquisa - ITP, marcio.drfacu@hotmail.com)

O abacaxi (Ananas comosus) é uma fruta das regiões tropicais e subtropicais, consumido em todo 
o mundo, tanto ao natural quanto na forma de produtos industrializados. Entretanto, sua produção 
vêm sendo afetada pela salinidade dos solos, que  inibe o crescimento e a produtividade das culturas. 
Por ser uma condição estressante, atinge processos importantes da planta como fotossíntese e energia, 
provocando, assim, respostas metabólicas nas plantas, tais como, as alterações nos níveis de proteínas e 
na atividade da enzima. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi verificar a influência do estresse 
salino na atividade enzimática da bromelina, em folhas e caules de abacaxizeiro cv. Pérola aos 60 dias 
de cultivo in vitro, bem como identificar a parte da planta com maior atividade. Para isto, foram usadas 
mudas de abacaxizeiro cv. Pérola pré-estabelecidas in vitro. Os explantes foram inoculados em meio de 
cultura MS, sendo avaliados 5 tratamentos, que consistiram em diferentes concentrações de cloreto de 
sódio (NaCl) acrescidos de BAP (6-benzilaminopurina) e ANA (ácido naftalenoacético) em concentra-
ções fixas, analisando-se a atividade enzimática da bromelina aos 60 dias de cultivo in vitro. Os resultados 
apresentaram variação significativa (p<0,05) para os valores de atividade proteolítica da bromelina em 
folhas e caules nos diferentes tratamentos salinos aplicados. Indicando maior atividade da enzimática em 
caules em comparação as folhas variando em função dos tratamentos salinos. Nas folhas, a atividade foi 
decrescente à medida que se aumentou as concentrações salinas, enquanto que para o caule a atividade 
da bromelina foi crescente em relação aos tratamentos salinos, sugerindo um efeito estimulante do sal, 
em determinadas concentrações, sobre a atividade da enzima bromelina, influenciando diretamente na 
eficiência e na lise de metabólitos primários da planta. (PIBIC/CNPq) 
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AVALIAÇÃO DE PROCESSO ORGANOSOLV EM MATERIAL 
ORIUNDO DO RESÍDUO DE COCO

Filipe Smith Buarque (filipe_ccs@hotmail.com); Denise Santos Ruzene (ruzeneds@hotmail.com); Daniel 
Pereira da Silva (silvadp@hotmail.com)

Atualmente estão sendo cada vez mais estudados métodos que utilizam resíduos agrícolas para a 
obtenção de produtos químicos, como por exemplo, polpa celulósica para a fabricação de papel e outros 
derivados de celulose (carboximetilcelulose, celofane, acetato de celulose, etc). Nos últimos anos tem surgido 
grande interesse no desenvolvimento de tecnologias limpas que possibilitem a utilização de produtos de me-
nor impacto ambiental. Na busca pela sustentabilidade, várias pesquisas e trabalhos na área de tratamento 
de resíduos agro-industriais estão sendo realizados para garantir a preservação ambiental e proporcionar 
um melhor padrão de vida à sociedade. Dentre as pesquisas, podemos dar destaque à utilização de fibras 
naturais de origem vegetal, materiais lignocelulósicos, em razão da enorme variedade de espécies que podem 
ser pesquisadas, em diferentes processos industriais e biotecnológicos. Assim, o objetivo principal desse 
trabalho foi a obtenção de polpa celulósica oriunda de resíduo de coco pelo processo organosolv utilizando 
uma mistura etanol/água 1:1 (v/v). Para isso, inicialmente foi verificado a provável utilização da palha de 
coco verde como matéria-prima para a polpação organosolv. A perda de massa de duas amostragens de coco 
foram avaliadas e foi observado a necessidade de 384 horas (16 dias), em estufa, para a secagem das amos-
tragens de coco verde enquanto que para o coco maduro colhido no município de Indiaroba, foi de apenas 
96 h (4 dias) a temperatura ambiente, obtendo-se assim uma palha de coco seca em um menor tempo de 
secagem e mínimo gasto de energia. A composição química da fibra do coco maduro está apresentada na 
Tabela 1.  Conforme Tabela 1, foi verificado que o terceiro maior componente da parede celular da fibra de 
coco utilizado é a lignina, com valor correspondendo a 43,5% do peso seco do material avaliado. Os valores 
aqui apresentados estão próximos aos valores encontrados na literatura para este tipo de resíduo: 43,4-53% 
para a celulose, 14,7% para as hemiceluloses e 38,3-40,7% para a lignina. Além disso, para a polpação 
propriamente dito pode-se avaliar o rendimento total como a relação percentual entre a massa de polpa 
obtida e a massa inicial do material lignocelulósico. Como conclusão foi verificado o maior rendimento de 
polpação foi para o tempo de 30 min de tratamento. Este valor era o esperado pois quanto menor o tempo 
de cozimento (polpação) menor o tempo de contato entre o solvente o a matéria-prima (fibra de coco) além 
da menor retirada da lignina da amostra. (PIBIC/CNPq)
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CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E FÍSICO-QUÍMICA DE BIO-ÓLEO

Jamilly A. S. Barros;  Anne R. T. Cardoso;  Tarciana M. Almeida;  Claudio Dariva;  Laiza C. Krause. 

Atualmente com o uso excessivo de fontes não renováveis o meio ambiente vem sendo prejudicado, 
com isso há necessidade de desenvolver novos produtos, tecnologias e métodos de obtenção de biocombustí-
veis substitutos ao petróleo para serem aplicados. Assim, uma aplicação mais nobre para a torta ou biomassa 
gerada na extração de óleos vegetais de sementes de oleaginosas com potencialidade para geração de pro-
dutos de alto valor agregado seria sua conversão em bio-óleo através do processo pirólise. O objetivo geral 
desta proposta foi produzir e caracterizar bio-óleo de polpa de dendê obtido através de liquefação e verificar 
a suscetibilidade oxidação do mesmo. Para estudar a caracterização Química e físico-química do bio-óleo, 
o mesmo foi produzido em escala piloto na bancada,  para tanto foi necessário tritura-lo em granulometria 
média, onde foi retirado o óleo do mesmo  com solvente hexano através  de uma extração com Soxhlet, 
o resíduo sólido foi colocado em estufa a 110ºC, após secagem total essa biomassa residual foi submetida 
ao processo de liquefação em forno pirolisador. O líquido resultante do processo de pirólise da biomassa 
é designado como bio-óleo, caracterizado como uma mistura complexa de alcoóis, aldeídos, cetonas e áci-
dos carboxílicos entre outros, apresentando como uma importante característica físico-química uma baixa 
estabilidade a oxidação, causada pela reatividade dos compostos presentes no bio-óleo. De acordo com a 
literatura, os resultados mostram que bio-óleos de diferentes biomasas, diferentes processos de obtenção 
não apresentam diferenças significativas em relação aos parámetros físico-químicos que o caracterizam. Em 
relação a análise química por GC-MS, foi verificado a riqueza na diversidade de constituinte em clases de 
compostos orgánicos. (PIBIC/CNPq) 
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DETERMINAÇÃO DE PROPRIEDADES INTERFACIAIS DE EMULSÃO DE PETRÓLEO 
EMPREGANDO TENSIOMETRIA DE GOTA PENDENTE

Iago Filipe Silva de Oliveira (Eng. Ambiental, NUESC/ITP, filipedailha@yahoo.com.br); Juliana Silva Alves 
Carneiro (NUESC/ITP, juliana.wsu@gmail.com); Douglas Rafael Mendes Alves (Mestrado em Engenharia de 
Processos/NUESC/ITP, douglas_m_alves@hotmail.com); Montserrat Fortuny Heredia (Programa de Mestrado 
em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@yahoo.es); Alexandre Ferreira Santos (Programa 
de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, alexfsantos@hotmail.com).

Em seu processo de extração o petróleo geralmente vem acompanhado por água sob forma livre ou 
emulsionada com óleo. Estas emulsões podem apresentar alta estabilidade devido à presença de tensoativos 
naturais que podem se adsorver na interface água-em-óleo formando um filme capaz de evitar a coalescência 
entre as gotas. As propriedades deste filme podem ajudar a definir métodos de tratamento desta emsulsão. 
O objetivo deste projeto é determinar as propriedades viscoelásticas em sistemas envolvendo petróleo e fa-
ses aquosas com distintas composições, busca-se também avaliar o efeito do tempo de envelhecimento, da 
temperatura e da adição de desemulsificante nas propriedades viscoelásticas. As propriedades interfaciais 
dos sistemas sob estudo foram determinadas com um tensiômetro de gota pendente. Para a realização dos 
ensaios de tensiometria os parâmetros estabelecidos foram densidade do sistema, volume inicial da gota, a 
linha de base delimitando a gota e a precisão dos métodos numéricos. Para determinação das propriedades 
viscoelásticas foram realizados ensaios onde a tensão interfacial é medida após as deformações da gota, com 
área de 26,255 &#956;m após 1 hora de envelhecimento. A variação de área realiza compressões e expansões 
da interface conduzindo o sistema a condições de não equilíbrio. A compressibilidade do filme interfacial é 
determinada a partir de ensaios dinâmicos de contração de volume de gota, a mesma é gerada a um volume 
adequado e após 1 hora de envelhecimento é realizada a redução deste volume a uma taxa constante. A ten-
são interfacial do sistema água-petróleo realizada em função do tempo de envelhecimento sofre uma maior 
redução nos primeiros minutos do ensaio, devido à rápida adsorção de tensoativos na interface. Após esta 
queda a redução da tensão acontece mais lentamente, devida à reorganização de tensoativos na interface, até 
o fim do ensaio.  Verificou-se para os sistemas investigados que um tempo de envelhecimento inicial de 1 
h é suficiente para a interface não ser influenciada pelas deformações aplicadas.  Observa-se que a interface 
formada apresenta comportamento principalmente elástico sugerindo formação de estruturas interfaciais 
bastante rígidas. Observa-se também que os módulos aumentam conforme a frequência da oscilação aumen-
ta. Para frequências elevadas a variação da área da gota é mais rápida, limitando os processos de adsorção 
e desorção de espécies tensoativas. Quanto ao efeito da salinidade observa-se que os módulos e a tensão 
aumentam com a concentração de NaCl, na realização dos testes foram utilizadas as concentrações de 0g/l, 
50g/l e 100g/l de NaCl. O emprego de desemulsificantes reduz bastante o valor da tensão interfacial, além 
de promover uma redução nos módulos dilatacional, elástico e viscoso. Observa-se que a determinação das 
propriedades interfaciais das emulsões de petróleo contribui no estudo da estabilidade destas emulsões as-
sim como na busca por formas mais eficientes de tratar esta emulsão, colaborando assim para melhorias no 
processo de refino do petróleo. (PIBIC/CNPq) 
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EQUILÍBRIO DE FASES DE LÍQUIDO-LÍQUIDO ENVOLVENDO LÍQUIDOS IÔNICOS, 
ÁGUA E COMPOSTOS REPRESENTATIVOS DO PETRÓLEO

Maria Rosa Rocha Tenório Góes (Graduação em Engenharia de Petróleo e Gás/UNIT e NUESC/ITP, 
mariarosatenorio@hotmail.com); Dheiver Francisco Santos (Programa de Mestrado em Engenharia de 
Processos/UNIT e NUESC/ITP, dheiver_francisco@hotmail.com); Elton Franceschi (Pós-Graduação em 
Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, franscechi.elton@gmail.com); Montserrat Fortuny Heredia 
(Pós-Graduação em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@yahoo.es); Alexandre Ferreira 
Santos (Pós-Graduação em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, alexfsantos@hotmail.com); Claudio 
Dariva (Pós-Graduação em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, claudio_dariva@itp.org.br).

Os líquidos iônicos são compostos químicos com uma série de características que favorecem as pes-
quisas em vários campos. Nos últimos anos, os líquidos iônicos têm merecido uma atenção especial da 
comunidade científica e um aumento na quantidade de pesquisas envolvendo propriedades e aplicações de 
líquidos iônicos em processos de separação com foco na indústria petroquímica. Neste sentido, no presente 
trabalho, investiga-se a mútua solubilidade de um conjunto de líquidos iônicos de interesse petroquímico 
[CnMIM][NTF2] (n=4,8,12), [C4PY][NTF2], [C8MIM][TFO] e, água e alguns compostos orgânicos. 
Foram realizados ensaios de equilíbrio líquido-líquido a baixa pressão em temperatura variando de 293 a 
313K, considerando sistemas binários com líquido iônico, hidrocarboneto alifático (heptano), aromático 
(o-xileno, tolueno) ou água. Os dados de equilíbrio líquido-líquido com água e heptano fora obtidos utili-
zando vials de diferentes volumes. As misturas eram colocadas nos vials, agitadas e deixadas em repouso à 
temperatura controlada para a separação de fases. Após a completa separação das fases, alíquotas das fases 
eram coletadas e analisadas quanto aos constituintes das fases por espectroscopia de UV visível e titulação 
com reagente Karl Fischer quando o equilíbrio era medido com água. Para os sistemas binários com aro-
máticos, devido a altas interações, presença de ligações de hidrogênio, momento quadrupolo, não houve 
formação de um sistema que possibilitasse amostragens de fases, fora necessário utilizar a metodologia 
cloud point. Os resultados mostram relativo aumento do nível de solubilidade com a temperatura, alto nível 
de higroscopicidade dos LÍ s, baixa interação com alifáticos, por se tratar de líquidos iônicos polares, alta 
interação com aromáticos. Os líquidos iônicos baseados no cátion imidazólio apresentaram a solubilidade 
da água diminuída à medida que a cadeia carbônica variou de 4 para 12 carbonos. Efeito contrário ocorreu 
com os mesmo líquidos iônicos nas medidas com heptano. (PIBIC/CNPq)
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ESTUDO DE ADSORÇÃO DE CAROTENOIDES EM SÍLICA- GEL

Kelvis V. Campos; Silvia M. S. Egues; Cesar C. Santana

Carotenóides são pigmentos naturais presentes em várias frutas e vegetais, como por exemplo, ce-
noura, tomate, espinafre, laranja e pêssego. Os carotenóides mais comumente encontrados nos alimentos 
são o -caroteno e o &#946;-caroteno. Atualmente os carotenoides vêm sendo extensivamente pesquisa-
dos, devido à utilização deste como corante natural para produtos alimentícios, a ação dos carotenóides 
como agentes antioxidantes e sua atuação em determinadas patologias.  Uma das técnicas utilizada para 
a recuperação de carotenóides é a adsorção que é a transferência de um ou mais constituintes de uma fase 
fluida para a superfície de uma fase sólida.2 Dentre os adsorventes mais utilizados está a Sílica - Gel, pois 
este adsorvente é capaz de adsorver as mais variadas espécies químicas. Para a identificação dos carotenos 
adsorvidos existem diversas metodologias de análise, dentre elas está à espectrofotometria de UV- Visível. 
A espectrofotometria visível é um dos métodos analíticos mais usados nas determinações analíticas em 
diversas áreas. É aplicada para determinações de compostos orgânicos e inorgânicos, como, por exemplo, 
na identificação de carotenoides. A espectroscopia de absorção molecular é valiosa para a identificação dos 
grupos funcionais na molécula. Mais importante, entretanto, são as aplicações da espectroscopia de absor-
ção visível para a determinação quantitativa de compostos contendo grupos absorventes. O comprimento 
de onda no espectrofotômetro para identificação de carotenóides é 459 nm, e através da absorbância é pos-
sível determinar a concentração de &#946;-caroteno na amostra. Dentro desde contexto, o objetivo desde 
trabalho é o desenvolvimento de uma metodologia analítica de  adsorção de carotenoides na sílica gel, bem 
como a quantificação dos mesmo via espectrofotometria do UV-Visível. Os experimentos foram realizados 
em sistema batelada agitado. A sílica-gel com teor de umidade controlado foi pesada dentro da célula de ad-
sorção (frascos âmbar de 20 mL com tampa) na quantidade de 1g. Após a pesagem foi adicionada a solução 
e em seguida foi colocada sob agitação à temperatura controlada de 40 ºC, variando o tempo de contato em 
30, 60, 90, 120, 150 e 180min. Posteriormente as amostras foram centrifugadas durante 15min a 1500 rpm 
para a separação das partículas do adsorvente da fase fluida. É possível verificar uma adsorção máxima no 
tempo de contato de 120 min de aproximadamente 11%, os experimentos feitos com tempo de contato su-
perior a 120 min comprovam que o sistema entra em equilíbrio não ocorrendo maior adsorção com o passar 
do tempo. A temperatura utilizada no decorrer dos experimento foi de 40º C, para evitar a degradação dos 
carotenos, temperatura essa definida pela literatura. A metodologia de análise dos carotenoides desenvolvida 
no presente trabalho mostrou-se eficiente, pois, os percentuais de adsorção dos carotenos apresentaram-se 
como previsto na literatura. (PIBIC/CNPq) 
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EXTRAÇÃO DE CAFEÍNA UTILIZANDO SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS FORMADOS 
POR ALCOÓIS E SAIS DE FOSFATO DE POTÁSSIO

Samuel Bruno dos Santos(samuelbruno@gmail.com);  Igor Adriano Oliveira Reis(guigo-aju@hotmail.com), 
Camila Pinheiro Costa Silva(camila_pinheirocs@hotmail.com); Andressa Ferreira Campos(dedessa_se@
hotmail.com);  João Araújo Pereira Coutinho;  Cleide Mara Faria Soares(cleide18@yahoo.com.br);  Álvaro 
Silva Lima(aslima2001@yahoo.com.br)

Extração de cafeína utilizando sistemas aquosos bifásicos pode ser aplicada para satisfazer duas abor-
dagens diferentes para processos industriais: a descafeinização de produtos alimentares e a purificação para 
utilização em vários produtos farmacêuticos. Os sistemas foram formados em tubos de centrífuga de 15 
mL por diferentes composições de álcool (metanol, etanol, 1-propanol e 2-propanol), fosfato de potássio 
(K3PO4, K2HPO4 e tampão K2HPO4/KH2PO4) e cloreto de sódio para extrair cafeína. Todos os sis-
temas foram preparados em tubos graduados, em seguida centrifugados a 3.000 x g por 20 min., e levados 
para o equilíbrio em um banho termostático a 298,15 k e à pressão atmosférica local (1 atm) durante 12 h. 
Após este tratamento, as duas fases tornou-se claro e transparente e a interface foi bem definida. As fases 
foram retiradas cuidadosamente com uma pipeta para a fase superior e uma seringa com uma agulha com-
prida para a fase inferior. Os volumes foram determinados em tubos de ensaio graduados. O coeficiente de 
partição foi definido como a concentração de cafeína na fase superior, dividida pelo valor correspondente 
na fase inferior. Para avaliar o processo de extração, a relação de volume (Rv) e a eficiência de extração de 
cafeína (E-%) foram calculadas. O sucesso do potencial extrativo do sistema aquoso bifásico aplicado na 
cafeína depende, em grande parte, da capacidade de manipular propriedades de fase, tais como a composi-
ção e temperatura da fase vista a obtenção de coeficientes de partição adequados e extração de eficiência. Os 
melhores resultados para particionar a cafeína à fase rica em álcool foi % K = 3.419 e E = 89.06 (2-propanol 
– 60% em peso e K3PO4 – 20% em peso, no 303,15 K), e a fase rica em sal foi K = 0,06 e E = 18,87% 
(metanol – 60% em peso e K2HPO4/KH2PO4 – 17,5% a 278.15 K). (PIBIC/CNPq)
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IMOBILIZAÇÃO DE ENZIMAS UTILIZANDO A TÉCNICA SOL-GEL 
PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL E EMULSIFICANTES

Emanuelle Lima Pache de Faria (emanuelle.pache@gmail.com);  Ranyere Souza de Lucena (ranyerels@hotmail.
com), Nayara Bezerra Carvalho (nayara.eng@hotmail.com);  Renan Tavares Figueiredo;  Lisiane Silva Freitas 
(lisiane_santos_freitas@yahoo.com.br);  Alini Tinoco Fricks (alinitf@yahoo.com.br);  Álvaro Silva Lima 
(aslima2001@yahoo.com.br);  Cleide Mara Faria Soares (Cleide_Mara@itp.org.br)

De acordo com a literatura os biocatalisadores imobilizados na presença de aditivos como, por exem-
plo, o polietilenoglicol (PEG) e os líquidos iônicos (LI) podem promover o aumento da atividade e da 
estabilidade enzimática. Portanto, o objetivo deste trabalho foi aprimorar a tecnologia de preparação de 
biocatalisadores imobilizados na presença de diferentes aditivos (Líquidos Iônicos Próticos – LIP e Polieti-
lenoglicol) durante o processo de imobilização sol-gel das lipases de Burkholderia cepacia e de Bacillus sp. 
ITP-001, caracterizar a estrutura morfológica (BET, MEV e FTIR), análise térmica (DSC e TGA), avaliar o 
potencial na produção de ésteres etílicos e verificar o rendimento de recuperação total da atividade lipolítica. 
Os imobilizados da lipase de Burkholderia cepacia apresentaram rendimento total da atividade de 1526% 
enquanto que os de Bacillus sp. ITP- 001 apresentou 305% nas amostras com 1,0 e 0,5% respectivamente de 
LIP-C5. O uso do LI de caráter mais hidrofóbico no imobilizado de Burkholderia cepacia, favoreceu ainda, 
a conversão de 45,6% na reação de transesterificação com óleo de soja. A partir das análises de adsorção de 
nitrogênio, MEV e FTIR, foi possível verificar a alteração na estrutura porosa dos biocatalisadores e a pre-
sença dos grupamentos amina existente na estrutura das enzimas. As análises térmicas propiciaram verificar 
a estabilidade térmica e as alterações entalpicas ocorridas pelo uso do aditivo no processo de imobilização 
sol-gel. Portanto, a melhor condição de preparo do bioencapsulamento das lipases de Burkholderia cepacia 
e de Bacillus sp. ITP-001 depende do tipo de reação a ser aplicada: transesterificação ou esterificação e o 
aditivo utilizado no processo de imobilização. (PIBIC/CNPq) 
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MODIFICAÇÕES CONFORMACIONAIS EM PEROXIDASE DE RAIZ FORTE 
SUBMETIDA A TRATAMENTO TÉRMICO

Lucas Costa Lopes (lucasbiologiaunit@hotmail.com);  Maria Tamiris Moreira Barreto (tami.barreto@
hotmail.com);  Jéssica Magalhães Teles de Almeida (jessicamagate@bol.com.br);  Heiddy Márquez Alvarez 
(marquezheiddy@gmail.com);  Cláudio Dariva (claudio.dariva@yahoo.com.br);  Yraima Cordeiro 
(yraimacordeiro@yahoo.com.br); Alini T. Fricks(alinitf@yahoo.com.br). 

Peroxidases são ubíquas na natureza, não dependem de cofatores e atuam sobre um grande número 
de substratos. Por sua natureza oxidativa, o uso da peroxidase poderia substituir as técnicas químico-oxida-
tivas atuais.  O estudo da aplicabilidade da peroxidase de raiz forte (HRP) é de grande importância e apre-
senta inúmeras vantagens, tais como: baixa demanda de energia; operação em larga faixa de concentração de 
contaminantes; ampla faixa de pH, temperatura e salinidade; o controle do processo é simplificado e fácil. A 
atividade catalítica, a estabilidade e a especificidade da enzima dependem da sua estrutura tridimensional. 
Diante do potencial de aplicabilidade desta enzima em biocatálise, o presente trabalho tem por objetivo ave-
riguar as mudanças de atividade e de conteúdo de estrutura secundária (&#945;-hélices) e terciária em HRP 
por dicroísmo circular e fluorescência em amostras tratadas com aquecimento térmico convencional numa 
faixa de temperatura de 30 - 70 °C. A 30°C, a atividade residual (AR) peroxidásica aumenta gradualmente 
atingindo 135 % após 48 h de incubação. A 40°C também verifica-se aumento na atividade da enzima, po-
rém mais modesto (AR - 110 % após 24 h de incubação). A 45°C, há um aumento acentuado da atividade 
da enzima, atingindo AR de 175 -169% com 4 e 6h de incubação. A 50 °C resulta em ganho de atividade 
apenas num primeiro momento, AR de 123 – 116 % entre 2 e 6 h de incubação. A 60°C mesmo nos curtos 
tempos de incubação observa-se perda da atividade da enzima. O perfil de elipticidade residual (ER) a 30 e 
40 °C a ER manteve-se entre 98 e 78 % para todos os tempos de incubação, indicando que perdas de conte-
údo de estrutura secundária em até 22 % não acarretam perda de atividade enzimática.  A 45°C, apesar da 
perda de conteúdo de estrutura secundária em ate 32 %, também foi possível observar a não diminuição da 
AR da enzima. A 60°C a perda de estrutura secundária foi acompanhada de perda de atividade da enzima. 
Nos resultados para a análise da área de fluorescência, a 30 °C, 40 °C e 45 °C houve um aumento gradativo 
nos espectros da área de fluorescência com o decorrer do tempo, já à 50 °C, o mesmo padrão não foi obser-
vado. À 60 °C, os resultados sugerem que uma possível formação de agregado tenha ocorrido, devido aos 
baixos valores da área de fluorescência em relação ao comprimento de onda. (PIBIC/CNPq)
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OXIDAÇÃO DO TOLUENO EM FASE GASOSA

Flúvia Barreto;  Leandro Rafael Prado, Silvia Egues;  Cláudio Dariva

Os compostos orgânicos voláteis (COVs) destacam-se como poluentes atmosféricos pois possuem 
uma pressão de vapor considerável à temperatura ambiente e, além dos seus efeitos nocivos à saúde, partici-
pam ativamente da formação da névoa fotoquímica e de reações químicas que causam impactos ambientais 
globais. Há várias maneiras para a remoção destes compostos da corrente gasosa, como: absorção, adsorção 
em carvão ativado, a incineração térmica e a catalítica. No entanto, processos alternativos para o tratamento 
de emissões atmosféricas e efluentes vêm despertando grande interesse na área científica. A remoção cata-
lítica mostra-se a mais promissora. Este processo tem como principais vantagens a menor temperatura de 
reação (~ 400 °C), em relação à oxidação térmica convencional, e a alta eficiência de destruição dos COVs. 
Neste contexto, o objetivo principal deste trabalho foi a realização de testes preliminares de um sistema 
para a oxidação de um composto orgânico volátil, o tolueno, em fase gasosa utilizando-se TiO2 como ca-
talisador. Os testes catalíticos, com análise cromatográfica on-line, foram realizados à pressão atmosférica 
em um micro-reator de quartzo de leito fixo, carregado com catalisadores a base de TiO2 P-25 da Degussa. 
Os reagentes e produtos foram analisados em um cromatógrafo a gás (VARIAN CP3800) equipado com 
detectores de ionização em chama (FID). A mistura reacional foi preparada borbulhando-se o gás inerte (30 
mL/min) em um saturador contendo tolueno, na temperatura de 25 °C, formando uma mistura com 141 
ppm de tolueno. Foram avaliadas a conversão total de tolueno (%), a seletividades para benzeno (SBzn) e a 
relação CO/CO2. Os difratogramas de raios X da titânia mostraram a predominância de picos de anatásio 
(fase cataliticamente mais desejável) em relação à fase rutilo. Picos de vanádio, no catalisador 1% V2O5/
TiO2, não puderam ser detectados por DRX, provavelmente devido ao baixo teor empregado (1%) e à baixa 
cristalinidade da fase do vanádio no catalisador obtido. O TiO2 apresentou uma baixa área superficial de 
28,6 m2/g, bem como baixo volume de poros 0,012 cm3/g. A oxidação total do tolueno pode ser expressa 
pela reação: C6H5CH3 + 9 O2 &#8594; 7 CO2 + 4 H2O. A seletividade para oxidação total foi superior 
a 94%, sendo o benzeno o único hidrocarboneto encontrado como subproduto. O TiO2 na fase anatásio 
mostrou uma boa atividade catalítica, alcançando em torno de 80 % de conversão. O sistema mais ativo foi 
o vanádio suportado em titânia, chegando quase a 90 % de conversão. (PIBIC/CNPq)
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OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DE ALPRAZOLAM USANDO ELETRODOS 
DE DIAMANTE DOPADO COM BORO

Juliany de Oliveira Rocha (Eng. Ambiental, LEN/UNIT, juliany92@hotmail.com) Isabelle Maria Duarte 
Gonzaga (Eng. de Petróleo, LEN/UNIT, belle__duarte@hotmail.com);  Katlin Ivon Barrios Eguiluz (LEN/ITP 
e UNIT, katlinbarrios@gmail.com);  Giancarlo Richard Salazar Banda (LEN/ITP e UNIT, gianrsb@gmail.com).

O Alprazolam é um dos benzodiazepínicos mais frequentemente prescritos em diferentes aplicações 
terapêuticas, tais como ansiolíticos, anticonvulsivantes, antitrombóticos, antagonistas, antitumoral, antibi-
óticos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, hipnóticos e relaxantes musculares. Assim, existe a necessidade 
de um monitoramento e degradação frequente de compostos farmacêuticos, seus derivados, e produtos de 
degradação, em meios aquosos, a fim de preservar a qualidade de vida dos seres vivos e do meio ambiente. 
Normalmente, produtos farmacêuticos podem ter efeitos crônicos nos organismos aquáticos devido à sua 
introdução contínua no ambiente. Assim, devido à remoção incompleta dos micropoluentes orgânicos de-
tectados nas águas residuais urbanas durante processos de tratamentos convencionais é preciso desenvolver 
novos processos para tratar adequadamente os efluentes. Este projeto tem a finalidade desenvolver um méto-
do de tratamento de soluções aquosas contendo alprazolam usando eletrodos de diamante dopado com boro 
(DDB). Foram preparadas duas soluções para degradação eletroquímica do alprazolam (5 mg L-1), uma 
contendo NaCl 0,1 M e outra contendo Na2SO4 0,033 M. Para a realização da degradação eletroquímica 
do alprazolam foi utilizada a técnica de eletrólise a potencial constante. Para efetuar tal tecnica foi utilizada 
um célula eletroquímica com 4 orificios, um para  eletrodo de referência (hidrogênio), outro para o contra 
eletrodo de platina, um terceiro para o eletrodo de DDB e um ultimo para entrada e saída de gases. Antes 
das eletrólises, foi borbulhado nitrogênio durante 10 minutos. Os parâmetros para realização das eletrólises 
foram: Potencial de 2,0 ou 3,0 V durante 120 min. Foram realizadas eletrólises durante 2 horas, com dife-
rentes potenciais em diferentes soluções contendo alprazolam. Foi possível observar na eletrólise realizada 
usando um potencial de 2,0 V na presença de Alprazolam e NaCl, que nos primeiros 15 min a demanda 
química de oxigênio (DQO) diminuiu em 28%, nos 15 minutos seguintes a DQO foi reduzida em mais 
22%. Nos próximos 30 minutos a DQO foi reduzida em 19% e na hora final da eletrólise reduziu mais 
14,5%. Portanto a eletrólise de 2 horas com potencial de 2,0 V diminuiu a DQO em 83,5%. Na eletrólise 
realizada a 3,0 V, na mesma solução, houve uma diminuição de 79% da DQO. Observou-se que a redução 
da DQO na eletrólise de alprazolam realizada a 2,0 V em NaCl foi de 83,5%, assim podemos concluir que 
houve degradação de grande parte fármaco nestas condições. A eletrólise realizada a 3,0 V, na mesma solu-
ção, mostrou-se menos eficiente do que a 2,0 V na degradação do fármaco, provavelmente devido ao grande 
numero de bolhas de gás produzidas no eletrodo que dificultam o transporte de massa até a superfície do 
eletrodo. Já a degradação do alprazolam em Na2SO4 não foi eficiente. (PIBIC/CNPq)
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SÍNTESE E PROPRIEDADES FOTOCATALÍTICAS DE TiO2 DOPADO COM NITROGÊNIO

Disley Prates dos Santos (disley_disc@hotmail.com);  José Fernando Ávila S. Sobrinho;  Ana Luiza de Sousa 
Cristino;  Silvia Egues (egues@ibest.com.br). 

Compostos orgânicos recalcitrantes ou refratários não são biodegradados pelos microrganismos nor-
malmente presentes em sistemas biológicos de tratamento, sendo lançados nos corpos aquáticos receptores. 
Deste modo, novos processos para o tratamento de efluentes têm sido estudados, dentre os quais pode-se 
citar a Fotocatálise Heterogênea. Esta tecnologia está baseada na formação de radicais hidroxila (OH•), um 
agente altamente oxidante, através da irradiação da superfície de um fotocatalisador, usualmente o dióxido 
de titânio (TiO2). A energia necessária para ativar o TiO2 é de cerca de 3,2 eV, o que corresponde à radiação 
UV de comprimento de onda menor que 387 nm. Isto significa que a porção de radiação visível (&#61548; 
> 400 nm) do espectro solar (aproximadamente 40 % do total, contra 3% da ultravioleta) que atinge a su-
perfície terrestre não é utilizada pelo catalisador. Portanto, o objetivo desse trabalho foi estudar a preparação 
de catalisadores de TiO2 dopados com nitrogênio a fim de ampliar a absorção para &#61548; < 400 nm. A 
atividade fotocatalítica foi avaliada por meio da descoloração de um corante, o azul de metileno, em reator 
batelada sob radiação UV/Visível artificial. As propriedades físico-químicas dos fotocatalisadores (TiO2, 
N-TiO2) foram caracterizadas quanto à textura por adsorção de N2 a 77 K (área específica BET), análise 
térmica diferencial e gravimétrica (ATG/ATD) e calorimetria diferencial de varredura (DSC). As reações 
fotocatalíticas em batelada foram realizadas num reator cilíndrico encamisado de vidro com capacidade 
para tratar até 50 mL de solução, utilizando os fotocatalisadores em suspensão na solução. A eficiência do 
processo de descoloração foi medida por espectrofotometria no UV/Vis. Antes das análises, as amostras fo-
ram filtradas com filtro de acetato de celulose 0,22 µm. Foi feita curva de calibração para o corante azul de 
metileno baseada na Lei de Beer-Lambert relacionando a absorbância à concentração do corante. Foram rea-
lizadas réplicas de todos os experimentos sendo que o erro experimental não ultrapassou a margem de 10 %. 
A utilização do ultrassom no preparo dos fotocatalisadores de TiO2 dopados com nitrogênio aparentemente 
não causou efeito de aumento de atividade na descoloração do azul de metileno. O TiO2 puro apresentou 
descoloração de 53 %. Sob radiação ultravioleta a descoloração ficou em torno de 30 % independentemente 
do tempo de exposição ao ultrassom. Sob radiação visível, os materiais N-TiO2 apresentaram descoloração 
em torno de 20 %, enquanto que para o TiO2 puro foi insignificante. (PIBIC/CNPq) 
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AVALIAÇÃO DA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA EM RESÍDUOS DE CULTIVO DE MILHO 
(SABUGO) PÓS-DIFERENTES CONDIÇÕES DE PRÉ-TRATAMENTOS

Alberto Silva Fontes Júnior (Curso Eng. De Petróleo – UNIT e LEB/ITP/UNIT, alberto_junior_@hotmail.
com), Denise Santos Ruzene (LMTE/ITP e UNIT, ruzeneds@hotmail.com), Daniel Pereira da Silva (LEB/ITP e 
UNIT, silvadp@hotmail.com). 

Pesquisas recentes têm apresentado o uso de constituintes estruturais de materiais lignocelulósicos, 
formados basicamente por celulose, hemicelulose e lignina, materiais em geral desperdiçados em forma de 
resíduos agro-industriais, como uma alternativa para o melhoramento de processos ou a obtenção de produ-
tos de maior valor agregado. Neste sentido, e devido à vasta biodiversidade encontrada, o Brasil dispõe de 
uma grande variedade de produtos agrícolas cujo bioprocessamento de seus resíduos, na sua totalidade ou 
de forma parcial, seria de grande interesse econômico e social. No caso específico dos resíduos provenientes 
do cultivo do milho, é esperado um aumento considerável nas quantidades obtidas, dado a expectativa do 
aumento da produção e/ou produtividade, o que possibilita e justifica uma maior implementação da bio-
tecnologia nesta área. Assim, o objetivo deste projeto enquadra-se nos estudos relacionados a avaliação de 
propostas sequenciais de utilização das frações lignocelulósicas existentes no sabugo de milho, neste caso 
a fração celulósica, por avaliações de processos de hidrólise enzimática em resíduos pré-tratados visando 
desenvolvimento de uma via eficiente de obtenção de etanol (energia renovável, dita como combustível de 
segunda geração) por um processo economicamente viável e favorável às idéias ambientais e econômicas.
Para isto, a fração obtida em pré-tratamento realizado por autohidrólise, foi hidrolisada sobre os seguintes 
parâmetros: 20FPU de atividade de celulase total; 40IU de atividade da ß-Glucosidase; 10% de conc. de só-
lidos (sabugo de milho); 50°C de temperatura; 150 rpm de agitação durante 72 horas. Pelo comportamento 
(perfil) obtido em diferentes tempos foi possível verificar um comportamento típico de hidrólise de resíduos, 
com aumento da concentração de açúcar em relação ao tempo de hidrólise. Observou-se ainda que o tempo 
poderia ser aumentado visto o perfil ainda estar em ordem crescente de valores (5g/L após 72 horas). Estes 
resultados quando foram confrontados com valores in-natura (resíduos sem tratamento prévio) verificou-
-se um amento de 2,5 vezes, ficando comprovado a eficiência do tratamento para a hidrólise enzimática. 
(PIBIC/FAPITEC) 
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AVALIAÇÃO POR GC-FID  DA ESTABILIDADE DO BIODIESEL 
DURANTE O ARMAZENAMENTO

Gabriela S. Fontes;  Mozart D. Bispo;  Jorge A. López;  Cláudio Dariva;  Laiza C. Krause.

Biodiesel, uma fonte de energia alternativa, vem atraindo crescente interesse mundial nas últimas dé-
cadas. É obtido por transesterificação catalisada por base, resultando em uma mistura final que consiste em 
mono-alquil-ésteres e outros derivados (por exemplo, glicerol, álcool, ácidos gordos livres). Esta composição 
proporciona um nível de controle de qualidade operacional que permite biodiesel a ser comercializado de 
forma eficiente, pois sua viabilidade depende de vários fatores, tais como a estabilidade durante o período 
de armazenamento. Ao contrário dos combustíveis fósseis, que são relativamente inertes e, por conseguin-
te, sofrem poucas alterações das suas propriedades durante a armazenagem, o biodiesel degrada por meio 
de oxidação e de hidrólise, com alterações consequentes às suas propriedades, em virtude da exposição ao 
ambiente. Assim, o objectivo deste estudo foi o de controlar a qualidade da soja biodiesel utilizando um 
detector de ionização de chama (FID), acoplado a um sistema de cromatografia gasosa (GC). Amostras de 
biodiesel de soja foram armazenados por 7, 15 e 30 dias a duas temperaturas diferentes (temperatura ambien-
te e 8 ° C). GC-FID foi utilizado como uma metodologia única para avaliar o teor de éster e de estabilidade 
de armazenamento das amostras da seguinte maneira: uma coluna capilar DB-Waxetr (30 m × 0,25 mm, 
0,25 mm), o volume de injecção de 1 uL, e N2, gás de transporte. A temperatura da coluna foi mantida a 
170 ° C durante 1 min, e, em seguida, rampa até a 10 ° C min-1 a 210 ° C, mantida a 210 ° C durante 1 min, 
em seguida, rampa até a 5 ° C min-1-230 ° C, e mantida a 230 ° C durante 6 min. Estas amostras foram em 
seguida comparados com os compostos padrão. A temperatura foi FID 230 ° C. A análise GC-FID mostra-
ram resultados que os ésteres de biodiesel autorizados a ser identificados e quantificados, indicando degra-
dação biodiesel durante os períodos de armazenamento, uma redução no teor de éster de 14,40% e 16,0% a 
8 ° C e temperatura ambiente, respectivamente. O método GC-FID é especialmente adequado como uma 
ferramenta rápida para fins de controle, a fim de determinar o teor de éster metílico de forma rápida, simples 
e barata, a fim de atender Agência Nacional do Brasil do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
requisitos para comercialização de biodiesel. (PIBIC/FAPITEC) 
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CARBOXILAÇÃO DE PROPILENOGLICOL CATALISADA POR 
LIPASE IMOBILIZADA NOVOZYME 435

Pâmella Lopes da Silva (Curso de Farmácia – UNIT e LEB/ITP/UNIT, pamlopes@live.com);  Mayara Souza 
dos Santos (Curso de Farmácia – UNIT e LEB/ITP/UNIT, donna_mayara@hotmail.com); Heiddy M. Alvarez 
(Universidade Estadual de Feira de Santana, marquezheiddy@gmail.com); Claudio Dariva (ITP e UNIT, 
claudio.dariva@yahoo.com.br); Alini Tinoco Fricks (LEB/ITP e UNIT, alinitf@yahoo.com.br)

Poliálcoois como glicerol, propilenoglicol e etilenoglicol são potenciais insumos a serem utilizados na 
síntese de carbonatos cíclicos, compostos de alto valor agregado, inseridos na cadeia petroquímica, mas que 
originalmente são obtidos por rotas químicas energicamente e ambientalmente onerosas. Neste contexto, o 
desenvolvimento de sistemas reacionais catalisados por enzimas, como lipases, em meios reacionais favorá-
veis e em condições reacionais brandas são de grande interesse industrial pelo baixo consumo energético e 
menor risco ambiental. Dentro deste contexto, o presente trabalho objetiva avaliar o potencial de obtenção 
de carbonato de propenila por meio da carboxilação de propilenoglicol com uréia catalisada por Novozyme 
435. Os ensaios foram realizados a 60 °C durante 24 horas. Ao reator hermeticamente fechado adicionaram-
-se 2,5 mmol de propilenoglicol, 2,5 mmol de uréia, 3 mL de solvente, 10 % (m/m) de enzima com respeito 
à massa de poliálcool, na presença e ausência de tensoativo. As variáveis estudadas foram: poliálcool (propi-
lenoglicol, etilenoglicol), solvente (acetonitrila, tetrahidrofurano, tert-butanol) e tensoativos – 10 % (m/m) 
(triton X100, tween 80, AOT). Passado o tempo reacional, a enzima foi separada do meio e o potencial da 
formação de carbonato foi verificado por meio de injeção das amostras em cromatógrafo gasoso acoplado 
à espectrometria de massas. Os cromatogramas obtidos por CG-MS mostraram a presença de pico de car-
bonato de propenila nas reações conduzidas em THF, na ausência de surfactante e na presença de tween 
80 (formação do produto de interesse com 100 % de seletividade). As reações conduzidas em THF e utili-
zando AOT como tensoativo também formaram o carbonato, porém outros subprodutos foram formados, 
reduzindo a seletividade. As demais condições reacionais não favoreceram a formação de carbonato ou o 
produto da reação fora decomposto. A melhor condição reacional deve ser otimizada (tempo reacional, e 
quantidade de biocatalisador) para que além de alta seletividade, conversões expressivas sejam alcançadas. 
(PIBIC/FAPITEC)
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ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE UMA LINHAGEM DE ASPERGILLUS NIGER 
ENCONTRADA EM MATA ATLÂNTICA E COQUEIRAL DE SERGIPE

Jaqueline Barroso de Souza (Graduada em Ciências Biológicas, Universidade Tiradentes, jaquelinebarrosodesouza@
gmail.com);  Vanina Cardoso Viana (Doutoranda em Engenharia de Bioprocessos, Universidade Tiradentes, 
vaninaviana@hotmail.com);  Rodrigo Anselmo Cazzaniga (Pós-Doutorando, Universidade Tiradentes, cazzaniga.
rodrigo@gmail.com);  Denise Santos Ruzene (Docente Universidade Tiradentes, e Pesquisadora do Instituto de 
Tecnologia e Pesquisa, ruzeneds@hotmail.com);  Daniel Pereira da Silva (Docente Universidade Tiradentes, e 
Pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, silvadp@hotmail.com). 

O gênero Aspergillus compreende 185 espécies, sendo que, grande parte desses fungos é cosmopolita, 
eles são comumente encontrados no solo, vegetais, matéria orgânica etc. Este gênero compreende ainda es-
pécies reconhecidamente utilizadas como modelos biológicos que possuem grande potencial para produção 
de enzimas. O Aspergillus niger  é um fungo com potencial para produção de xilanases, essa característica 
torna-o interessante para utilização em processos biotecnológicos. Neste estudo, após coleta de diferentes 
materiais em decomposição, de diferentes biomas sergipanos, foi possível obter o isolamento de A. niger a 
partir de amostras de casca de árvore coletadas em uma reserva de Mata Atlântica localizada no município 
de Aracaju-SE e de amostras de casca e fibras de coco coletadas em um coqueiral situado próximo a um 
manguezal em área de transição, localizado no município de Estância-SE, as amostras foram depositadas 
em placas de Petri com meio sólido de aveia e mantidas em estufa entre 30 e 40ºC, foram feitos repiques 
periódicos, utilizando-se a técnica de esgotamento por estrias até obtenção de culturas puras, as cepas fo-
ram mantidas durante uma semana em estufa à 30ºC e 40ºC, conforme temperatura obtida na etapa de 
seleção, sendo posteriormente armazenados sobre refrigeração a uma temperatura de 4ºC. Foi realizada 
técnica de microcultivo com a cultura pura no qual o fungo foi identificado como A. Níger. O Aspergillus 
niger apresentou um bom crescimento em 30ºC  e 40ºC. A macrocolônia apresentou pigmentação preta 
e textura arenosa, microscopicamente apresentou vesículas globosas na extremidade dos conidióforos, com 
duas séries de fiálides e conídios ambos escurecidos pela presença de um pigmento, deixando a colônia com 
uma coloração negra e pontilhada, caracterizando-a macromorfologicamente. O isolamento desta espécie 
crescendo na casca do coco sugere a possibilidade da utilização deste microorganismo em processos de 
conversão de biomassa em indústrias para o possível processamento deste material, que constitui a casca do 
coco, material altamente energético que é normalmente descartado tornando-se um resíduo agroindustrial. 
(PIBIC/FAPITEC)
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DESENVOLVIMENTO, CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POTENCIAL CICATRIZANTE 
DE FILMES DE COLÁGENO CONTENDO ÁCIDOS GRAXOS

Klebson Silva Santos (klebson-biomedico@hotmail.com); Andriele Mendonça Barbosa (adrielle.mb@hotmail.
com); Catharina Grace Santos (catharina_grace_sol@hotmail.com); Francine Ferreira Padilha (fpadilha@
yahoo.com).

Trabalho em processo de solicitação de Patente (PIBIT)

MÉTODO ALTERNATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ÂNODOS 
DIMENSIONALMENTE ESTÁVEIS

Laissa Kethllin Leitão Dias (laissa_kethllin@hotmail.com); Tarciso Éder Santana Santos (tarcisoeder@hotmail.
com); Giancarlo Richard Salazar Banda (gianrsb@gmail.com)

Trabalho em processo de solicitação de Patente (PIBIT)

UTILIZAÇÃO DE PARTÍCULAS DE SÍLICA NA TRANSFERÊNCIA 
DE MASSA EM REATORES AIRLIFT

Ivus Lorenzo Oliveira Matos (ivus.lorenzo@hotmail.com) Matheus Mendonça Pereira (matheusmendonca_
unit@hotmiail.com) Cleide Soares (cleide18@yahoo.com.br) Álvaro Silva Lima(aslima@yahoo.comlbr Eliane 
Bezerra Cavalcanti (ebcavalcanti@gmail.com)

Trabalho em processo de solicitação de Patente (PIBIT)

ESTUDO DE ESTABILIDADE DE UMA EMULSÃO A/O UTILIZANDO 
O MÉTODO DA CENTRIFUGAÇÃO.

Francisco Carlos Alencar Façanha Júnior (junior_facanha92@hotmail.com); Douglas Rafael Mendes Alves 
(douglas_m_alves@hotmail.com); Iago Filipe Silva de Oliveira  (filipedailha@yahoo.com.br); Claudio Dariva 
(claudio.dariva@yahoo.com.br); Montserrat Fortuny Heredia (fhmontse@yahoo.es)

Trabalho em processo de solicitação de Patente (PIBIT)
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INFLUÊNCIA DE ADITIVOS QUÍMICOS NAS PROPRIEDADES REOLÓGICAS 
INTERFACIAIS DE EMULSÕES DE PETRÓLEO

Camila Freitas Santana (Pibiti/Cnpq, Curso de Eng. De Petróleo e Nuesc/Itp,camila_fsantana@hotmail.com), 
Yury Magno Rocha Santos (Proviti/Unit, Curso de Eng. De Petróleo e Nuesc/Itp), Cesar Bündchen Záccaro 
de Oliveira (Doutorado PEP/UNIT e Nuesc/Itp, cesarbundchen@hotmail.com), Montserrat Fortuny (UNIT 
e Nuesc/Itp, fhmontse@yahoo.es), Cláudio Dariva (claudio.dariva@itp.org.br, PEP/UNIT e Nuesc/Itp) 
Alexandre Ferreira Santos (PEP/UNIT e Nuesc/Itp, alexfsantos@itp.org.br), Elton Franceschi (PEP/UNIT e 
Nuesc/Itp, franceschi.elton@gmail.com)

Trabalho em processo de solicitação de Patente (PIBIT)

INFLUÊNCIA DO SOLVENTE NA OBTENÇÃO DE CARBONATOS CÍCLICOS

Mayara Souza dos Santos (Curso de Farmácia – UNIT e LEB/ITP/UNIT, donna_mayara@hotmail.com); 
Pâmella Lopes da Silva (Curso de Farmácia – UNIT e LEB/ITP/UNIT, pamlopes@live.com); Heiddy M. 
Alvarez (Universidade Estadual de Feira de Santana, marquezheiddy@gmail.com); Claudio Dariva (ITP e 
UNIT, claudio.dariva@yahoo.com.br); Alini Tinoco Fricks (LEB/ITP e UNIT, alinitf@yahoo.com.br)

Trabalho em processo de solicitação de Patente (PIBIT)

CARBOXILAÇÃO DE PROPILENOGLICOL CATALISADA POR 
LIPASE IMOBILIZADA NOVOZYME 435

Pâmella Lopes da Silva (Curso de Farmácia – UNIT e LEB/ITP/UNIT, pamlopes@live.com); Mayara Souza 
dos Santos (Curso de Farmácia – UNIT e LEB/ITP/UNIT, donna_mayara@hotmail.com); Heiddy M. Alvarez 
(Universidade Estadual de Feira de Santana, marquezheiddy@gmail.com); Claudio Dariva (ITP e UNIT, 
claudio.dariva@yahoo.com.br); Alini Tinoco Fricks (LEB/ITP e UNIT, alinitf@yahoo.com.br).

Trabalho em processo de solicitação de Patente (PIBIT)
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USO DE RESÍDUOS AGRO-INDUSTRIAIS EM TRATAMENTOS DE EFLUENTES

Wendell Klismann Santana Campos (Curso Eng. de Petróleo – UNIT e LMTE/ITP/UNIT,wendellklismann@
hotmail.com);  Filipe Smith Buarque (Curso Eng. de Petróleo – UNIT e LMTE/ITP/UNIT,filipe_ccs@hotmail.
com);  Roberto Oliveira Macêdo Junior (Curso Pós-Graduação PEP/UNIT,eng.robertojunior@globomail.com); 
Eliane Bezerra Cavalcanti (LMTE/ITP e UNIT, ebcavalcanti@gmail.com); (Daniel Pereira da Silva (LEB/ITP e 
UNIT, silvadp@hotmail.com); Denise Santos Ruzene (LMTE/ITP e UNIT,ruzeneds@hotmail.com)

Trabalho em processo de solicitação de Patente (PIBIT)

 





AGRÁRIAS, 
SAÚDE e 

BIOLÓGICAS

XIV SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PROBIC/PROVIC





83
AGRÁRIAS, 
SAÚDE e 
BIOLÓGICAS

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTINOCEPTIVA DA Dioscorea villosa EM COBAIAS

Larissa Mirelle de Carvalho (larissaafarma@hotmail.com); Claudio Moreira Lima (limaze74@yahoo.com). 

Estudo etnofarmacologico serve para embasar a utilização das plantas medicinais para a cura das 
doenças, além de fornecer informações importantes para pesquisa dos novos medicamentos e assim, me-
lhorar a qualidade de vida dos pacientes. Destaca-se que o uso das plantas medicinais para o tratamento 
de enfermidade de forma empírica serve de subsídios para inúmeras pesquisa e patentes de medicamentos. 
Os produtos a base de plantas medicinais são controladas pela Agência de Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) por meio da lei dos fitoterápicos. Existe forte tendência na utilização das substâncias naturais 
como ativo terapêutico, como por exemplo, os analgésicos, antiinflamatórios e hormônios. Entretanto, exis-
te na população e no meio acadêmico o receio da aplicação de fitoterápicos, tendo em vista a deficiência na 
comprovação científica da eficácia clínica de algumas plantas, desta forma abre oportunidade para novas 
pesquisas com plantas medicinais, dentre as plantas estudadas esta a Dioscorea villosa indicada para terapia 
de reposição hormonal. A Dioscorea villosa pertence à família Dioscoreaceae,o rizoma da Dioscorea villosa 
é uma importante fonte de diosgenina, um precursor bioquímico da síntese de progesterona e outros corti-
costeróides. O uso do extrato da Dioscorea villosa em cobaias não apresentou hepatotoxicidade aguda e nem 
renal. O presente trabalho visou avaliar a atividade farmacológica antinoceptiva do extrato seco Dioscorea 
villosa em camundongos. O estudo experimental foi realizado no Biotério da Universidade Tiradentes e 
um dos testes de analgesia foi no Laboratório de Farmacologia da UFS. Os experimentos foram realizados 
através da aplicação de protocolo específico para analgesia (protocólo de contorsão abdmoniais induzida 
por ácido acético e teste da dor induzida por formalina), onde os animais utilizados nos ensaios de analge-
sia foram camundongos albinos suíços, do sexo masculino, pesando 20 a 30g, os quais foram escolhidos 
aleatoriamente. No protocólo de contorsão abdmoniais induzida por ácido acético, os resultados obtidos 
demonstraram que a planta apresentou % de inibição contra o comportamento nociceptivo para as doses de 
200 mg / kg (46,52%) e para 400 mg / kg (38,46%) (p<0,0001), enquanto morfina (3mg/kg) teve 98,17% 
(p <0,0001). A dose de 100 mg não demonstrou-se eficaz, não apresentando diferença quando comparado 
ao veículo. E no teste da dor induzida por formalina a Dioscorea villosa apresentou efeito analgésico na 
primeira e na segunda fase do ensaio de dor induzida por formalina, na primeira fase se corresponde a dor 
neurogênica a dosagem de 100 (27,29 % de inibição)  e 200 mg/kg (30,06% de inibição) não apresentou 
diferença significativa no que se refere ao efeito de analgesia. (p>0,05). No entanto a dosagem de 400 mg/kg 
(40,06 de inibição) apresentou um resultado significante no bloqueio da dor neurogênica. Pode-se concluir 
que a Dioscorea villosa é eficaz como um composto analgésico nos dois modelos de dor. Os dados sugerem 
que a planta desempenha um efeito anti-inflamatório. Outros estudos estão em andamento para esclarecer 
os mecanismos de ação da DV na antinocepção e comprovar a ação no processo de inflamação. (PROBIC)  
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DA BROMELINA CV. PÉROLA EM RESÍDUOS DE ABACAXI

Márcio Barreto do Nascimento (Graduando em Nutrição – Unit, Instituto de Tecnologia e Pesquisa - ITP, 
marcio.drfacu@hotmail.com); Jaci Lima Vilanova Neta (Mestranda em Engenharia de Processos – Universidade 
Tiradentes – Unit, Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP, jaci_vilanova@yahoo.com.br); Antonio Guilherme 
de Carvalho Neto (Graduando em Farmácia – Universidade Tiradentes – Unit, Instituto de Tecnologia e 
Pesquisa – ITP, guilherme2105@hotmail.com); Ana da Silva Lédo (Pesquisadora da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa, Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP, analedo@cpatc.embrapa.br); 
Denise Santos Ruzene (Docente Universidade Tiradentes - Unit, Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP, 
ruzeneds@hotmail.com); Daniel Pereira da Silva (Docente Universidade Tiradentes – Unit, Instituto de 
Tecnologia e Pesquisa – ITP, silvadp@hotmail.com)

O abacaxizeiro é de grande importância para a fruticultura, não só pela produção de frutos comer-
cializados in natura ou na agroindústria, mas também pelos subprodutos como a bromelina, que é relatada 
por estar presente em resíduos de abacaxi, como casca, polpa e talo e, portanto, há uma margem para utili-
zar os resíduos gerados na indústria de transformação para adição de valor e para diminuir a carga sobre o 
meio ambiente (degradação mais rápida, devido à redução de tamanho). A bromelina, nome genérico dado 
ao conjunto de enzimas proteolíticas, é um extrato bruto aquoso, que tem importância econômica por estar 
relacionada com a produção de fármacos, com a indústria alimentícia, indústrias têxteis e fabricação de 
couros. Nesse contexto, o objetivo deste projeto consta na avaliação da atividade proteolítica, específica e 
proteína total da enzima bromelina em resíduos, polpa e casca, de abacaxizeiro. Ananas comosus, cultivar 
Pérola utilizando o método da digestão da caseína segundo KUNITZ. Para isto, serão usados resíduos, 
polpa e casca, obtidos de frutos, já utilizados, triturados em liquidificador por 5 minutos e filtrado em tela 
de Nylon para retirada de fibras e particulados presente no extrato. A determinação da atividade enzimática 
será realizada pelo método da digestão da caseína e para a proteína total será realizada pelo método de Bra-
dford usando Coomassie Brilhant Blue G250. Os resultados vêm sendo obtidos desde o início das ativida-
des. A revisão bibliográfica vêm possibilitando a aquisição de novos conhecimentos, principalmente, no que 
diz respeito às formas de aproveitamento dos resíduos agrícolas/agroindustriais, indicando-os como uma 
via promissora de obtenção de metabólitos com alto valor agregado, além de transformar-lós incorporando 
valor comercial (PROBIC)  
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MOLUSCICIDA DE EXTRATOS BRUTOS DE Pluchea 
sagittalis E DE Hidrocotyle spp. SOBRE MOLUSCOS DAS ESPÉCIES Biomphalaria 

glabrata E Biomphalaria straminea

Daiana S. Barreto (Curso de Ciências Biológicas, Universidade Tiradentes); Taissa A. S. Calasans (Curso de 
Ciências Biológicas, Universidade Tiradentes, taissa.asc@gmail.com); Claudia M. Melo (Docente Mestrado 
Saúde e Ambiente, Universidade Tiradentes, claudiamouramelo@hotmail.com); Verônica L. S. Jeraldo (Docente 
Mestrado Saúde e Ambiente, Universidade Tiradentes, veronica_sierpe@hotmail.com)

Uma das formas de combate a moluscos transmissores da doença parasitária esquistossomose, é a 
utilização de moluscicidas sintéticos, no entanto eles podem ser responsabilizados por causar problemas de 
toxicidade, contaminação do meio ambiente e resistência dos moluscos a estes compostos. Assim, a pesquisa 
de compostos com atividade moluscicida de origem vegetal torna-se importante na busca de alternativas de 
controle de moluscos que não alterem o equilíbrio ecológico. O presente trabalho objetivou avaliar a possível 
atividade moluscicida de extratos brutos dos vegetais Pluchea sagittalis e Hidrocotyle spp. sobre Biomphala-
ria glabrata e Biomphalaria straminea, bem como realizar testes de toxicidade e fitoquímicos  dos extratos. 
Foram realizados experimentos em triplicata com os moluscos e suas desovas nas concentrações de 25, 50, 
75 e 100 ppm do extrato bruto aquoso de P. sagittalis e Hidrocotyle spp. Os vegetais foram submetidos a 
teste fitoquímico para verificação da presença de taninos. Em seguida realizados testes com Artêmia salina 
para verificação da toxicidade dos extratos. Extratos brutos aquosos de folhas de P. sagittalis e Hidrocotyle 
spp. possuem taninos na sua composição, no entanto não apresentaram ação moluscicida nas concentra-
ções avaliadas, ocorrendo sobrevivência total de ambas as espécies de moluscos, tanto na fase adulta como 
embrionária. Os testes de toxicidade aguda comprovaram toxicidade do extrato da folha de P. sagittalis 
na concentração de 50 ppm, enquanto o extrato da folha de Hidrocotyle spp. apresentou ação tóxica na 
concentração mínima de 25 ppm. Em virtude da toxicidade, os dois vegetais podem ser considerados não 
apropriados para uso no meio ambiente o que inviabilizou o aumento das concentrações para novos testes 
para verificar a atividade moluscicida dos vegetais estudados neste trabalho. (PROBIC)   
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AVALIAÇÃO DA FOTOTERAPIA LASER EM DEFEITO ÓSSEO NO FÊMUR DE COELHOS: 
ESTUDO HISTOMORFOLÓGICO E HISTOMORFOMÉTRICO

Douglas Santana Costa (Odontologia, ITP/LMBE, douglascosta08@hotmail.com); Ricardo Luiz Cavalcanti 
de Albuquerque Júnior (Odontologia, ITP/LMBE, ricardo_luiz@unit.br); Maria de Fátima Batista de Melo³ 
(Odontologia, mdfmelo@hotmail.com); Gilberth Tadeu dos Santos Acioli (Gilbert_acioli@hotmail.com); 
Simioni Leite Bárbara Lima.

Nos últimos anos, tem sido evidenciado que a Terapia Laser de Baixa Potência (TLBP) pode ser útil 
como auxiliar em terapias destinadas a otimização do processo de reparação óssea, particularmente em ra-
zão de suas propriedades biológicas fotoestimulatórias. Avaliar o efeito da fotobiomodulação Laser em defei-
to ósseo em fêmur de coelhos, submetidos ou não ao enxerto ósseo e fixação interna rígida. Foram utilizados 
20 coelhos machos (Lagomorpha, gênero Oryctolagus cuniculus, raça Nova Zelândia), variedade branca, 
com oito meses de idade, pesando 2,0 ±1,5 Kg. Foi confeccionada uma lesão óssea (fratura) no fêmur esquer-
do de todos os animais, que foram posteriormente  divididos em cinco grupos (n = 4): CTR – grupo con-
trole sem tratamento; FIR – submetidos a fixação interna rígida; FIR+ENX – submetidos a associação entre 
fixação e enxerto ósseo; FIR-LLLT – submetidos a fixação interna rígida e laserterapia; FIR+ENX+LLLT 
– submetidos a associação entre fixação, enxerto ósseo e laserterapia. A irradiação Laser foi aplicada trans-
cutaneamente, a cada 48 horas durante 14 dias, dentro do seguinte protocolo: &#955;780nm, 70 mW, na 
dose de 4x4 J/cm2, dose total de 16 J/cm2. Os animais foram eutanasiados 30 dias após a cirurgia e os 
espécimes ósseos removidos, fixados em formol e processados histologicamente. O processo de reparo foi 
analisado descritivamente e a área de neoformação óssea determinada por meio de softwares específicos 
para morfometria. Os dados foram analisados pro meio do teste Anova, considerando significativo p<0,05. 
Em CTR, observou-se cortical óssea usual, com canais de Havers e no centro uma medula óssea vermelha 
e adiposa. Em FIR, a fratura encontrou-se quase que totalmente preenchida por um trabeculado ósseo com 
poucos espaços medulares, apresentando macrófagos e áreas de necrose. Como também se observa discreta 
neoformação óssea com discreta formação madura de colágeno. Em FIR+ENX, a fratura encontrou-se pre-
enchida na superfície por grosseiros focos de mineralização associado a focos necróticos, inflamação crônica 
e áreas hemorrágicas. Na região subjacente há presença de feixes fibrosos permeados por cartilagem ao lado 
de numerosas trabéculas ósseas ativas. No grupo FIR+LLLT, a fratura óssea encontrou-se totalmente pre-
enchida por trabeculado ósseo interconectante. No grupo FIR+ENX+LLLT, a fratura óssea está quase que 
totalmente preenchida por um feixe de tecido fibroso em meio à trabeculado ósseo irregular, e área focal de 
necrose superficial. Na superfície observa-se material exógeno ao lado de focos de mineralização e histió-
citos. Verifou-se que todos os tratamentos realizados levaram à maior área de neoformação óssea (p<0,05). 
Adicionalmente, observou-se neoformação óssea significativamente maior nos grupos tratados com TLBP, 
em relação aos demais (p<0,005). Contudo, não houve diferença entre os diversos grupos submetidos a 
TLBP (p>0,05). Sugere-se que a irradiação Laser, no protocolo utilizado neste estudo, trouxe os melhores 
resultados para o processo de reparo ósseo. Além disso, é possível especular que sua associação aos demais 
tratamentos (fixação rígida e enxertia) pode ser benéfica em caso de fraturas ósseas extensas, especialmente 
em ossos com alta demanda funcional no organismo, como a mandíbula, onde a formação rápida de osso 
compacto bem mineralizado pode ser necessária. (PROBIC)  
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AVALIAÇÃO DO EFEITO CICATRIZANTE DE FILMES DE COLÁGENO RETICULADO COM 
MALTODEXTRINA EM MODELO EXPERIMENTAL ROEDOR

Lucas Sandes Moromizato (lucasmoromizato@hotmail.com, Curso de odontologia/UNIT/LMBE/ITP); Isana 
Carla Leal Souza (isanacls@hotmail.com, Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente/UNIT/LMBE/
ITP); Juliana Cordeiro Cardoso (juaracaju@yahoo.com.br, Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente/
UNIT/LBMAT/ITP); Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (ricardo_luiz@itp.org.br, Programa de 
Pós-Graduação em Saúde e Ambiente/UNIT/). 

O uso de filmes a base de colágeno como cobertura para feridas tem demonstrado efeitos satisfa-
tórios no auxílio ao processo cicatricial. Nos últimos anos, métodos para a modificação química de molé-
culas de colágeno meio de reticulação com diferentes agentes têm sido propostos no intuito de melhorar 
suas propriedades mecânicas. No entanto, muitos desses agentes reticuladores tem propriedades citotóxicas, 
suscitando a busca de novos compostos que possam ser utilizados com mais segurança em modelos bioló-
gicos. Desenvolver, caracterizar e avaliar o potencial cicatrizante em modelo roedor de filmes de colágeno 
reticulado com maltodextrina. A reticulação do colágeno foi realizada por meio de reação de Maillard, e os 
filmes produzidos a partir da técnica de Casting Process. Os filmes foram caracterizados mecanicamente, e 
quanto ao intumescimento, permeabilidade ao vapor d’água e colorimetria. Para o ensaio biológico, foram 
realizadas feridas cirúrgicas de 1cm2 no dorso de 60 ratos Wistar (280 ± 30 g), que foram divididos em três 
grupos: CTR – controle sem tratamento; COL – tratados com filmes de colágeno; CMO – tratados com 
filmes de colágeno modificado. Decorridos três, sete, 14 e 21 dias de experimento, foi calculado o índice 
macroscópico de retração das feridas (IRF). Em seguida, os animais foram eutanasiados e os espécimes da 
área de cicatrização foram removidos e processados histologicamente. Secções histológicas foram obtidas e 
coradas em hematoxina-eosina (HE) e picrossírius. As variáveis estudadas foram reação inflamatória (RI) 
, colagenização e população de mastócitos (MST). Os dados foram analisados por meio do teste Anova 
(extensão Tukey), considerando significativo p<0,05. Os filmes reticulados apresentaram maior elasticidade 
e menor taxa de intumescimento e permeabilidade que o filme original (p<0,05). Ambos os filmes promo-
veram aumento da IRF, e redução da RI e da degranulação mastocitária (MST) quando comparados ao 
grupo CTR (p<0,05), além de induzirem o melhor arranjo arquitetural das fibras colágenas ao longo da ci-
catrização. Agregados amorfos de colágeno I compatíveis com remanescentes do filme foram observados em 
CMO pela análise em picrossírius em 7º e 14º dias, sugerindo degradação mais lenta do material polimérico 
modificado quimicamente. A partir dos resultados expostos é possível sugerir que a reticulação química das 
moléculas de colágeno utilizando a maltodextrina gerou um filme com maior tempo de retenção na ferida, 
sem alterar suas características de biocompatibilidade ou suas propriedades pró-cicatrizantes. (PROBIC)  
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES DE AMIDO 
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Suedy Mascarenhas Souza (Tipo – Provic/Unit, Curso de Farmácia, UNIT, smsfarma@hotmail.com); Nathalia 
Vasconcelos Araújo Alves (Curso de Farmácia, UNIT, nathaliav_@hotmail.com); Claudio Moreira de Lima 
(Curso de Farmácia, UNIT, limaze74@yahoo.com.br). 

A própolis é uma mistura complexa com coloração e consistência variável, sendo coletadas pelas 
abelhas em diversos locais. A Própolis vermelha apresenta várias propriedades farmacológicas, tais como 
antibiótico, antiinflamatório, antioxidante, cicatrizante e antitumoral. O uso popular da própolis como 
medicamento é na forma de solução (tintura), no entanto, outras formas farmacêuticas que proporcionem 
melhor desempenho terapêutico, maior estabilidade e aderência ao tratamento são necessárias. A própolis foi 
coletada na região de Brejo Grande/SE. O Extrato etanólico da própolis (EEP) foi obtido através do procedi-
mento de ultra-som, onde 1g de cada amostra de própolis foi colocada em tubo de ensaio estéril com rosca, 
extraído com 12,5 mL de etanol a 70% durante 1 h, sendo em seguida centrifugado. Todos os EEP obtidos 
ao final do processamento foram levados a capela de exaustão para obtenção do extrato seco. Os filmes fo-
ram realizados segundo técnica “casting”, que consiste na desidratação de uma solução coloidal, chamada de 
solução filmogênica (SF). As soluções filmogênicas foram preparadas com 2g de amido de milho para 100g 
de água destilada, adicionadas 0,4% de sorbitol (plastificante) e 0,13 g do extrato seco de própolis vermelha. 
Os resultados obtidos a partir dos testes de concentração do sorbitol (plastificante) e dos tipos de amidos 
para o desenvolvimento dos filmes ofereceram boas características para o bom desenvolvimento dos testes 
posteriores a serem realizados. (PROVIC)  
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇAO DE FILMES D
E MANGABA,AMIDO E COLÁGENO

Laiza Canielas Krause (laiza_canielas@hotmail.com); Anne Raquel Teixeira Cardoso (anne_stelle@hotmail.
com); Francine Ferreira Padilha (fpadilha@hotmail.com). 

Filmes de revestimento são aplicáveis em diversos setores, destaca-se uso dos mesmos em fármacos 
e alimentos, possuindo inúmeras aplicações em ambas as áreas. Na área farmacêutica são utilizados para 
proteger o fármaco na forma sólida contra ações do meio ambiente, melhorar sua aparência, mascarar sabor 
e odor desagradáveis ou apresentar propriedades de gastro-resistência, além de servir como barreira em siste-
mas de liberação sustentada de fármacos Na indústria de alimentos, filmes de revestimento polimérico geral-
mente polissacarídeos ou protéicos, são usados em embalagens como barreira para prevenir oxidação, reter 
sabor e aroma e prevenir ou retardar ataque microbiano. A mangaba (Harconia speciosa Gomes) é uma fruta 
tropical, predominante no nordeste brasileiro e usado popularmente para acelerar processos de cicatrização. 
O uso de amido, sacarose e o suco concentrado de mangaba como materiais biodegradáveis é promissor de-
vido a disponibilidade natural desses produtos. Dessa forma, torna-se interessante e necessário o estudo e o 
desenvolvimento de polímeros biodegradáveis. O objetivo desse projeto foi o estudo para obtenção de filmes 
biodegradáveis e mecanicamente viáveis a partir da combinação de polímeros (amido, colágeno e macromo-
léculas provenientes da mangaba). Os filmes obtidos foram caracterizados quanto a: microscopia eletrônica 
de varredura, propriedades mecânicas, grau de intumescimento (swelling) e ensaio biológico. No ensaio 
Biológico durante os primeiros 7 dias, considerado período crucial de cicatrização, todos os filmes testados 
obtiveram um resultado semelhante, após esse período as formulações com   amido, exibiram  melhores 
resultados na avaliação histopatológica seguido pela formulação  Mangaba/amido no entanto,  a formulação 
somente com mangaba não foi capaz de promover uma aceleração significativa do processo cicatricial, porém 
as formulações contendo mangaba poderão ser amplamente estudadas, eliminando partículas indesejáveis 
para evitar o aparecimento de gigantócitos e a concentração polimérica: plastificante ajustada para permitir 
maior estruturação das cadeias e conseqüente maior resistência a dissolução. A mistura de polímeros com 
propriedades mecânicas diferentes também podem contribuir para a obtenção de um melhor produto final. 
Os filmes preparados a partir da combinação do colágeno e mangaba não apresentaram homogeneidade, já 
que a proteína não conseguiu se misturar perfeitamente com a mangaba, mas apesar disso esse filme apre-
senta um grande potencial na área farmacêutica e biomédica, pois a mangaba possui ação medicinal vasta 
e o colágeno hidrolisado é quimicamente modificado e tem sido investigado como componente de blendas 
poliméricas, compósitos e complexos interpolimérico por apresentar uma estrutura fibrosa e uma excelente 
biocompatibilidade, devido suas características de baixa toxicidade e imunogenicidade. Mostrando com isso 
a necessidade de maiores estudos em relação a esse filme.  (PROBIC)  



90
AGRÁRIAS, 

SAÚDE e 
BIOLÓGICAS

ESTUDO DA BIODIVERSIDADE DE METAZOÁRIOS PARASITAS DO BAGRE MARINHO, 
Sciades (Arius) proops (SILURIFORMES, ARIIDAE), NO LITORAL DE SERGIPE

Lumara Souza Alves Bonfim (lumarah_brunelly@hotmail.com); Renata Priscila Santos de Carvalho 
(renpris14@hotmail.com); Rubens Riscala Madi (rrmadi@gmail.com); Cláudia Moura de Melo 
(claudiamouramelo@hotmail.com). 

Os bagres da família Ariidae apresentam distribuição circunglobal, a espécie Sciades proops habita 
principalmente estuários de águas rasas enlameadas e lagoas salobras, ocorrendo também em águas doces. 
Sua dieta basea-se em peixes e crustáceos. Portanto acredita-se que esses peixes podem atuar como hospe-
deiros intermediários, definitivo e/ou parâtenico no ciclo de vida de várias espécies parasitas. O objetivo do 
presente trabalho é permitir o estudo da biodiversidade dos metazoários parasitas de S. proops coletados no 
estuário do Rio Japaratuba, município de Pirambu, litoral de Sergipe. Foram coletados 6 peixes por  pesca-
dores artesanais da zona costeira e estuarina do Rio Japaratuba, município de Pirambu, SE. Os exemplares 
coletados foram resfriados e transportados ao Laboratório de Biologia Tropical, medidos, fotografados, pesa-
dos e em seguida necropsiados.  O peso médio foi de 202,3 g, comprimento total médio de 28,4cm e com-
primento padrão médio de 23,1cm. Dos peixes examinados, foram encontrados Contracaeacum sp. livres 
na cavidade abdominal e  copépoda  nas brânquias. A avaliação parasitológica revelou que 100% dos peixes 
encontravam-se parasitados. Os parasitas estão em fase de fixação para posterior identificação taxonômica 
ao nível de espécie. É importante ressaltar que os resultados parciais deste estudo apontam uma expressiva 
taxa de parasitismo em peixes Sciades proops coletados no litoral de Sergipe. (PROBIC)  
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HIPOPLASIA DE ESMALTE DENTÁRIA EM BEBÊS DE CRECHES 
DA REDE PÚBLICA DE ARACAJU-SE

Meireane Firmino Pereira (Curso de Odontologia- meireane_odontologia@yahoo.com); Jéssica Chirife 
Fonseca (Curso de Odontologia- keka_fonseca@hotmail.com); Juliana Cordeiro Cardoso (Curso de Farmárcia 
– farmácia@unit.br); Sandra Regina Barretto (Curso de Odontologia - nanaestetica@oi.com.br); Cristiane 
Costa da Cunha Oliveira ( Curso de Odontologia – criscunhaoliva@yahoo.com.br) ; Ricardo Luiz Cavalcanti 
de Albuquerque Junior ( Curso de Odontologia – ricardo_luiz@itp.br); Suzane Rodrigues Jacinto (Curso de 
Odontologia - odontologia@unit.br)

Hipoplasia de esmalte dentário tem sido observada em crianças na fase de dentição decídua, ma-
nifestação essa que pode trazer consequências maléficas para a saúde bucal, já que a literatura consultada 
demonstra que crianças com hipoplasia de esmalte são até três vezes mais susceptíveis à cárie dental, repre-
sentando uma preocupação marcante na rotina Odontopediátrica. Assim, a realização da presente proposta 
de pesquisa é de suma importância uma vez que busca determinar a prevalência de hipoplasia de esmalte 
dentária em bebês de creches da rede pública de Aracaju-SE. Para tanto, 112 bebês de 17 creches da capi-
tal, com faixa etária entre 06 meses e 3 anos de idade, foram examinados clinicamente e 26 dos pais res-
ponderam a um formulário com informações sobre possíveis intercorrências observadas durante o período 
pré-natal, neonatal e pós-natal. Os dados coletados foram encaminhados para tratamento estatístico para 
verificar a prevalência de hipoplasia na amostra estudada. Das 112 crianças examinadas 69 apresentaram 
algum grau de hipoplasia de esmalte dentária o que indica que 61,60% das crianças são acometidas por essa 
alteração de esmalte dentário. (PROBIC)  
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ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS CONSTITUÍNTES QUÍMICOS DO EXTRATO 
ETANÓLICO DE Pluchea sagittalis (Lam.)

Vitória Regina S. Nascimento (vitoriareginasilva@hotmail.com); Sheyla Alves Rodrigues (shelrodrigues@
hotmail.com). 

Existem milhares de compostos bioativos na natureza com propriedades ainda inexploradas, muitos 
são derivados do metabolismo secundários de plantas capazes de gerar efeitos benéficos no organismo hu-
mano. Isto explica o uso/estudo de plantas medicinais com diversas finalidades terapêuticas, como avaliação 
do potencial antioxidante para controle de doenças degenerativas ligadas ao excesso de radicais livres, como 
câncer e doenças neurológicas. A espécie Pluchea sagitallis (Lam.) Cabrera, pode ser encontrada no Brasil, 
Argentina e Paraguai, com denominação popular de  quitoco,  madre cravo ou tabacarana. A etnofarrma-
cologia descreve sua utilização no tratamento de afecções do trato gastrointestinal, analgesia, inflamação 
e alguns distúrbios nervosos. O objetivo desse trabalho é isolar e identificar os constituintes químicos do 
extrato etanólico de interesse biológico dessa planta, além de avaliar seu potencial antioxidante. O extrato 
etanólico das folhas foi obtido por extração contínua em aparelho do tipo Soxleth e seco em rotaevaporador. 
A amostra seca foi suspensa em metanol 70% e submetida à partição líquido-líquido com hexano 100% e 
diclorometano 100%. Cada fração foi submetida à cromatografia em coluna aberta de Sílica Gel 60 Mesh, 
as amostras obtidas foram submetidas à cromatografia em placa, revelada com luz UV, para agrupamento 
das frações semelhantes. Realizou-se a análise da atividade antioxidante das três frações, segundo o método 
fotocolorimétrico do DPPH, testando-se as concentrações de 250, 200, 150, 100, 50 e 25 &#956;g/mL. 
Obtiveram-se 15 amostras da fração diclorometanólica e 18 da fração hexânica, na cromatografia em co-
luna. Quanto à atividade antioxidante o percentual de inibição na maior concentração testada foi de 2,4% 
para a fração hexânica, 44,3% para a fração diclorometanólica e 95,2% para a fração metanólica, mostrando 
ser os compostos mais polares os responsáveis pela atividade. (PROBIC) 
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PCR PARA ISOLAR GENE CANDIDATO NA CONSTRUÇÃO DE VACINA DE DNA

Caroline de Santana Ferreira/carolferreira_sf@hotmail.com; Daniela Droppa Almeida/danieladroppa@gmail.
com; Juliana de Vasconcelos Cerqueira Braz/juli.vcerqueirabraz@outlook.com; Judson Wallace Rodrigues da 
Silva/judsonall_16@hotmail.com; Katharina Kelly de Oliveira Gama Silva/kate_olyver@hotmail.com; Aline 
Correa de Freitas/alinecorrea1@gmail.com; Wanessa Lordelo Vivas/wanessa_lordelo@unit.br; Francine Ferreira 
Padilha/ fpadilha@yahoo.com; Isabel Bezerra Lima Verde/isabel_limaverde@yahoo.com.br

A Linfadenite Caseosa (LC) é uma zoonose crônica, infectocontagiosa, que se manifesta pela presen-
ça de necrose nas glândulas linfáticas de mamíferos em geral, tendo maior prevalência em ovinos e caprinos. 
Seu agente etiológico é a Corynebacterium pseudotuberculosis, bactéria caracterizada como gram-positiva e 
intracelular facultativa. A LC é de difícil controle devido à falta de tratamentos e medidas profiláticas. Di-
versas vacinas a partir de cepas atenuadas, utilização de exotoxinas em sobrenadantes já foram testadas e se 
demonstraram ineficazes, o que nos leva a propor o desenvolvimento de uma vacina de DNA recombinante, 
que se baseia no uso de sequências do DNA da C. pseudotuberculosis que codificam antígenos imunodomi-
nantes. O gene Cp40 da C. pseudotuberculosis provavelmente codifica uma exotoxina chamada de serina 
protease, que promove a disseminação da bactéria. Diante disto, essa exotoxina é uma candidata à constru-
ção de vacina de DNA recombinante. Para obtenção da sequência de DNA foi utilizada a técnica da Reação 
em cadeia da polimerase (PCR) onde conseguiu-se, com a utilização de oligonucleotídeos específicos, isolar 
nosso fragmento de interesse (gene Cp40) adicionando a esse fragmento sítios específicos para que possamos 
fazer a ligação no plasmídeo na etapa subsequente. O objetivo desse trabalho foi realizar uma PCR para 
obtenção do fragmento de interesse que corresponde ao nosso gene alvo Cp40 candidato à construção de 
uma vacina recombinante contra a Linfadenite Caseosa. O DNA genômico da bactéria C. pseudotuberco-
losis  foi isolado através das células do meio de cultura, como descrito na literatura.  Foram centrifugados 
5 mL do meio de cultura e ressuspendido com EDTA 50mM e Lisozima 10mg/mL. Em seguida foi uti-
lizado o kit Wizard® Genomic DNA Purification da Promega, seguindo as instruções do fabricante. Uma 
eletroforese em gel de agarose a 1% foi feito para verificar a integridade do DNA extraído. A PCR foi feita 
utilizando o Kit Go Taq® Green Master Mix, onde o gene  foi amplificado a partir do DNA genômico da 
bactéria  usando os primers F-5’ CGC GGA TCC ATGCATAATTCTCCTCGATCAG 3’) e R5’ CGG 
GAATTC TTATCTAGAACCAGTTGGCTTTC 3’) reverse, contendo os sítios para as enzimas de restri-
ção BamHI e Eco RI respectivamente. A reação de PCR teve um volume final de 50 uL, onde 25uL do Go 
Taq® Green Master Mix (Promega), 1uL de cada Primer 100uM, 22uL de água MiliQ autoclavada e 1uL de 
DNA molde, sendo submetida às etapas de desnaturação inicial, a 94°C por 2 min, seguida de 35 ciclos de 
desnaturação, a 94°C por 1 min, hibridização a 55°C por 1 min, extensão a 72°C por 1,5 min e, ao término 
dos ciclos, a reação foi submetida a uma extensão final de 72°C por 10 min. O produto da reação de PCR foi 
submetido à eletroforese em gel de agarose a 1% corado com GelRed™ (Biotium).  A eletroforese em gel de 
agarose possibilitou constatarmos que o produto da PCR obteve um fragmento com cerca de 1000pb, que 
era o tamanho esperado. Através do sucesso dessa etapa será possível seguirmos com as etapas subsequentes 
para a construção da vacina recombinante. (PROBIC)  
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A ESCOLA PRIMÁRIA EM SERGIPE: REPRESENTAÇÕES 
DO GRUPO ESCOLAR (1930- 1961)

Blenda Joyce dos Santo (blendarenovada@gmail.com); Miguel André Berger (bergerandremiguel@hotmail.com)

O presente resumo é resultado da pesquisa desenvolvida através do Projeto de Iniciação Cientifica 
que tem como proposta apresentar e analisar as Representações do Grupo Escolar em Sergipe no período en-
tre 1930-1961. Este tem a finalidade de estimular as práticas de estudos independentes, despertar o interesse 
pela investigação, pesquisa e desenvolver a autonomia intelectual e acadêmica do sujeito aprendente. Dessa 
forma, ao longo desse trabalho apresentaremos o estudo dos grupos escolares, modalidade da escola primá-
ria implementada no Brasil na transição do século XIX para o século XX, considerada símbolo de moder-
nização e racionalização educacional. Assim, o ponto crucial será o enfoque dado na criação, contribuição e 
função que os grupos escolares junto à sociedade sergipana. Para que isso aconteça, elencamos alguns itens 
necessários para melhor estudo do assunto, são eles: Corpo Docente, Estrutura Física, Práticas Docentes, 
etc. Nesta perspectiva, a metodologia usada nesta pesquisa é de natureza histórica, envolverá a análise de 
material impresso, sendo que utilizaremos os seguintes procedimentos metodológicos, levantamento de fon-
tes documentais em arquivos públicos existentes nos diferentes estados, levantamento de bibliografia sobre 
o tema de estudo; reunião de textos, fichamentos da bibliografia e sistematização das leituras realizadas, etc. 
Neste sentido os objetivos de estudo são: produzir uma interpretação sistemática, aprofundada e integradora 
sobre a educação pública primária perceber o funcionamento das escolas primárias- modalidade grupo esco-
lar, Reunir, organizar e disponibilizar fontes documentais de diferentes estados do país visando a subsidiar 
a investigação proposta e fomentar novos estudos histórico-comparativos. Portanto podemos perceber que 
os resultados atestam que os grupos escolares foram um modelo de ensino graduado e efetivo durante esse 
período de estudo que ainda se encontra na memória do cidadão sergipano. (PROVIC)  
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MODOS DE EDUCAR: PRÁTICAS ESCOLARES E CULTURA ESCOLAR 
NO TERRITÓRIO SUL SERGIPANO

laisadias10@gmail.com; ronysocial@hotmail.com

Alicerçado na História Cultural, o presente trabalho deriva do Projeto de Iniciação Científica Modos 
de Educar: práticas escolares e cultura escolar no território sul sergipano e tem como objetivo revelar os re-
sultados obtidos no referido projeto. Usando da metodologia da história oral, segundo Alberti (2011), elege-
mos como objeto de análise as narrativas de trajetórias de vida de 17 professores aposentados da região sul do 
estado sergipano e na ação de compreender os modos de educar de um determinado tempo e espaço através 
da memória de sujeitos simples, percebemos que essas experiências representam outros conhecimentos que 
podem se distanciar das concepções dadas, das verdades dogmatizadas e até comuns a todas as culturas. A 
ação de compreender a história da educação sergipana do século XX através de representações sociais, nos 
fez perceber que as mudanças desenvolvidas no interior das salas de aula não ocorreram paralelamente às 
mudanças ditadas pelas reformas educacionais, a prova disso, foi o uso dos castigos físicos, da palmatória, 
das salas multisseriadas, do professor como detentor do saber, pronto para difundir um ensino verbalista 
calcado num método de memorização, enquanto o movimento escolanovista ditava uma educação que pri-
mava por um aluno  crítico e reflexivo, capaz de encontrar na educação escolar a forma de realizar os seus 
prazeres e suas vocações. Para além disso, podemos observar também que existia uma única cultura escolar 
presente em todas as instituições educativas do território, baseada na relação normas a seguir  e sujeitos (pro-
fessores) a cumprir. Nas lacunas entre normas e sujeitos situa-se as práticas escolares, e era na especificidade 
de cada relação que definia-se a forma pela qual essas normas eram difundidas, absorvidas e exteriorizadas 
no comportamento do aluno, a exemplo da maneira de segurar o lápis, da postura ao se sentar, de falar, os 
métodos usados para aprender a tabuada, a ler e a escrever, dentre outros.  O quadro de depoimentos orais, 
organizado com os relatos de professores entre 75 e 96 anos de idade, nos possibilitaram a formação de um 
conjunto de informações digitais e escritas sobre o tema, através do qual daremos início a construção de um 
acervo de entrevistas que fará parte de um “Centro de Memória Oral da Educação Sergipana”. Assim, che-
gamos a conclusão que ao centrar nossa pesquisa do campo educacional em entrevistas biográficas, pode-se 
compreender a realidade construída em diferentes tempos e espaços e que mesmo distante, pode ser dada 
a ler, através de sujeitos que produzem conhecimentos sobre si, sobre os outros e sobre estruturas sociais, 
educacionais, políticas, econômicas e culturais que os cercam. (PROBIC) Humanidades 
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A GERAÇÃO DIGITAL E OS NOVOS ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM 
EM AMBIENTES VIRTUAIS MÓVEIS

Vinícius Sampaio Silva (Licenciatura em Letras/Inglês pela Universidade Tiradentes. vsampaio90@gmail.com); 
Simone de Lucena Ferreira (Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Tiradentes. Coordenadora 
do Grupo de Pesquisa Educação, Tecnologias de Informação e Cibercultura. simone_ferreira@unit.br).

Numa era onde trocas são possíveis através de redes virtuais, desprezando a existência de espaços físi-
cos e de comunicação presencial, a necessidade de inserir os educandos, desde os níveis básicos da educação, 
nesta realidade digital foi uma das motivações para a elaboração e execução desta pesquisa. Vale à pena res-
saltar que ela foi desenvolvida em consonância e com o apoio do Grupo de Pesquisa Educação, Tecnologias 
de Informação e Cibercultura – GETIC/CNPq/Unit, cujas reuniões colaboraram grandemente para que 
a análise de materiais impressos e digitais pudesse ser feita de forma aprofundada e discutida em grupo. A 
metodologia utilizada foi a leitura de material bibliográfico relevante para o desenvolvimento da atividade 
de pesquisa, bem como a produção de fichamentos produtos destas leituras. Associadas a elas, houveram 
discussões em equipe, em meio aos membros do GETIC. Sendo a internet o meio de comunicação mais 
importante para o que propunham os objetivos do projeto de pesquisa, este recurso também foi vastamente 
utilizado, no sentido de localizar e analisar Ambientes Virtuais de Aprendizagem já existentes na rede, bem 
como relatos de experiências de profissionais da área da educação online dentro de seus processos educativos, 
além da observação do funcionamento detalhado de alguns desses ambientes. Durante e após o desenvolvi-
mento das atividades elencadas no Cronograma de Atividades do projeto, foi possível construir, com o apoio 
de profissionais da área da informática, programação e Java, um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 
com uma interface de caráter simplista, mas com todos os recursos julgados fundamentais para o que um 
ambiente como este se propõe, sendo, portanto, uma interface amigável para o usuário. Junto aos recursos 
básicos de uma plataforma de educação virtual, destaca-se um recurso importante que foi implementado a 
ela para garantir uma segunda característica ao ambiente: a interatividade. Para tanto, foram criadas seções 
de comunicação dentro do próprio ambiente, onde professores e alunos podem trocar mensagens sem limi-
tação de caracteres, podendo conter hiperlinks, imagens, arquivos de áudio, documentos, arquivos compac-
tados, executáveis, etc., sem limitações, bastando que o dispositivo móvel tenha espaço de armazenamento 
suficiente. O AVA poderá contemplar qualquer etapa do aprendizado, adaptando-se à didática do profissio-
nal docente e os seus planos de aula. Há a possibilidade de publicação de materiais didáticos/pedagógicos no 
próprio ambiente e o seu compartilhamento poderá ser realizado de diversas formas. O ambiente foi testado 
numa turma de graduação da Universidade Tiradentes, na qual todas as funcionalidades do ambiente foram 
testadas e comentadas. Foi possível verificar que o grau de usabilidade do ambiente foi satisfatório, haja vista 
não terem ocorridos problemas com o cadastro e o acesso das aulas no ambiente nem com a navegação por 
suas funções. Em linhas gerais, o Ambiente Virtual de Aprendizagem “Educação Móvel”, desenvolvido a 
partir deste projeto de pesquisa, mostrou-se satisfatório e atendeu às expectativas do que se propunha ini-
cialmente. A partir da sua implementação no cotidiano das salas de aula será possível dinamizar processos 
relacionados ao ensino e à aprendizagem de conteúdos curriculares e científicos necessários à formação edu-
cativa e profissional dos indivíduos. (PROBIC) 
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A PROTEÇÃO DO IDOSO A PARTIR DO SISTEMA DE SEGURIDADE 
SOCIAL E O MÍNIMO EXISTENCIAL

Fernanda Alves de Oliveira Machado (Curso de Direito – NPD/UNIT, fernanda_direito24@hotmail.com); 
Katia Cristine Santos de Oliveira (NPD/UNIT, katia_cristine13@hotmail.com). 

Este trabalho trata da situação do idoso diante da proteção que lhe é devida pelo Sistema de Seguri-
dade Social com vistas a apontar quais são os maiores problemas de acesso aos benefícios e serviços devidos 
por mencionado Sistema protetivo. Este projeto tem por objetivo verificar se o Estado está cumprindo seu 
dever constitucional de garantir o mínimo existencial à população idosa, através de prestações positivas, 
como a proteção social dispensada pelo Sistema de Seguridade Social, bem como verificar como se efetiva 
a proteção social no Brasil, principalmente a partir da Constituição de 1988. Os principais métodos usados 
se referem à revisão bibliográfica, identificação de fontes sobre o Sistema de Seguridade Social. As fontes 
bibliográficas, artigos e livros relacionados ao tema, foram pesquisados em acervos da Universidade Tiraden-
tes, espaço de leitura de livrarias, acervo particular da orientadora, sites de revistas eletrônicas avaliadas pela 
CAPES, bem como site do Supremo Tribunal Federal. A presente pesquisa de iniciação científica, cujo tema 
é “A proteção do idoso a partir do sistema de seguridade social e o mínimo existencial” está tendo como 
um dos resultados esperados a verificação de que é possível o Estado cumprir o dever de garantir, através 
de prestações estatais positivas, a parcela mínima de que cada idoso precisa para sobreviver. Com o estudo 
sobre a proteção do idoso na Seguridade Social, a partir da pesquisa bibliográfica e documental, a verifica-
ção da realidade sobre o assunto delimitado está tendo como resultado a constatação de que é possível se 
garantir um maior acesso do idoso aos benefícios e serviços dos subsistemas de Seguridade Social. Espera-
-se ainda que, em razão do aumento da população idosa, o Estado faça valer as políticas públicas criadas e 
que objetivam garantir o mínimo existencial ao idoso, ou seja, mesmo que não seja possível assegurar tudo 
que população idosa necessita, pelo menos o Estado se preocupe em manter um nível de sobrevivência que 
garanta a dignidade para a população idosa no Brasil. Se a Constituição de 1988 criou um sistema visando 
à proteção daqueles que necessitam de uma atenção especial por parte do Estado. Não se justifica, portanto, 
com o aumento da população idosa - que o Poder Público feche os olhos para a nova realidade brasileira. 
Não se está querendo desta forma que o governo forneça além do necessário, mas que este simplesmente 
cumpra seu dever constitucional de garantir o mínimo existencial. (PROBIC/UNIT). 
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AÇÕES AFIRMATIVAS VERSUS MÉRITO NO VESTIBULAR: UM ESTUDO SOBRE O 
DEBATE JUDICIAL NA JUSTIÇA FEDERAL DE SERGIPE EM TORNO DO PROGRAMA DE 

AÇÕES AFIRMATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

José Lucas Santos Carvalho (Curso de Direito, PROBIC/UNIT, lucascarvalhodir@hotmail.com);  Kelly Helena 
Santos Caldas (Curso de Direito, PROBIC/UNIT, kellycaldas2.0@hotmail.com); Msc. Ilzver de Matos Oliveira 
(Curso de Direito, Professor, ilzver@gmail.com)

A presente pesquisa, aprovada se propôs a analisar a discussão judicial estabelecida no primeiro ano 
de vigência do sistema de cotas sociais e raciais na Universidade Federal de Sergipe- Programa de Ações Afir-
mativas da Universidade Federal de Sergipe – PAAF/UFS, o ano de 2010, de modo a identificar, através de 
pesquisa documental, as regras e princípios constitucionais, as normas jurídicas nacionais e internacionais, 
além dos fundamentos teóricos e jurisprudenciais utilizados pelos juízes da Justiça Federal Seção Judiciária 
de Sergipe nas sentenças proferidas em resposta as ações ajuizadas em face da ação afirmativa de ingresso ao 
ensino superior adotada pela UFS, através da Resolução nº 80/2008/CONEPE. Inicialmente foi realizada 
revisão bibliográfica acerca das ações afirmativas e da judicialização da política, a fim de estabelecer um 
estudo conceitual, visando à apropriação teórica das discussões contemporâneas sobre a matéria. A partir 
deste referencial teórico, foi iniciada a coleta no sítio oficial da Justiça Federal das sentenças proferidas no 
ano de 2010. A referência bibliográfica compreende os autores: Luiz Werneck Vianna, Maria Tereza Sadek, 
Boaventura de Souza Santos, Joaquim Barbosa Gomes, Luis Roberto Barroso, Frank Marcon, dentre outros. 
A pesquisa se caracteriza como documental, fazendo uso de análise dos dados qualitativa e quantitativa-
mente. Esse método se mostrou o mais adequado a conhecer a amplitude e as características do debate sobre 
ações afirmativas que ocorre no âmbito da Justiça Sergipana ao analisar as sentenças emitidas como resposta 
às ações propostas no ano de 2010 contra o PAAF/UFS. Os resultados alcançados demonstram que na 1ª 
instância foram impetradas 115 ações contra o PAAF/UFS, sendo 50 mandados de segurança, 60 ações 
ordinárias, 4 ações sumárias e 01 declaratória incidental. Em relação aos resultados qualitativos foi consta-
tado que majoritariamente a Justiça Federal de Sergipe é contrária ao PAAF/UFS, mas tal posicionamento 
não é pacífico. Observou-se, também, que as políticas públicas de mitigação das diferenças sociais para ser 
concretizadas precisam de sustentação jurídico-legal, o que faz surgir uma nova demanda para os membros 
do Poder Judiciário, na expectativa de que estes determinem e apresentem respostas ao desafio constitucio-
nalmente posto de se construir uma sociedade mais justa, solidária, tolerante, integrada e igualitária, pois o 
debate judicial permite o avanço da democracia, em virtude da discussão qualificada de temas relevantes e 
cercados de embates sociológicos. (PROBIC)  
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ANÁLISE DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM SERGIPE 
COM ÊNFASE NA SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DE ADOLESCENTES

Vívian Maria Nunes Pionório (Bolsista Responsável, Aluna de Graduação, Direito, vivi_pionorio@hotmail.
com, PROBIC/UNIT); Adriana Caetana dos Santos (Voluntária, Aluna de Graduação, Direito, drica_caetana@
hotmail.com, PROVIC/UNIT); Profª. Dra. Karyna Batista Sposato (NPGD/UNIT e ITP, karynasposato@
hotmail.com). 

O projeto de pesquisa teve como enfoque principal a análise da situação do Sistema Estadual de 
Atendimento Socioeducativo em Sergipe com ênfase nas medidas privativas de liberdade. Como fontes de 
pesquisa foram utilizados dados nacionais e estaduais referentes ao universo dos adolescentes em conflito 
com a lei no ano de 2010 (último levantamento realizado a nível nacional) e de 2012 no caso da realidade es-
tadual, possibilitando retratar quantitativamente tal problemática, utilizando como parâmetro as principais 
recomendações do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), que inicialmente consti-
tuía um documento operacional para a execução da medida socioeducativa e que em 2012, fora aprovado 
como a Lei 12.594, trazendo princípios, regras, conceitos, e diretrizes destinadas à execução de medida so-
cioeducativa. Dessa forma, os objetivos específicos desdobraram-se com a análise das seguintes vertentes: o 
total de instituições e de adolescentes que cumprem a medida de internação; do total, a distinção quanto ao 
gênero feminino e masculino; separação com relação à origem dos adolescentes, ou seja, quantos advindos 
do interior do Estado e quantos provenientes da capital; e por fim, o tipo de infração praticada, levando-se 
em consideração o maior percentual dentre todas as apresentadas. A pesquisa utilizou de métodos: biblio-
gráfico e documental a partir de uma abordagem histórico-comparativa; análise das recomendações do SI-
NASE; leitura e acompanhamento do projeto de lei que tramitou no Congresso Nacional até sua aprovação 
no último dia 18 de janeiro de 2012; leitura do Levantamento Nacional sobre o Sistema Socioeducativo de 
2010 promovido pela SPDCA (Secretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente); leitura do 
relatório elaborado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça) relativo ao Programa Medida Justa; leitura de 
legislações, tendo como principal a Lei nº 12.594/2012; análise dos boletins de movimentação, referentes ao 
ano de 2012, disponibilizados pela instituição que executa a medida socioeducativa de internação no Estado 
de Sergipe; elaboração de textos com os dados obtidos. Através da pesquisa e coleta de dados, concluímos 
que o Estado de Sergipe não conta com unidades socioeducativas no interior do Estado, sendo que as 3 
unidades de privação de liberdade existentes encontram-se localizadas na capital, dessas, 2 são masculinas e 
1 feminina. Levando-se em consideração os dados referentes ao ano de 2012, no total são 128 adolescentes 
cumprindo medida socioeducativa de privação de liberdade, desse quantitativo apenas 5 adolescentes são do 
sexo feminino. Do total (128) 98 deles são de origem interiorana, 68 estão privados de forma cautelar e 55 de 
forma definitiva. Quanto à natureza das infrações praticadas, através da análise dos dados constatou-se que 
os crimes contra a pessoa e contra o patrimônio possuem o maior quantitativo de incidências, sendo 56% 
para o primeiro tipo e 26% para o segundo, refletindo a tendência nacional. (PROBIC)  
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BRASIL, PORTUGAL E  INGLATERRA: CICULAÇÃO DE IMPRESSOS PROTESTANTES E 
OUTROS IMPRESSOS EDUCACIONAIS (1850-1863)

Nathally Almeida Sena (nathally.sena@yahoo.com.br); Estér Fraga Vilas-Boas Carvalho do Nascimento (ester.
fraga@uol.com.br)

Na perspectiva da História Cultural, este trabalho insere-se na História da Educação. É parte do 
projeto que a Profª. Dra. Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento desenvolve atualmente intitulado 
“Imprensa Protestante nos Oitocentos”, e é apresentado como resultado parcial do projeto de mesmo título 
financiado pela UNIT. Este texto tem como objetivo identificar os agentes e colportores que atuaram no 
Brasil no período de 1850-1863 como também compreender a ação dos agentes da Sociedade Bíblica Britâ-
nica e Estrangeira/BFBS no Brasil durante o marco temporal delimitado. O corpus documental analisado 
encontra-se disponível na Cambridge University Library, Inglaterra (UK). É parte de um acervo de aproxi-
madamente 4.800 correspondentes que atuaram em todo o mundo durante o período de 1804 a 1897, pos-
teriormente digitalizados pela coordenadora do referido Projeto de Pesquisa. No marco temporal delimitado 
foi possível constatar a atuação de 11 agentes no país através de 20 documentos contabilizados entre eles 
cartas, anotações, transcrições e orçamentos. Porém, essa investigação se limitou à atuação e a rede de socia-
bilidade entre o Brasil, Portugal e Inglaterra graças ao papel desses agentes em território brasileiro. Todo o 
movimento desses homens foi sistemática e regularmente rastreado durante o período em que ficaram vin-
culados à instituição. Nessas cartas, os agentes relatam suas atividades e impressões sobre o Brasil. A troca 
de correspondências foi feita entre os agentes localizados no Brasil e os seus superiores localizados na sede 
possibilitando o mapeamento dos mesmos e seus locais de atuação durante o marco delimitado no século 
XIX. A análise da documentação do projeto desenvolvida será decisiva na decifração das representações, das 
discussões, soluções de problemas e dos avanços e recuos das ações dos agentes britânicos na área sob sua 
jurisdição no Brasil. O referencial teórico-metodológico aborda os seguintes conceitos: método indiciário, 
campo, associações voluntárias, correspondência  e, missões protestantes. (PROBIC)  
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DIREITO À SAÚDE: INEFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL

Jamille Coutinho Costa (Direito, PROBIC/Unit, mille_coutinho@msn.com); Katia Cristine de Oliveira 
Teles(Orientadora, katia_cristine13@hotmail.com). 

O projeto de pesquisa intitulado: Direito à saúde: Da (in)efetividade das políticas públicas para a sua 
concretização como forma de garantir o mínimo existencial, faz uma análise da efetividade dos direitos so-
ciais, acerca das políticas públicas de saúde. Proporciona um reconhecimento das possibilidades de se exercer 
controle judicial sobre as políticas sociais e econômicas, além de demonstrar a fundamental importância do 
exercício desse controle para a efetividade dos direitos fundamentais sociais. Com isso, o projeto analisou as 
várias decisões que obrigam o atendimento imediato pelo Estado de alguns direitos sociais, notadamente o 
direito à saúde, que não são concretizados pelo Estado. Isso ocorre porque a falta de recursos públicos im-
pede a efetivação desses direitos. Este projeto serviu como uma primeira aproximação para a compreensão 
das políticas públicas de saúde no Brasil, destacando alguns dos principais eventos, inclusive a judicialização 
da saúde. Trata ainda dessa judicialização do direito à saúde e do acesso à justiça, com o estudo da con-
cretização do mínimo existencial. Além disto, o projeto fez uma análise das características, classificação e 
origem dos direitos sociais, e percebeu como o Poder Judiciário lida com as prestações referentes à saúde. O 
projeto de iniciação científica buscou analisar os vínculos entre acesso à justiça e a efetividade. Inicialmente 
analisou o direito fundamental à saúde, fazendo uma análise histórica da origem e classificação dos direi-
tos fundamentais, e aborda o direito à saúde como dependente das políticas públicas. Fez uma análise dos 
recursos públicos, bem como da reserva do possível para garantia de implementação das políticas públicas. 
Observou ainda o limite do Judiciário e sua atuação no controle das políticas públicas, a chamada judicia-
lização da saúde. Além disso, foi analisado o mínimo existencial como elemento norteador das políticas de 
saúde, já que o principal desafio é formular estratégias políticas e sociais juntamente com outros mecanis-
mos e instrumentos de garantia democrática, que aperfeiçoem os sistemas de saúde e de justiça com vistas 
à efetividade do direito à saúde. O projeto possui caráter qualitativo e a colheita de dados se deu a partir da 
pesquisa bibliográfica, bem como documental. A primeira nos permite fundamentar o tema nos princípios 
e conceitos doutrinários. No que tange à análise documental, a mesma nos auxiliou na exata definição do 
objeto em estudo a partir do que está previsto na lei. O resultado da pesquisa foi perceber que o direito à 
saúde no Brasil precisa ser efetivado, e que para isso, não deveria nem ser necessário uma judicialização como 
política pública, mas sim o controle por parte do poder público. Porém, enquanto ainda não se tem esse 
direito efetivado na forma do “dever ser”, a judicialização tem que continuar com o seu papel de contribuir 
para a concretização ao direito ao mínimo existencial. (PROBIC)
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DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA: SAÚDE E AMBIENTE 
NA ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU

Monike Barbosa Andrade (Bolsista de Iniciação Cientifica do curso Serviço Social) Profa. Dra. Vânia Fonseca 
(professora no Curso de Serviço Social, Curso de Mestrado em Saúde e Ambiente e pesquisadora do Instituto 
de Tecnologia e Pesquisa - Unit); Profa. Ana Célia Goes (Curso de Serviço Social, mestranda em Saúde e 
Ambiente - Unit).

O estudo da ocorrência das doenças de notificação compulsória: Dengue, Leptospirose, Esquistos-
somose, Leishmaniose nos bairros de Aracaju e as condições do ambiente natural, com ênfase na área de 
expansão urbana do município, se caracterizam com áreas embrejadas e problemas de saneamento, que 
vem sendo ocupada há pouco tempo e de forma inadequada. Os dados de casos confirmados das doenças 
de notificação compulsória estudadas apresentaram relações inferidas e correlações calculadas, com as con-
dições socioambientais dos bairros. O número de notificações de cada doença varia de bairro para bairro, 
não havendo um bairro que tenha se sobressaído por ter número máximo de ocorrência nas quatro doenças. 
Mas, ao selecionarem-se os dez bairros de maior ocorrência acumulada no período 2004 a 2010 em cada 
uma das doenças, observa-se o destaque dos bairros Santa Maria, Santos Dumont, América que estão nos 
dez primeiros postos em cada uma das doenças estudadas, sendo que os dois primeiros estão também entre 
os dez mais populosos. Se não forem considerados os casos de leishmaniose, que são relativamente baixos, 
ganham destaque também os bairros Olaria e São Conrado, entre os dez de maior ocorrência. Visando me-
lhorar as condições de análise, foi necessário utilizar estatística probabilística, sendo calculado o Coeficiente 
de Correlação por Postos de Spearman, que compara o relacionamento entre o ordenamento dos valores 
das variáveis. Neste caso, foram comparadas as condições socioambientais e ocorrência de doenças, anali-
sando se as piores condições socioambientais têm relação com o maior número de ocorrência de doenças. 
Devido ao desconhecimento da distribuição das variáveis socioambientais, que envolvem vários conjuntos 
de variáveis, foram considerando os valores de correlação unilateral e bilateral, para n=38 bairros. Esses va-
lores críticos são calculados em: &#61537; 0,25 unilateral e 0,50 bilateral = 0,113; &#61537;&#61472;0,10 
unilateral e 0,20 bilateral = 0,212; &#61537;&#61472;0,05 unilateral  e 0,10 bilateral = 0,271. Com base 
nesses valores, podemos afirmar haver correlação positiva entre condições socioambientais dos bairros e nú-
mero acumulado de ocorrência no período 2004-12010, de casos de dengue (s=0,38045), de leishmaniose 
(s=0,21720), de esquistossomose (s=0,52861) e leptospirose (s=0,56647). Isso significa que quanto piores as 
condições socioambientais do bairro, maior a ocorrência de casos dessas doenças, em qualquer desses níveis 
de confiança. As doenças vinculadas a problemas de saneamento básico na zona de expansão dificilmente 
serão controladas se políticas públicas não impedirem a inadequada ocupação dessa área, providência que 
precisa ser acompanhada por ações de dotação de infraestrutura básica adequada, o que deverá implicar em 
desocupação de parte da área edificada, representando um problema bastante sério do ponto de vista políti-
co e administrativo para o governo municipal. (PROBIC) 



HUMANIDADES
106

MAPEAMENTO DOS ÓRGÃOS DE ACESSO À JUSTIÇA GRATUITA 
NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

Jéffson Menezes de Sousa (menezesesousa@hotmail.com); Luíz Ricardo Santana de Araújo Júnior 
(lrsaj@hotmail.com); Fernanda Faistel (nandafaistel@gmail.com)

O presente trabalho cuidou de levantar as possíveis instituições que direta ou indiretamente em suas 
atribuições desempenham a assistência jurídica de forma gratuita na sociedade, a partir desse levantamento, 
mapeaou-se no município de Aracaju/SE as localidades que são amparadas por tais serviços, como este é 
desempenhado, sua eficácia e capacidade de atendimento. A pesquisa científica produziu ainda um artigo 
científico que discuti com embasamento doutrinário a eficácia e aplicabilidade do art. 5º, LXXIV, CF/88. 
Foram mapeados três órgãos públicos e duas instituições privadas, a saber, Defensoria Pública da União, 
Defensoria Pública do Estado de Sergipe, Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – 
PROCON, o Projeto “Justiça e Cidadania” da Universidade Tiradentes – Escritório Modelo e o Núcleo de 
Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio – FASE. A pesquisa afirma ao seu final que o município de Aracaju/
SE está efetivamente cumprindo o disposto no art. 5º, LXXIV, CF/88, está dando significativos passos para 
que o serviço seja ainda mais eficaz, a sua completa excelência se dá principalmente por situações que fazem 
parte de uma generalidade, como por exemplo, a morosidade da justiça. (PROBIC)
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MODERNIDADE, COTIDIANO E CONFLITOS DE MORADIA EM ARACAJU (1855 - 1955)

Marília Mariana Muniz de Aguiar Eggert (marilia_mama@hotmail.com); Waldefrankly Rolim de Almeida 
Santos (wrolim@hotmail.com)

A presente pesquisa tem por objetivo apresentar os conflitos de moradia a partir da construção da 
cidade Aracaju e com intuito de contribuir para a historiografia local, visto que, discute sobre a luz da his-
tória social o tema proposto. Dentro da importância que se têm os estudos urbanos, onde, a partir destes, 
podemos compreender, no caso de Aracaju, a construção da cidade e seus efeitos sociais, tais como os confli-
tos de moradia que foram presentes nessa construção durante os cem anos que são o marco temporal desta 
pesquisa (1855 -1955). A pesquisa tinha três focos para seu desenvolvimento: 1) Análise dos códigos de pos-
turas construídos durante o período e dos autos de infração de postura. A tentativa de verificar os elementos 
disciplinadores da vida urbana que afetam a moradia e os usos da cidade, direcionando comportamentos; 2) 
Traçar uma cartografia social de Aracaju a partir do estudo das populações urbanas do período, da moradia 
e das regiões que fogem aos limites estabelecidos nas posturas; 3) Analisar a construção dos valores da mo-
dernidade a partir dos estudos sobre identidade. Assim, a análise da imprensa periódica e sua classificação 
serão importantes e necessárias etapas nos trabalhos, bem como o material produzido sobre a cidade pelos 
memorialistas, poetas e escritores. Como a “cidade” constrói uma imagem de si e como se apresenta aos 
demais territórios sergipanos, do emaranhado heterogêneo de seus habitantes e dos problemas sociais exis-
tentes. Foi realizada uma vasta pesquisa e revisão bibliográfica de leituras iniciais sobre Aracaju, sua história 
e os problemas que delineiam os objetivos do projeto. A partir do que foi pesquisado pode-se perceber que 
a modernização e o progresso tão almejado pelos políticos foram altamente ambíguos e segregadores, pois, 
ao mesmo tempo em que a cidade era construída e formada a partir dos padrões modernizadores, a grande 
parcela da sociedade – a população pobre - não usufruía deste processo modernizador, apenas a população 
rica que habitava o Tabuleiro de Xadrez de Pirro. As mesmas ações que tinham por finalidade modernizar 
e embelezar o espaço urbano e a sua beleza impuseram à parcela pobre que ficasse fora do moderno do Ta-
buleiro de Xadrez. (PROBIC)  
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TRANSPORTE COLETIVO URBANO EM ARACAJU: DIREITOS 
DO USUÁRIO E AMBIENTE (2011)

Sandra Regina Oliveira Passos de Bragança Ferro (Prof. Mestranda, Prof. do curso de Serviço Social- UNIT, 
srpbraganca@hotmail.com); Sônia Cristina Santos de Azevedo (Prof.Drª do curso de Serviço Social- UNIT, 
sonia.sociologa@gmail.com; Priscilla Mendonça Borba (Bolsista PROVIC do curso de Serviço Social- UNIT), 
prisca_borba@hotmail.com), Vivia Santos Santana (Bolsista PROBIC do curso de Serviço Social- UNIT), vivia.
santana@yahoo.com.br).

O transporte Coletivo Urbano é utilizado cotidianamente pela maioria da população urbana brasilei-
ra, constituindo assim uma política pública administrada pelo governo. Sendo assim o transporte visa aten-
der as necessidades desses usuários, no que envolve a necessidade de locomoção para desenvolver atividades, 
como ir ao trabalho, a escola dentre outras. O estudo foi conseqüência do projeto de pesquisa de iniciação 
cientifica PROBIC/PROVIC da Universidade Tiradentes, realizada no ano de 2011. Analisar/ Verificar se 
os direitos dos usuários do transporte coletivo urbano do município de Aracaju e região metropolitana estão 
sendo respeitados e condizentes com as exigências estabelecidas pelos órgãos competentes e de acordo com 
os aparatos da lei no que diz respeito aos direitos sociais e ambiente. O estudo foi realizado com dados pri-
mários e secundários, por meio de pesquisa qualitativa e quantitativa, teve como base a pesquisa de campo 
com aplicação de questionários específicos nos campus da Universidade Federal de Sergipe e Universidade 
Tiradentes. A amostra foi composta por 80 alunos universitários, usuários de ônibus, selecionados através 
de processo de amostragem prontamente acessível em diferentes horários nos pontos de ônibus que servem 
as duas instituições de ensino. A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que para os estudantes tanto 
da rede pública como da rede particular existe falta de capacitação dos motoristas, cobradores e fiscais no 
atendimento aos universitários, no item empresas mais utilizada pelos alunos para locomoção até suas uni-
versidades e residências destaca-se a Tropical com 52,5%. Com relação aos terminais mais usados pelos pes-
quisados para sua locomoção foram 05 terminais diferentes, sendo que o mais frequentado pelos estudantes 
foi o Campus com uma representação em porcentagem de 43,75%, ainda para os alunos, as condições dos 
terminais usados por eles estão entre regular e péssimo, já sobre a fiscalização da SMTT, para os estudantes 
tal entidade não vem desenvolvendo seu papel de órgão fiscalizador do sistema de transporte de transporte. 
O estudo sugere, à gestão pública competente, melhoria na qualidade do atendimento aos universitários, 
usuários do transporte coletivo urbano na melhoria das condições do sistema nos aspectos da capacitação 
dos motoristas, cobradores e fiscais, estruturas físicas dos terminais e fiscalização da SMTT. Percebe-se que 
o sistema de transporte público ao invés de promover a equidade entre os indivíduos, diminuindo as diferen-
ças sociais, oferecendo para tanto um sistema de meio de condução público satisfatório, eficiente e confortá-
vel é também causador da segregação entre ricos e pobres, quando não se oferece igualdade e qualidade de 
vida a todos. Contudo, pode-se afirmar que a população carente tem uma oferta de um sistema de condução 
público desconfortável e irregular no sentido de oferecer péssimas condições aos seus usuários, enquanto a 
população de classe média tem o poder de optar pelo conforto, segurança e comodidade do transporte par-
ticular. Diante disto cabe ao Estado enquanto promovedor do bem comum, cumprir com suas obrigações, 
no sentido de desempenhar o Plano Diretor e promover o processo de licitações, no que se refere a prestação 
do serviço de transporte público. (PROBIC).
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ANALISE TÉRMICA DA LACTOSE E DAS MATRIZES HIDROFÓBICAS 
PARA APLICAÇÃO EM TESTES DE ADSORÇÃO

Rafaela de Almeida Santos (Curso de Farmácia - UNIT - LPA/ITP/UNIT, rapha_almeidas@hotmail.com); 
Acenini Lima Balieiro (Doutorado em Engenharia de Processos-LPA/ITP/UNIT, aceninibalieiro@yahoo.com.
br); Renan Tavares Figueiredo - Laboratório de Catálise e LPA/ITP/UNIT, renantf@infonet.com.br); Álvaro 
Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, alvaro_lima@itp.org.br); Cleide Mara Faria Soares (LPA/ITP/UNIT, cleide_
mara@itp.org.br)

A lactose é um dissacarídeo composto por glicose e galactose, sintetizado exclusivamente por glându-
las mamárias pela maioria dos mamíferos. No Brasil, cerca de 25 a 30% da população apresentar algum grau 
de intolerância a lactose, resultado da deficiência ou ausência da enzima lactase. O objetivo do trabalho foi 
avaliar a solubilidade e o comportamento térmico do padrão de lactose e da matriz pura (MP). A análise da 
solubilidade foi executada em reator em batelada com 25 mL de água destilada variando a temperatura em 
30, 40, 50, 60, 70 e 80o C sem e com agitação à 350 rpm, respectivamente. Para as análises térmicas, a cur-
va de termogravimetria (TGA) foi realizada usando cerca de 1mg da amostra sob atmosfera de nitrogênio 
com intervalo de temperatura 30 a 1000ºC, vazão de gás de 50mL.min-1 e razão de aquecimento de 10ºC 
min-1, enquanto que para as análise de calorimetria diferencial de varredura (DSC) foi feita nas mesmas 
condições variando apenas o range de temperatura de 30 a 500ºC. Em relação aos testes de solubilidade, 
o maior teor foi encontrado à temperatura de 60ºC com 10,68g/100g de água sob agitação e 10,06g/100g 
de água sem agitação, respectivamente. Quanto à análise de TGA das amostras analisadas, ocorreu uma 
desidratação entre 106 e 169ºC; a fusão entre 224 e 276ºC e uma sequência de três etapas consecutivas de 
decomposição térmica do padrão de lactose. A temperatura inicial de decomposição ocorreu imediatamente 
após a fusão. A etapa de formação do resíduo carbonáceo terminou em 640ºC. Enquanto que o compor-
tamento térmico da matriz pura apresentou uma desidratação entre 64 e 121 e decomposição térmica entre 
442 e 463ºC. A análise de DSC da lactose apresentou inicialmente um pico endotérmico correspondente à 
desidratação em 136,58 ºC com calor de 13,27 J/g seguida da fusão em 240,77ºC com calor de 103,33 J/g, 
seguido por dois picos exotérmicos em 305 e 332ºC com calor de 34 e 67 J/g, respectivamente, referente às 
etapas de decomposição. Quanto a matriz pura, observou-se que com temperatura de 65,62ºC ocorreu uma 
perda de massa referente à água fracamente ligada na superfície da sílica por pontes de hidrogênio. Com o 
aumento da temperatura, o material apresentou à segunda perda de massa onde foi atribuída à condensação 
de grupos silanóis com temperatura de 206ºC. Em temperaturas superiores a 200ºC ocorre à perda de água 
devida á condensação dos grupos silanóis e siloxanos.  Com base nestes resultados, estudos referentes a im-
pressão molecular poderão ser realizados com objetivo da remoção parcial de lactose atendendo a fatia do 
mercado para publico alvo com intolerância a lactose. (PROBIC)  
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APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO FATORIAL 
PARA PRODUÇÃO DE LIPASE EM FERMENTAÇÃO MULTIFASE

T. K. de O. FONTES (tamara_karoline14@hotmail.com); N. M. CONRADO (nathyconrado@hotmail.com); 
M. M. PEREIRA (matheusmendonca_unit@hotmail.com); E. S. VIEIRA (erika_souza@terra.com.br); S. V. de 
S. FREITAS (samu@ua.pt); H. V. ALEXANDRE (hofsky@gmail.com); C. M. F. SOARES (cleide18@yahoo.
com.br); D.P SILVA (silvadp@hotmail.com); A. S. LIMA (aslima2001@yahoo.com.br) 

As enzimas são catalisadores biológicos, de natureza protéica que participam de várias reações bioquí-
micas, tendo como papel fundamental o controle metabólico. As enzimas hidrolíticas (proteases, celulases, 
amilases e lipases) são freqüentemente as mais usadas na química orgânica. As lípases de origem microbiana 
são economicamente atrativas por serem facilmente biodegradáveis, causando menor impacto ambiental, 
atuarem geralmente em condições amenas (pH próximo a neutralidade e temperaturas de 20 a 40 °C), serem 
quimio-seletivas, atuando em um único grupo funcional e consideradas como o terceiro grande grupo em 
volume de vendas, movimentando bilhões de dólares. Essa conquista se deve tanto pela sua versatilidade de 
aplicação, quanto pela relativa facilidade de produção em massa, tornando-as especialmente atrativas para 
aplicações industriais. Esses biocatalisadores são usualmente obtidos em fermentações submersas, designado 
como o processo pelo qual se utiliza um meio fermentativo líquido em que as fontes de nutrientes utilizadas 
são solúveis, pela facilidade dos microrganismos de crescerem em condições controladas de pH e tempera-
tura e muitos estudos têm avaliado as melhores composições do meio para a produção da enzima. As inú-
meras variáveis que envolvem o processo de obtenção da enzima vão desde a composição do meio (fonte de 
carbono, fonte de nitrogênio, sais e indutores) até as condições operacionais como pH, temperatura, agitação 
e aeração. Agitação parâmetro importante que contribui com uma adequada homogeneidade do caldo de 
cultivo, auxiliando na aeração, possibilitando os nutrientes a chegarem mais facilmente à célula, evitando 
gradientes de pH e auxiliando na transferência de calor.  Tendo em vista a maior importância das lipases 
microbianas,  estudos de otimização de processos fermentativos para sua obtenção têm sido amplamente 
realizados. Sendo assim, o objetivo principal desse trabalho foi a otimização das condições da produção de 
lipase através do uso de Bacillus sp. ITP-001 por meio de fermentação submersa utilizando um biorreator 
e como indutor óleo de coco, através da metodologia de planejamento experimental para verificar os efeitos 
das variáveis independentes agitação e aeração sobre a atividade lipolítica. O processo ocorreu em fermenta-
dor de 4,5 L contendo 3,0 L de meio de cultura contendo (%, p/v): KH2PO4 (0,1), MgSO4.7H2O (0,05), 
NaNO3(0,3), extrato de levedura (0,6), peptona(0,13) e amido (2,0), em pH 7,0 e a temperatura de 37ºC, 
inoculado com 10% do volume com inóculo e após 48 h de fermentação adicionou-se 4% (p/v) do indutor. 
Em uma segunda etapa foram determinadas a massa celular seca, amido proteínas totais, glicose, teor de óle-
os e graxas (TOG), atividade lipolítica (variável dependente do planejamento) e coeficiente de transferência 
volumétrica de oxigênio. As variáveis selecionadas para a otimização foram significativas (p>0,01) e a melhor 
condição de produção ocorreu a 300 rpm e 0,5 vvm (3140,76 U/mL), com uma variável de explicação de 
0,9943. Nesta condição o consumo de amido e TOG durante o processo foi de 98,38 e 70,74%, respectiva-
mente, enquanto o valor do coeficiente de transferência de oxigênio (KLa) foi 18,9 1 h-1. (PROBIC)  
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AVALIAÇÃO DA VINHAÇA COMO MEIO DE CULTIVO PARA OBTENÇÃO 
DE ENZIMAS LIGNINOLÍTICAS POR FUNGOS

Diego Batista Menezes (Graduando de ciências biológicas na Universidade Tiradentes / diegobatistamenezesitp@
hotmail.com); Moniky Santana Santos Aragão (Mestranda em biotecnologia na universidade Tiradentes 
/ moniky509@hotmail.com); Helon Simões Oliveira (Graduando de ciências biológicas na Universidade 
Tiradentes); Denise Santos Ruzene (Docente da Universidade Tiradentes e pesquisadora do Instituto de 
Tecnologia e Pesquisa); Daniel Pereira da Silva (Professor coorientador, docente da Universidade Tiradentes e 
pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa / Silvadp@hotmail.com); Luiz Fernando Romanholo Ferreira 
(Orientador pós-doutorando da Universidade Tiradentes / romanholobio@gmail.com)

A biotecnologia ultimamente tem apresentado soluções inovadoras e inúmeros benefícios nos pro-
cessos para obtenção de produtos de interesse econômico e social. Desta forma, os fungos têm cumprido 
um papel importante no processo de bioconservação, pois podem originar produtos de interesse às indús-
trias como as enzimas. Alguns fungos pertencentes ao grupo dos basidiomicetos podem ser resistentes há 
elevadas concentrações de poluentes orgânicos, que o torna hábil para biorremediação. A vinhaça, resíduo 
da destilaria de álcool, possui um grande potencial poluidor devido ao seu alto conteúdo de matéria or-
gânica, baixo pH e compostos fenólicos. Estas substâncias são freqüentemente tóxicas e quando liberadas 
no ambiente sem o devido tratamento, podem atingir corpos d’água, aumentando a temperatura e dimi-
nuindo a concentração de oxigênio dissolvido provocando a morte da fauna e flora. Durante o processo de 
biorremediação, à medida que descolore a vinhaça, o fungo libera diversas enzimas, dentre elas a Lacase e 
a Manganês peroxidase. Contudo, esta ultima é a ligninase habitualmente mais produzida por quase todos 
os basidiomicetos e vários outros fungos decompositores de lixo dos solos. Este trabalho teve como objetivo 
determinar a atividade das enzimas produzidas no processo de biorremediação. O fungo selecionado foi 
inoculado na vinhaça durante um período de 16 dias em temperatura de 28 ºC +/-2, e agitação de 180 rpm. 
A vinhaça teve seu pH previamente ajustado para 6,0, e posteriormente medido durante todas as coletas. 
Foram realizadas 7 coletas para determinação da atividade enzimática através do sobrenadante obtido. As 
atividades da Lacase e da Manganês Peroxidase, foram realizadas em triplicata e as leituras de absorbância 
efetuadas com auxílio de espectrofotômetro FEMTO 432. Foram realizadas também leitura de absorbância 
para determinação do fator descoloração. De acordo com alguns resultados já obtidos, verificamos que o 
máximo de atividade foi atingido a partir do 10º dia, indicando que o fator de redução nutricional é um dos 
fatores responsáveis para a síntese dessa enzima. Dessa maneira as coletas mostraram que a redução da cor 
da vinhaça coincidiu com o pico máximo de atividade enzimática.  (PROBIC)  
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DESENVOLVIMENTO DE NANOCATALISADORES DE ALTA ÁREA 
PARA USO EM CÉLULAS À COMBUSTÍVEL

Gabriel Fernandes Pereira (Eng. de Petróleo, LEN/ITP e UNIT, gabriielfernandes@hotmail.com); Glaucia Regina 
de Oliveira Almeida ( LEN/ITP e UNIT, glaucia_almeida@oi.com.br); Giancarlo Richard Salazar Banda (LEN/
ITP e UNIT, gianrsb@gmail.com); Katlin Ivon Barrios Eguiluz (LEN/ITP e UNIT, katlinbarrios@gmail.com)

A procura por fontes de energia renováveis são investigadas cada vez mais em todo o mundo, com o 
intuito de diminuir as emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa e devido aos altos preços do petróleo. 
No entanto, reservas de petróleo bruto são finitas e sujeitas a um esgotamento. Todos estes motivos contri-
buem para que novas fontes energia como o etanol, metanol e outros recursos renováveis sejam atraentes. O 
estudo do etanol e do metanol visa principalmente a sua futura aplicação como combustível para células a 
combustível. As células à combustível são dispositivos capazes de converter energia química em energia elé-
trica, através do uso das reações químicas. Este trabalho tem como objetivo a síntese de nanofios de Pt–Ru, 
suportados em pó de carbono, pelo método de redução química usando diferentes proporções atômicas de 
Pt:Ru  (Pt50Ru50/C, Pt80Ru20/C), avaliando a atividade catalítica desses materiais durante a oxidação de 
metanol. Os nanofios de Pt-Ru/C foram sintetizados pela rota livre de surfactante a temperatura ambiente, 
utilizando ácido fórmico como agente redutor. Na síntese dos nanofios dos metais Pt-Ru (razão molar) 
foram dissolvidos o ácido hexacloroplatinico cloreto de rutênio e ácido fórmico em água Milli-q e poste-
riormente foi adicionado o pó de carbono (Shawinigan) para maximizar à área superficial e em seguida, a 
solução foi colocada em repouso por 72 horas. Após 72 horas, a solução foi centrifugada para uma posterior 
filtração à vácuo e finalmente o catalisador foi colocado na estufa para secagem por 30 minutos à 60 °C. Em 
seguida, foram pesadas 0,008 g do catalisador e adicionados à solução de Nafion® 5 % e de água seguido de 
um banho de ultrassom por 30 minutos. Posteriormente, foram retirados 60 &#956;L do catalisador e de-
positados no suporte do eletrodo de trabalho (diamante dopado com boro) para receber um tratamento tér-
mico de 60 °C por aproximadamente 20 minutos, e finalmente foram realizadas as análises eletroquímicas. 
Para a caracterização física dos nanofios sintetizados foram utilizadas as técnicas de DRX (Difratometria 
Dispersiva de Raios-X) e MET (Microscopia Eletrônica de Transmissão). Nos difratogramas foram obser-
vados os picos característicos da Pt (04-0802) e nas micrografias foram observados nanofios no formato de 
estrela com tamanhos de fio diferentes, com diâmetro e comprimento dos fios de aproximadamente 3 nm 
e 19 nm respectivamente. Por outro lado a técnica utilizada para a oxidação eletroquímica de metanol nos 
catalisadores sintetizados foi a voltametria cíclica, onde foi demonstrado que os nanofios Pt50Ru50/C e 
Pt80Ru20/C apresentaram-se mais eficientes em comparação ao eletrodo comercial de Pt/C, frente à reação 
de oxidação de metanol em meio ácido (H2SO4  0,5 M).  (PROBIC)  
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EFEITO DA PRESENÇA DE TENSOATIVO E LÍQUIDOS IÔNICOS NA ESTERIFICAÇÃO 
DE ÁCIDO OLEICO CATALISADA POR LIPASE IMOBILIZADA

Monna Lisa Barreto Queiroz (Curso de Farmácia - UNIT e LEB/ITP, lisa-unit@hotmail.com); Nayara B. 
Carvalhho (LPA/ITP e UNIT, nayara.bezerra@hotmail.com); Heiddy M. Alvarez (Universidade Estadual de 
Feira de Santana, marquezheiddy@gmail.com); Cleide M. F. Soares (LPA/ITP e UNIT, Cleide_Mara@itp.org.
br); Álvaro S. Lima (LPA/ITP e UNIT, aslima2001@yahoo.com.br); Montserrat Fortuny Heredia (ITP e UNIT, 
fmontse@yahoo.es); Claudio Dariva (ITP e UNIT, claudio.dariva@yahoo.com.br); Alini Tinoco Fricks (LEB/
ITP e UNIT, alinitf@yahoo.com.br)

A síntese de ésteres catalisada por lipases tem sido intensamente estudada como alternativa ao méto-
do convencional de síntese. A utilização de lipases se deve principalmente por operar em condições reacio-
nais brandas, que implicam em baixo consumo energético, alta seletividade e especificidade que resultam 
em produtos de melhor qualidade. Líquidos iônicos (LIs) e tensoativos vem sendo amplamente utilizados 
com intuito de aumentar a eficiência catalítica de lipases. O presente trabalho tem como objetivo avaliar 
o potencial de diferentes líquidos iônicos [C4mim] Acetato, [C4mim] HSO4, [C4mim] NTf2, [C4mim] 
BF4, [C12mim] I, [C12mim] Cl, Aliquat 336 e AOT, como adjuvantes na esterificação do ácido oleico com 
diferentes alcoóis catalisada pela lipase imobilizada Novozyme 435. Todos os experimentos foram realiza-
dos a 60 °C. A esterificação sob aquecimento convencional foi investigada empregando-se os substratos, 
na devida razão molar. Primeiramente foi avaliado o efeito do tamanho da cadeia alquílica do álcool e o 
posicionamento da hidroxila. Os aditivos estudados foram adicionados na concentração de 10,7 mol % em 
relação ao número de mols de ácido oleico. A lipase foi adicionada a 3,36% (m/m) e os tempos de reação 
estudados de 1 a 10 minutos. A conversão foi expressa pelo ácido oleico consumido: decorrido o tempo de 
reação, alíquotas de 0,3 ml, foram coletadas em triplicata, pesadas, solubilizadas em 5 mL de mistura ace-
tona etanol (1:1) e tituladas com NaOH 0,1M devidamente padronizado. A seleção dos aditivos, feita com 
isopropanol, apontou AOT e [C4mim] Acetato como adjuvantes eficazes no potencial de esterificação da 
enzima (aumento de 35 % no potencial de esterificação). Utilizando metanol, etanol e 3-metil-1-butanol o 
[C4mim] Acetato não se mostrou eficiente, enquanto o AOT mostrou efeito adjuvante na esterificação do 
ácido oleico com metanol (aumento na eficiência catalítica da enzima em 21 %). (PROBIC)  

 



EXATAS, 
DA TERRA E 

TECNOLÓGICAS116

EQUILÍBRIO DE FASES A ALTA PRESSÃO DO SISTEMA PROPILENOGLICOL 
+ PROPANO + AOT

Mariana Sampaio Lomes (Curso de Farmácia – UNIT e LEB/ITP/UNIT, mariana_lomes@yahoo.com.br); 
Bruno M. Leite (Curso de Engenharia Ambiental – UNIT e NUESC, brunomenezesleite@yahoo.com.br); 
Heiddy M. Alvarez (Universidade Estadual de Feira de Santana, marquezheiddy@gmail.com); Elton Franceschi 
(UNIT e NUESC, eltonfranceschi@yahoo.com.br); Alini Fricks (LEB/ITP e UNIT, alinitf@yahoo.com.br)

O presente trabalho propôs o estudo do equilíbrio de fases do sistema AOT + propilenoglicol + 
propano, tendo como base condições experimentais já existentes na literatura para o equilíbrio de fases 
do sistema AOT + glicerol + propano, para que desta forma fossem estabelecidas condições reacionais 
de temperatura, pressão e fração mássica de Propilenoglicol que forneçam um sistema homogêneo, com 
vistas á fornecer subsídios ao se refere à utilização posteriormente desse sistema em reações de carbo-
xilação catalisadas por enzimas para produção de carbonatos cíclicos. Os experimentos de equilíbrio 
de fases foram conduzidos em célula de alta pressão de volume variável com visualização, baseada no 
método estático sintético, utilizando intervalo de temperatura de 303 a 343 k e pressões de até 30 
MPa. Primeiro foi investigado o comportamento de fases do sistema propilenoglicol + propano, o qual 
não se apresentou homogêneo, logo não foi possível a visualização da transição de fases, em seguida as 
medições foram realizadas para o sistema AOT + propilenoglicol + propano, com base livre de propile-
noglicol e massa de AOT em 10%, sendo observados o Equilíbrio Líquido-Líquido (ELL) e Equilíbrio 
vapor-líquido-líquido (ELLV) e utilizando AOT a 20% foram obtidos Equilíbrio Líquido-Líquido 
(ELL),Líquido- Vapor e Líquido-Líquido-Vapor (ELLV). (PROBIC)  
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EQUILÍBRIO DE FASES A ALTA PRESSÃO ENVOLVENDO REAGENTES 
DE SÍNTESE DE LÍQUIDOS IÔNICOS E DIÓXIDO DE CARBONO

Bruno Menezes Leite (brunomenezesleite@yahoo.com.br); Elton Franceschi (elton@itp.com.br)

Os líquidos iônicos são sais orgânicos geralmente líquidos a temperatura ambiente. Estes compostos 
são considerados solventes ambientalmente corretos por apresentarem pressão de vapor extremamente baixa, 
alta estabilidade térmica e química e por serem solventes projetados para aplicações específicas. Estudos com 
aplicação de líquidos iônicos sintetizados a partir de cloro e bromo alcanos e 1-metilimidazol em processos 
de separação, reações, e síntese tem atraído muita atenção nos últimos anos. Apesar de serem considerados 
ambientalmente corretos, o processo de síntese e purificação de líquidos iônicos requer o uso de grandes 
quantidades de solventes orgânicos voláteis como acetonitrila, metanol, etanol, diclorometano. Com o ob-
jetivo de diminuir o tempo de síntese dos líquidos iônicos, trabalhos da literatura reportam novas técnicas 
de síntese, tais como ultrasom e microondas. Uma tecnologia bastante atraente que tem chamado a atenção 
de pesquisadores recentemente é o emprego de dióxido de carbono supercrítico como solvente para a síntese 
e purificação de líquidos iônicos. Todo o processo que emprega fluidos supercríticos a altas pressões, requer 
o conhecimento e entendimento do comportamento de fases do sistema envolvido. Neste sentido o presente 
trabalho investigou o comportamento de fases de sistemas envolvendo dióxido de carbono e reagentes de 
síntese de líquidos iônicos (1-bromooctano e 1-bromododecano). As medidas experimentais de equilíbrio 
de fases a altas pressões realizadas neste trabalho foram conduzidas em uma célula de volume variável com 
visualização, baseada no método estático sintético na faixa de temperatura de 303 a 343 K e pressões até 195 
bar em toda a faixa de concentração de CO2. Os resultados mostram que na faixa experimental investigada 
de temperatura e pressão, ocorrem transições do tipo líquido-vapor com pontos de bolha e orvalho, para o 
sistema binário envolvendo dióxido de carbono e 1-bromooctano e, transições do tipo líquido-líquido para 
o sistema CO2 e 1-bromododecano em frações molares de CO2 a partir de 0,77 na temperatura de 303K. 
Para toda a faixa de concentração de CO2 foi possível solubilizar ambas as misturas, o que significa que 
para uma reação de síntese de líquido iônico em meio pressurizado envolvendo qualquer um dos sistemas 
investigados é possível conduzir a reação em meio homogêneo. (PROBIC)
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ESTUDO DA INCORPORAÇÃO DE LÂNTANIO NA REDE DO TITANATO 
DE BÁRIO SINTETIZADO ELETROQUIMICAMENTE

Géssica de Oliveira Santiago Santos (gessicasantiago_santos@hotmail.com); Katlin Ivon Barrios Eguiluz 
(katlinbarrios@gmail.com); Álvaro Silva Lima (alvaro_lima@itp.org.br); Giancarlo Richard Salazar Banda 
(gianrsb@gmail.com); Franciele de Oliveira Freitas Bergamaski (francielebergamaski@gmail.com)

Titanato de Bário (BaTiO3) tem tido interesse prático por muitos anos devido à suas propriedades 
atrativas. BaTiO3 é quimicamente e mecanicamente muito estável e exibe propriedades ferroelétricas em 
temperatura ambiente e acima, e finalmente pode ser facilmente preparado e usado na forma de amostras 
cerâmicas. Devido à suas características de alta constante dielétrica e pequenas perdas, tem sido usado como 
capacitores e capacitores multicamadas. BaTiO3 dopado tem encontrado vasta aplicação em semiconduto-
res, termistores PTC e dispositivos piezoelétricos, e tem se tornado uma das mais importantes cerâmicas 
ferroelétricas. O objetivo deste trabalho está em investigar a partir de difratometria de raios-X (DRX) e 
microscopia eletrônica de transmissão (TEM) a eficiência da dopagem no titanato bário com diferentes con-
centrações de  íons la3+ e as características morfológicas das nanopartículas sintetizadas eletroquimicamen-
te. Dois eletrodos de titânio foram imersos em uma solução básica de 200 ml contendo hidróxido de sódio 
e hidróxido de bário. O solvente foi constituído de água e metanol numa proporção de 50:50 em volume. 
Uma célula eletroquímica encamisada foi empregada como recipiente eletrolítico. A solução eletrolítica foi 
preparada dissolvendo-se hidróxido de sódio (1 mol L–1) e hidróxido de bário (0,1 mol L–1). A concentra-
ções de dopantes variaram entre 0,3 à 10% em mol e foram dissolvidas por último na solução. O processo 
eletroquímico foi formado aplicando-se uma tensão de 60 V e corrente de &#8776; 3,25 A, com agitação 
magnética. Após 2h de reação o processo foi interrompido e as amostras obtidas foram filtradas a vácuo com 
solução de ácido nítrico (0,1 mol L–1) a fim de dissolver o carbonato de bário que atua como contaminante 
do BaTiO3. Em seguida, os papéis de filtro contendo BaTiO3 foram colocados em estufa à 60 °C para re-
moção do solvente. O pó obtido foi desaglomerado em almofariz e em seguida pesado em balança analítica. 
A caracterização física das amostras sem e com adição de dopantes foram realizadas por DRX, nos quais se 
notam a presença dos picos característicos do BaTiO3 em acordo com o banco de dados  JCPDS. Também 
é possível observar a indicação de carbonato de bário em quantidade pequena, sugerindo que tal contami-
nante não foi eliminando completamente após filtração. Para as amostras dopadas foram encontrados nas 
análises de DRX a presença de picos referentes à óxidos de lantânio. Imagens de microscopia eletrônica de 
transmissão mostram o efeito da diminuição no tamanho das partículas e partículas menos aglomeradas 
após adição do dopante, além de revelar o efeito de semicondutor presente, em virtude das imagens obtidas 
do BaTiO3 dopado serem mais nítidas do que as do material puro. No entanto, apenas pode-se concluir 
que a dopagem foi realizada, mas a quantidade do dopante que está entrando na rede cristalina não pode ser 
prevista. O método eletroquímico mostrou-se pela primeira vez, ser uma alternativa viável para a produção 
de nanopartículas de BaTiO3 dopadas com lantânio. Um estudo ainda mais detalhado utilizando técnicas 
como EDX precisam ser realizados a fim de identificar precisamente a quantidade de dopante entrando na 
rede do BaTiO3. (PROBIC) 
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IMOBILIZAÇÃO DA LIPASE CANDIDA RUGOSA EM POLI(3-HIDROXIBUTIRATO-CO-
HIDROXIVALERATO) EMPREGANDO LIQUIDOS IÔNICOS COMO ADITIVO

Milena Chagas Lisboa (curso de engenharia ambiental – UNIT e LPA/ITP/UNIT, milena.chagaslisboa@
hotmail.com); Joyce Mikeline Matos da Penha (curso de engenharia ambiental – UNIT e LPA/ITP/UNIT, 
joycepenha@yahoo.com.br); Alini Tinoco Fricks (LEB/ITP e UNIT, alini_tinoco@itp.org.br); Elton Franceschi 
(NUESC/ITP e UNIT, elton@itp.org.br); Alvaro Silva Lima (LPA/ITP e UNIT, aslima2001@yahoo.com.br); 
Daniel Pereira da Silva (LEB/ITP e UNIT, silvadp@hotmail.com); Cleide Mara Faria Soares (LPA/ITP e UNIT, 
cleide.soares@pq.cnpq.br); Rebeca Yndira Cabrera Padilla (LPA/ITP e UNIT, yndiracp@yahoo.com)

Líquidos iônicos na temperatura ambiente têm sido usados como aditivos na imobilização de en-
zimas e meio de reação para biocatálise e biotransformação. Não importam em qual função, os líquidos 
iônicos podem aperfeiçoar a atividade, seletividade e a estabilidade das enzimas. Assim, o objetivo principal 
deste trabalho é aprimorar a técnica de imobilização por adsorção física da lípase Cândida rugosa (LCR) 
em o bio-polimero natural poli (3-hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) PHBV usando liquidos iônicos como 
aditivo para avaliar seu potencial na produção de ácidos graxos.  No procedimento de imobilização foi 
utilizado o método de adsorção física usando hexano como meio de dispersão. A atividade hidrolítica dos 
biocatalizadores imobilizados (BI) com cinco diferentes líquidos iônicos (LI1: 1-Etil-3-metilimidazólio 
bis(trifluorometilsulfonil)imida C2min[TF2N]; LI2: 1-Butil-3-metilimidazólio bis(trifluorometilsulfonil)
imida C4min[TF2 N]); LI3: 1-butil-3-metilimidazólio dicianamida: C4min[N(CN)2];  LI4: 1-butil-3-
-metilimidazólio cloreto: C4min[Cl]; LI5: 1-Butil-3-metilpiridínio cloreto: C4Pyr[Cl]) e sem liquido iônico 
(BI-SLI) foram determinadas na hidrólise do azeite de oliva a 37ºC por 10min, nos quais os ácidos graxos 
liberados foram titulados com solução de KOH (0,03M) utilizando fenolftaleína como indicador. Após 
houve a seleção do derivado imobilizado com maior rendimento de imobilização (BI-LI2) e foi realizada 
a sua caracterização bioquímica na reação de hidrólise do azeite de oliva, mediante a determinação dos 
parâmetros: influencia do pH, influencia da temperatura, estabilidade térmica, estabilidade operacional e 
parâmetros cinéticos. Como resultados foram obtidos  pH ótimo de 7,0 e a temperatura ótima de 37°C para 
ambos os biocatalizadores imobilizados (BI-SLI e BI-LI2). Obteve-se uma boa estabilidade térmica para 
ambas as temperaturas estudadas (37 e 60ºC). Os parâmetros cinéticos determinados para o BI-LI2 foram: 
Vmax = 813,36 U/g, Km =532,40 mM e R² = 0,94 . A estabilidade operacional do BI-LI2 foi testada repe-
tidamente, onde se observou a reutilização de 33 ciclos de 10 min mantendo-se 50% da atividade inicial. A 
partir dos resultados apresentados conclui-se que a enzima LCR imobilizada em PHBV usando liquido iôni-
co como aditivo (LI2) mostra-se como um biocatalisador promissor para aplicações industriais. (PROBIC)  
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PRODUÇÃO DE BIO-ÓLEO POR TERMOLIQUEFAÇÃO A PARTIR FIBRA DE DÊNDE 
(Elaeis sp) UTILIZANDO ETANOL SUPERCRÍTICO COMO SOLVENTE

Nunes, R./(barretoxico@homail.com); Oliveira, A./ (alineleitepco@gmail.com); Almeida, P./ (tila_ppp@
hotmail.com); Dariva, C./ (claudio.dariva@gmail.com); Franceschi, E. / (franceschi.elton@gmail.com); Junges, 
A. / (xandeeng@yahoo.com.br); Santos, A. / (alexfsantos@hotmail.com); Fortuny, M. / (fhmontse@yahoo.es).

A necessidade na demanda energética é cada vez maior, fazendo-se necessários estudos mais efi-
ciente dos recursos já explorados, e o desenvolvimento de novas tecnologias para o aproveitamento dos 
resíduos agroindustriais. O dendê é cultivado principalmente para extração do óleo para uso alimentício 
e farmacêutico, no entanto seu potencial de óleo tem despertado interesse na produção de biodiesel. Em 
seu processamento são gerados grandes volume de resíduos lignocelulósicos que podem ser convertidos, 
pelo processo de termoliquefação, em um biocombustível com características interessantes denominado 
de bio-óleo; O presente trabalho objetivou o desenvolvimento de uma unidade experimental em fluxo 
semi-contínuo para produção de bio-óleo através da termoliquefação da fibra do dendê, utilizando etanol 
supercrítico como solvente. Bem como o estudo dos efeitos das variáveis do processo sobre o rendimento 
e composição química do bio-óleo; Para o processo de termoliquefação da fibra de dendê a alta pressão 
(150bar), as variáveis investigadas foram temperatura (300-500ºC), taxa de aquecimento (10-30ºC.min 
1) e tempo de craqueamento (10 e 30min), com vazão de solvente (etanol) constante em 1mL.min-1. Ini-
cialmente o reator foi carregado com 0,8g de fibra previamente caracterizada, após determinado tempo 
de craqueamento, amostras foram coletadas em intervalos de 10min durante 1h. A conversão da biomassa 
foi determinada por gravimetria. A caracterização química do bio-óleo foi determinada por cromatogra-
fia acoplada a espectometria de massas (GC/MS) e o teor de água medido por titulação Karl Fischer; A 
fibra após extração do óleo e secagem apresentou teor de água de 3,5%. Os testes termogravimétricos 
indicaram em média 70% de perda de massa total, com maior perda entre 245 - 490ºC. O rendimento 
de bio-óleo variou entre 56 e 87% em função da condição experimental, um aumento na temperatura 
levou a um aumento no teor de bio-óleo bem como uma redução no percentual de gás e carvão, enquanto 
que um aumento na taxa de aquecimento levou a uma diminuição na conversão de bio-óleo com conse-
quente aumento na quantidade de carvão gerado. A variação do tempo de craqueamento não apresentou 
um efeito definido em relação à conversão. O teor de água apresentado pelo bio-óleo foi baixo (>1%).  As 
análises cromatográficas mostraram que o perfil químico do bio-óleo produzido é fortemente dependente 
da temperatura, sendo uma matriz complexa com mais de 40 compostos identificados em algumas amos-
tras. O aparato experimental demonstrou-se adequado ao processo. Os resultados da termoliquefação 
sugerem um alto grau de craqueamento da biomassa e conversão em bio-óleo. As análises cromatográficas 
mostraram que ocorre grande formação de açúcares a 300ºC, em 400ºC se formam majoritariamente 
alcoóis e 500ºC conduz à formação de várias classes de compostos, principalmente fenólicos. Em todos 
os experimentos foi verificado um baixo teor de compostos ácidos. (PROBIC)  
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USO DE RESÍDUOS AGRO-INDUSTRIAIS EM TRATAMENTOS DE EFLUENTES

Campos, W. K. S. (ITP/UNIT wendellklismann@hotmail.com); Macêdo-Júnior, R. O. (PEP/ITP/UNIT, 
romjr81@gmail.com); Buarque, F. S. (ITP/UNIT, filipe_ccs@hotmail.com); Cavalcanti, E. B. (PEP/ITP/UNIT, 
ebcavalcanti@gmail.com); Silva, D. P. (PEP/ITP/UNIT, silvadp@hotmail.com); Ruzene, D. S. (PEP/ITP/
UNIT, ruzeneds@hotmail.com).

Ultimamente tem surgido um grande interesse no desenvolvimento de tecnologias limpas visando o 
auxilio no desenvolvimento tecnológico e científico do país e possibilitando a exploração de produtos que 
ofereçam menor impacto ambiental para a sociedade, em especial no desenvolvimento de tecnologias pou-
padoras de água em ambiente domestico e industrial. Desse modo, visando uma preservação ambiental e 
assim proporcionando um melhor padrão na vida da sociedade, pesquisas e trabalhos na área de tratamento 
de materiais estão sendo realizados. O petróleo sem dúvida é a maior fonte de energia na atualidade, porém 
quando extraído do seu reservatório, fluidos como a água e o gás também estão presentes na sua extração, 
porem a água, que nesse caso é denominada água produzida ou de produção não tem valor econômico 
agregado e por isso empresas descartam essa água com partículas de petróleo. Entretanto a maneira em que 
a água estava sendo descartada levou órgãos ambientais a uma severa medida na questão de descarte dessa 
água. Hoje as empresas têm uma norma a cumprir, fazendo com que o descarte desse fluido não comprome-
ta o ambiente em que o mesmo será descartado. Com isso, o objetivo desse trabalho é avaliar a possibilidade 
da utilização de alguns materiais no tratamento de águas resultantes da produção de petróleo. O rendimento 
do processo de moagem foi de 87,42% enquanto que o maior percentual (55,13%) foi na faixa de -16+32. 
Foram usadas três faixas granulométricas (-9+10, -10+16 e -16+32 mesh) para preencher a coluna de leito 
fixo. Foram tratados 10L de água produzida e foi possível observar que para todos os ensaios ocorreu uma 
remoção significativa do óleo na água tratada. (PROBIC) 
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A APRENDIZAGEM MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA INFORMÁTICA

Carlos Henrique Morais Fontes; Marilene Batista da Cruz Nascimento.

Este estudo tem como objetivo relacionar a aprendizagem da Matemática no contexto da informáti-
ca. Trata-se de uma investigação que possibilita discussões conceituais e ressignificação de saberes envolven-
do ferramentas tecnológicas. A metodologia foi desenvolvida por meio de um levantamento bibliográfico 
na base de dados do scielo, google scholar, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e livros digitais. Nesta 
pesquisa, percebeu-se que a produção de situações didáticas em Matemática para fundamentar as atividades 
escolares são essenciais para a (re)construção do conhecimento e mediação de processos operatórios mentais 
que suscitem no estudante uma reflexão sobre a atividade desenvolvida, focalizando não somente o resultado 
ou produto. Nesse cenário, a mídia informática permite que o estudante faça explorações, investigações, 
refutações, teste conjecturas, confirme e tire conclusões, (re)construindo diferentemente os conhecimentos 
e os saberes apreendidos. Essas ações conduzem o aluno a fazer representações significativas de situações-
-problema que estimulam o aprender a apreender. Em muitos casos, a prática tradicional tem se mostrado 
carente em relação à utilização do computador, sendo necessário que os professores participem de formação 
continuada com o objetivo de inserir as ferramentas de informática nas atividades práticas de matemática. 
Por fim, conclui-se que o uso dessas mídias não causa mudanças apenas no fazer discente e docente, mas 
também em seus comportamentos, na forma como elaboram conhecimentos e no relacionamento com o 
mundo. (Práticas Investigativas) Ciências Exatas e da Terra
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS FRENTE AS PRESSÕES 
ANTRÓPICAS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS ORIUNDAS DA PRÁTICA DA 

AGRICULTURA

Cristyano Ayres Machado (cristyanoa@yahoo.com.br); Neuma Rúbia F. Santana (rubiafs@gmail.com); Marister 
Alves Loureiro (maristerloureiro@hotmail.com)

Durante muito tempo, a ideia difundida era de que a natureza teria um estoque ilimitado de recursos 
à disposição do ser humano, podendo o homem usar tais recursos de forma ilimitada e sem preocupação 
com sua reposição, origem e gestão. A gestão de recursos hídricos no Brasil é um dos mais completos do 
mundo, teve seu início com o Código das Águas em 1934, através do decreto Federal 24.643/1934) e atual-
mente com a criação da Agência Nacional de Águas – ANA, em 2000. E através da criação de Comitês de 
Bacias Hidrográficas em algumas regiões do país, conseguem desenvolver prioridades para o uso da água. A 
gestão de bacias hidrográficas é um modelo que precisa ser perseguido e alcançado, por ser uma ferramenta, 
é preciso uma administração integrada que ultrapasse fronteiras políticas que possam possibilitar os usos de 
seus recursos, promover técnicas inovadoras para manter a sustentabilidade. Sergipe como boa parte dos es-
tados do Brasil tem problemas na área de políticas para gestão dos recursos hídricos, principalmente quando 
existe a desarticulação entre os próprios órgãos estatais e a sociedade civil, como também a falta de priorida-
de política diante das demandas e nas decisões que envolvem o meio ambiente. As pressões podem incidir 
direta ou indiretamente sobre os ambientes fluviais, podem ser atividades praticadas na bacia hidrográfica 
ou podem ser o resultado de atividades já desenvolvidas ou ainda em desenvolvimento. O termo pressão cor-
responde a Aspecto Ambiental introduzido pela norma ISO 1400 e pode ser entendido como o mecanismo 
através do qual uma ação humana causa um impacto ambiental. Esse impacto ambiental, por sua vez, diz 
respeito à alteração da qualidade ambiental resultante de uma pressão no ambiente, seja ao longo do tempo 
ou ainda em curto espaço de tempo. Os maiores consumidores da água no mundo ocorrem na agricultura 
e pecuária, principalmente na utilização de irrigação de cultura e nos sistemas de exploração animal, e este 
uso degrada o ambiente e consequentemente diminui o acaba com a oferta do recurso hídrico. Este estudo 
tem como objetivo apresentar a importância da Gestão dos Recursos Hídricos frente os impactos ambientais 
em bacias hidrográficas decorrente de pressão antrópica por conta da prática da agricultura. (Práticas Inves-
tigativas) Ciências Exatas e da Terra
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O USO DOS RECURSOS HÍDRICOS SOB A PERSPECTIVA LOCAL DOS MORADORES DO 
POVOADO RIBEIRA – ITABAIANA – SERGIPE

Marister Alves Loureiro (maristerloureiro@hotmail.com); Cristyano Ayres Machado (cristyanoa@yahoo.com.
br); Neuma Rúbia F. Santana (rubiafs@gmail.com)

A história atual da água no planeta é complexa e está interligada ao crescimento populacional, ao ní-
vel de urbanização e aos diversos usos que afetam sua quantidade e a qualidade. Ela está relacionada também 
às necessidades básicas da vida, alimentação, saúde, higiene, como para produção de bens industriais, pois 
muitas doenças que afetam a população têm veiculação hídrica. A escassez e o mau uso deste recurso é uma 
ameaça permanente à humanidade como também a sobrevivência da biosfera como um todo dentre tantas 
outras questões sociais que a falta dela ou seu mau gerenciamento podem acarretar. O estudo dos processos 
relativos à percepção ambiental é fundamental para compreender melhor a inter-relação do ser humano 
com o meio ambiente, seja individual ou comunitário, em suas expectativas, julgamentos e condutas. Nos 
processos de planejamento, estudos de percepção ambiental são fundamentais porque permitem conhecer 
as particularidades de cada relação sociedade/ indivíduo e do meio ambiente. A percepção e a interpretação 
dos níveis e dimensões das realidades ambientais, das singularidades e da importância do patrimônio paisa-
gístico, das atitudes e condutas humanas, dos valores ambientais devem contribuir, essencialmente, para a 
compreensão das transformações visíveis e não visíveis tangíveis ou não, da paisagem, percebida e interpre-
tada como patrimônio de um povo, de um país, legado às futuras gerações, consideradas as várias instâncias 
e conjunturas, pois um horizonte de possibilidades individuais e coletivas é desvendado numa expressão de 
valores locais, regionais e universais. O objetivo deste estudo foi o de caracterizar o nível de importância 
dos recursos hídricos para os moradores do Povoado Ribeira. A Ribeira surgiu em meados de 1940, e foi o 
primeiro povoado do município de Itabaiana. O povoado está localizado ao sul de Itabaiana e a 50 km de 
Aracaju. Tem seu acesso pela BR 235, por uma estrada de barro. Sobrevivem basicamente da agricultura 
de mandioca, algodão, milho, fava, abóbora e feijão. No presente trabalho, a pesquisa documental se dará 
por documentos escritos e não escritos. Realizou-se consultas em livros, revistas, monografias, teses, artigos 
científicos e documentários orais a fim de fundamentar conceitos e permitir uma melhor exploração sobre 
o assunto a ser abordado. A pesquisa de campo foi à exploratória, através da observação do espaço, identifi-
cando os corpos d’água potenciais. Para coleta de dados foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas com 
a comunidade e coleta de dados em alguns órgãos públicos responsáveis (COHIDRO, SEMARH, DESO). 
Após o trabalho de observação, percebeu-se que existe uma forte relação entre os moradores do Povoado 
Ribeira perante aos corpos hídricos e uso da água para diversos fins. Os moradores demonstram conhe-
cer a importância dos recursos hídricos para execução das atividades diárias. Para que algumas mudanças 
aconteçam no uso/consumo da água sugere-se uma gestão de forma participativa, neste caso as pessoas da 
comunidade devem estar presentes nesse processo.  (Práticas Investigativas) Ciências Exatas e da Terra
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A CONCEPÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL: DA FILANTROPIA A UMA 
CONSCIÊNCIA SOCIAL

ÍTALO JOSÉ SILVA SANOS (italosantosadm@gmail.com); VANESSA TEIXEIRA (vanessatxt@gmail.com). 

Este artigo traz em pauta assuntos sobre Responsabilidade Social nas Empresas, os mesmos que 
vem sendo cada vez mais discutidos desde o início da era moderna (mais precisamente após as revoluções 
industriais). A partir do século XVII, muitas organizações começaram a utilizar o termo de Responsabili-
dade Social como uma estratégia para a empresa, contudo não possuíam uma postura adequada sobre o que 
realmente significava essa expressão e acabavam fugindo de uma postura que a ética preservava. O trabalho 
preocupa-se em mostrar um conceito teórico dos estudos realizados sobre o que quer dizer Responsabilidade 
Social e ética, de como era ou continua sendo a relação das organizações com esse assunto, e a partir dessas 
informações, levantar questões sobre se há uma nova postura empresarial a favor deste assunto, ou seja, as 
empresas realmente estão se tornando mais conscientes sobre a relação de responsabilidade social e ética 
dentro de uma organização? Existe uma nova concepção? Além de questões como o que leva a investir nesse 
social, o que faz, para quem faz e o porquê. (Práticas Investigativas) Humanidades
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A EXPERIENCIA DA MONITORIA NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL/ EAD

Kátia Regina Azevedo Moura (katiaserv@hotmail.com); Sandra Regina de Lima (sandrinhalimma@hotmail.
com); Maria Ione Vasconcelos de Menezes (maria_ione@unit.br).  

O presente texto é fruto de um relato de experiência de monitoria realizada em duas disciplinas se-
mipresenciais oferecidas no curso de Serviço Social da Universidade Tiradentes (UNIT). Tais disciplinas, 
intituladas “Introdução ao Direito” e “Meio Ambiente e Sociedade” são ministradas e oferecidas aos alunos 
do respectivo curso no primeiro período por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Este texto 
apresenta alguns achados e memórias de uma experiência vivida enquanto monitoras. Ao longo da monitoria 
pudemos ampliar os nossos conhecimentos sobre o uso das tecnologias na educação por meio da elaboração 
e da mediação das disciplinas referidas. Diante desta realidade, o monitor exerce funções que englobam o 
auxílio na elaboração do cronograma e planejamento de aulas da disciplina; no preparo e atualização de 
listas de exercícios e protocolos dos experimentos de aulas; na elaboração e aplicação de provas/exames. 
Além de soluções de dúvidas, sugestão de bibliografia complementar, orientação para reflexão nos grupos 
de discussão e estudos dirigidos, enfim, apoio e estímulo aos alunos, que procuram a monitoria. Durante 
as aulas, a metodologia aplicada mediante planejamento envolveu os diferentes modos de retransmissão do 
conteúdo, como o vídeo aulas expositivas face aos recursos disponíveis: quadro negro ou Power Point, além 
de grupos de discussão e estudos dirigidos envolvendo discussões interdisciplinares e resolução do estudo 
dirigido desenvolvidos pelos alunos divididos em grupos. As atividades de monitoria se referem a ações 
extra-classe que buscam resgatar dificuldades que ocorrem no processo de ensino aprendizagem na sala de 
aula e propor medidas para solucioná-las, não devendo ficar restritas a um único foco. Nas atividades de 
monitoria, o tutor desenvolve junto ao aluno monitor estratégias para o melhor aproveitamento do processo 
ensino-aprendizagem, proporcionando aos estudantes mais oportunidades de discutir o conteúdo teórico e 
prático trabalhado na disciplina, através da assistência em horários extras por parte do tutor junto ao mo-
nitor. Os ensinamentos adquiridos junto ao professor orientador e aos alunos monitorados integram-se ao 
arsenal intelectual e social do aluno monitor, revelando-lhes novos horizontes e perspectivas acadêmicas. 
Deste modo, a experiência vivenciada na monitoria é relevante porque possibilita ao aluno o desenvolvimen-
to de competências e habilidades do aluno-monitor, na medida em que o exercício da monitoria em Serviço 
Social/EAD auxilia na melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, estreitando a relação pro-
fesso-aluno-tutor, ao mesmo tempo em que contempla e insere a figura do monitor na prática do exercício 
da docência. (Práticas Investigativas) Humanidades
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A EXPERIÊNCIA DO ENSINO À DISTÂNCIA (EAD) E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL: A PRÁTICA NA UNIVERSIDADE TIRADENTES

Carmen Lúcia Neves do Amaral Costa (amaralpesquisa@hotmail.com); Maria Ione V. de Menezes (maria_
ione@unit.br). 

O ensino à distância tem provocado acalorados debates, principalmente por parte daqueles que ade-
rem e defendem a educação tradicional. Porém, o ensino EAD tem ocupado lugar de destaque em todo o 
mundo. Trata-se da adequação da educação aos mecanismos que passaram a vigorar após a Reestruturação 
Produtiva dentro dos parâmetros da Globalização. A Educação à Distância utiliza-se das Novas Tecnologias 
da Informação e da Comunicação (TI’Cs), tendo em vista o alto grau de disseminação em todas as partes do 
mundo para atender às necessidades de contingentes em busca de uma formação inicial ou continuada a fim 
de adquirir condições de competir no mercado de trabalho. A apropriação das mídias e das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TIC’s) faz ressignificar o conceito de ensino-aprendizagem na Contempora-
neidade, fazendo com que tempo e espaço não dificulte os processos sociais resultantes da Globalização.  As 
técnicas, tecnologias e métodos de educação à distância têm sido incorporados pelas melhores universidades 
do mundo em seus cursos presenciais. Essa forte tendência sinaliza, o crescimento da educação combinada - 
a que harmoniza presença e distância, balanceando-as de acordo com a natureza do curso e as necessidades 
sociais e regionais em curso. Este estudo é resultado da prática profissional frente à educação à distância da 
Universidade Tiradentes  a partir do trabalho docente. O trabalho aborda o relato de experiência inovadora 
(RE) da UNIT- EAD, que através de uma metodologia de ensino, busca qualidade acadêmica e tecnológica. 
Nessa metodologia, o aluno contará com uma equipe de tutores e professores, que irá auxiliá-lo durante o 
desenvolvimento das disciplinas, tanto por meio de encontros presenciais, no pólo de apoio presencial e no 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como através de fórum de discussões, entre outras interfaces 
disponíveis. Neste contexto, na UNIT EAD, os materiais didáticos constituem elementos norteadores no 
processo de ensino-aprendizagem, pois são elaborados com foco nas necessidades dos usuários, que estarão 
estudando e aprendendo a distância, oportunizando-lhes autonomia, dialogicidade e interatividade, por 
meio da utilização de diversas linguagens, como a textual, a visual, a hipertextual, a audiovisual, dentre 
outros. (Práticas Investigativas) Humanidades
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FRANCÊS – LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ESTADO 
DE SERGIPE: POLÍTICA PÚBLICA - DO BRASIL COLÔNIA AOS NOSSOS DIAS

Kate Constantino (k8.constantino@hotmail.com)

O presente artigo, fruto de estudo orientado pela professora Dra. Solange Lacks, docente do Núcleo 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, propõe-se a analisar a política pública 
de formação de professores trazendo questões específicas sobre a formação de professores de francês - língua 
estrangeira e os desafios da única instituição de ensino superior no Estado de Sergipe - Universidade Federal 
de Sergipe/UFS - responsável pela formação desses profissionais. Serão levantadas inicialmente questões 
sobre a política pública na formação dos professores de francês - língua estrangeira no Brasil fazendo-se 
um apanhado histórico das orientações políticas adotadas do período colonial ao período imperial. Em 
seguida algumas observações serão levantadas sobre o ensino de língua estrangeira na ótica das LDB de 
1961, 1971 e 1996. Repercutindo os efeitos da mais recente LDB é feito um levantamento da situação do 
ensino de francês – língua estrangeira no Estado de Sergipe dos anos de 1999 aos anos de 2012. Algumas 
ponderações são feitas sobre a atual realidade do ensino/aprendizado de FLE – Francês Língua Estrangeira 
e os desafios na formação desse docente no Estado de Sergipe frente à política educacional capitalista e às 
diretrizes pedagógicas adotadas pela única instituição de formação superior do Estado. (Práticas Investiga-
tivas) Humanidades
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A HISTÓRIA DO JUDÔ EM SERGIPE: TRAJETÓRIA DE SHIZUKA KITAMI

Victor Menezes Silva (Curso de Educação Física – GPGFOP/UNIT, victor.pesquisa@gmail.com); Prof. Msc. 
Silvio Gusmão de Holanda Melo (Professor Orientador – UNIT)

Com milhares de adeptos, o Judô se tornou um dos esportes mais praticados no estado de Sergipe, 
representando um âmbito de mercado constante e bem difundido. O ponto de partida desta pesquisa é mo-
vido pela carência científica que explique como se deu a introdução do Judô no estado de Sergipe. Na busca 
de conhecer mais profundamente a iniciação desta modalidade em solo sergipano, é que se justifica esta 
pesquisa. Entendemos então, que esta temática ainda é mal esclarecida, necessitando de específico estudo e 
profunda investigação, com objetivo de re-significar historicamente o Judô em Sergipe. Muito pouco tem se 
investigado nesta temática, dificultando seu prosseguimento. Para cumprir tal finalidade, foi fundamental 
recorrer aos poucos precedentes estudos encontrados. Utilizaremos como base dois artigos publicados na 
Universidade Tiradentes, referentes à trajetória de vida profissional do professor Shizuka Kitami, conhecido 
como o introdutor do Judô na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e talvez, pioneiro neste mesmo es-
tado. Através desta pesquisa, foi possível concluir que as contribuições do professor Shizuka Kitami foram 
fundamentais à difusão do Judô no estado de Sergipe. Kitami trouxe consigo uma bagagem educacional 
formadora, que serviu de ponto de partida para formação dos atuais professores da modalidade em solo ser-
gipano, e possivelmente será ramificado dentre seus adeptos, atletas, e profissionais da área. Que receberão 
por conseqüência, uma formação consistente, embasada, desfrutada diretamente do berço do Judô. Utili-
zando de uma distinta metodologia, e se valendo de uma rigorosa postura perante seus alunos, Kitami é alvo 
de apreciação e respeito mútuo de quem o conheceu. (Práticas Investigativas) Humanidades
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A VERDADEIRA ORIGEM DO JIU-JITSU: MONGES BUDISTAS?

Victor Menezes Silva (Curso de Educação Física – GPGFOP/UNIT, victor.pesquisa@gmail.com); Prof. Msc. 
Silvio Gusmão de Holanda Melo (Professor Orientador – UNIT)

Sendo o Jiu-Jitsu uma atividade que vem conquistando um ascendente destaque mundial, é im-
portante a necessidade de formação dos profissionais com conhecimento relativo aos seus fundamentos 
históricos, e não apenas fisiológicos e técnicos. Entretanto, a insuficiência de fontes confiáveis e a difusão de 
informações equivocadas dificultam este processo. O propósito deste estudo foi realizar um resgate histórico 
do Jiu-Jitsu no Brasil através de levantamento bibliográfico, entrevistas e análise de documentos, e comparar 
o resultado obtido com o conteúdo exposto pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), órgão máximo 
do esporte no Brasil. Contribuindo assim, para a inclusão de informação fidedigna no âmbito do desporto 
em questão. Como resultado, a pesquisa evidenciou que no site da CBJJ foi publicado no link “História do 
Jiu-Jitsu”, um texto sem referencial bibliográfico, informando que o Jiu-Jitsu surgiu na Índia, praticado por 
monges budistas, que difundiram a modalidade pelo sudoeste asiático e em especial o Japão, onde foi desen-
volvido e popularizado. O texto informa também, que a luta foi difundida no Brasil pelo japonês “mestre 
de Jiu-Jitsu” Esai Maeda Koma, que se fixou em Belém do Pará e tornou-se professor de Gastão Grace e seu 
filho Carlos Grace. Este último repassou seus conhecimentos aos outros quatro filhos de Gastão, e juntos, 
conquistaram notoriedade e fama nacional. O texto também relata que Carlos Grace modificou as regras do 
“Jiu-Jitsu Japonês”, individualizando sua luta denominada Jiu-Jitsu Brasileiro. Entretanto, através da nossa 
pesquisa, foram constatados relevantes equívocos no texto publicado pela CBJJ, que serve de base para a 
difusão do esporte no país e no mundo. A iniciar pela origem do japonês Mitsuyo Maeda, naturalizado 
brasileiro como Otávio Mitsuyo Maeda, conhecido como Conde Koma e citado no texto da CBJJ como 
Esai Maeda Koma. Nascido em 1878, na cidade de Hirosaki no Japão, foi praticante de Sumô durante sua 
adolescência. Maeda mudou-se para Tokyo em 1894 com apenas 17 anos para freqüentar a Universidade 
de Waseda, e neste mesmo ano iniciou sua carreira no Judô, matriculando-se no Instituto Kodokan, onde 
fora consagrado como o melhor lutador de sua geração, contradizendo a informação de que ele teria sido 
praticante ou mestre de Jiu-jitsu, e sim de Judô. Constatou-se também, que historicamente há um conflito 
dentre as terminologias japonesas quando traduzidas ou adaptadas ao português, e não foi diferente com 
o Jiu-Jitsu, constantemente confundido com o Ju-Jutsu tradicional japonês, se tratam de artes distintas. O 
Jiu-Jitsu trata-se de um termo estabelecido no Brasil como analogia a adaptação do Judô desenvolvida pela 
família Gracie, baseada nos ensinamentos ministrados pelo judoca Mitsuyo Maeda. Assim, conclui-se que 
existe a necessidade de uma retificação nas informações divulgadas pelas CBJJ, visto que as mesmas são 
empregadas como embasamento teórico de uma quantitativa parcela dos difusores do Jiu-Jitsu em todo o 
mundo. (Práticas Investigativas) Humanidades
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ALFABETIZADOR, QUEM É ESTE SUJEITO?:UM ESTUDO SOBRE O PERFIL DOS 
ALFABETIZADORES DE JOVENS DO MUNICÍPIO DE ITABI

Márcia Alves de Carvalho Machado (mac_machado@hotmail.com); Ilka Valéria Andrade do Bomfim 
(ilkabonfim@hotmail.com); Joana Alice Anadrade Santos (alicinha_10@hotmail.com)

O projeto TRANSEJA cuja finalidade é estudar, pesquisar e incentivar a educação básica no país, 
especialmente no semiárido sergipano, devido ao elevado analfabetismo dessa região, apurou o perfil dos 
alfabetizadores da educação de jovens e adultos dos municípios integrantes do projeto, entre eles, Itabi. Este 
estudo configura-se numa pesquisa de campo que foi aplicada em abril de 2012, tendo como instrumento 
de coleta de dados um questionário sócio-ocupacional respondido pelos alfabetizadores e coordenadores 
de turma do programa Sergipe Alfabetizado&#8722;SEALF, e cujo objetivo foi identificar o perfil sócio-
-ocupacional dos alfabetizadores de jovens e adultos do semiárido sergipano, em especial de Itabi. O grupo 
do SEALF neste município, inscritos em 2011, e participante da pesquisa era composto de 20 sujeitos, desses 
18 exerciam a atividade de alfabetizador e 2 de alfabetizador-coordenadores de turmas. Com base nos dados 
coletados, identificou-se que o grupo era composto em sua maioria por mulheres, sendo que a faixa etária de 
idade dos componentes do grupo varia entre 20 até 50 anos, estando a maioria entre 21 a 40 anos. Quanto a 
formação, ainda não se faz cumprir entre os alfabetizadores o critério de formação mínima no nível médio, 
o que requer a adequação a resolução CD/FNDE nº 32, porém entre os coordenadores de turmas o critério 
exigido quanto a possuirem preferencialmente o nível de graduação está sendo respeitado. Completando 
parte do perfil identificou-se que os formadores têm entre 1 a 3 anos de tempo de atuação, e que de forma 
coerente os sujeitos mais experientes do grupo, com mais de 10 anos nessa modalidade de ensino, atuam 
na atividade de alfabetizadores-coordenadores de turmas. Nota-se que os motivos que levaram ao grupo a 
atuar com alfabetização são bastante diversos, entre eles estão: dar oportunidade as pessoas de terem novos 
conhecimentos e frequentarem uma escola, pela necessidade financeira e de estarem trabalhando, e por 
gostarem de trabalhar com educação. Identificou-se que o grupo relaciona o significado de alfabetizar a 
aspectos como: satisfação própria, como uma experiência para própria vida, ou por estar ajudando alguém, e 
até mesmo por ser uma honra alfabetizar, o prazer de estar preparando alguém para o futuro, a dar oportu-
nidade de estudar para quem não teve esta oportunidade, e ainda ao aspecto de ensinar a ler e escrever.  No 
que diz respeito as dificuldades da tarefa de alfabetizar, o grupo concorda que existem dificuldades relativas 
não só a infraestrutura física e didática por não existir local adequado para aulas e falta de material didáti-
co, e também por problemas como motivação, sono e cansaço dos alunos, ou falta de estimulo dos alunos. 
Ficou efividente o desconhecimento por parte deles quanto  ao que é transdisciplinaridade, pois a maioria 
nunca havia tido contato com este tema. O estudo em tese, contribuiu para conhecer o atual perfil dos alfa-
betizadores de jovens e adultos do semiário sergipano, e em especial da cidade de ITABI. O conhecimento 
adquirido contribuiu de forma direta para as ações a serem realizadas pelo TRANSEJA no que compete a 
formação continuada de educadores daquela região. (Práticas Investigativas) Humanidades 
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AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS

Luciane Cristina da Silva (lucicristina_silva@yahoo.com.br); Daniella de Jesus Lima (daniellalima90@gmail.
com); Maria José de Azevedo Araújo (professoraazevedo@gmail.com)

O tema intitulado Avaliação da Aprendizagem nas Escolas, tem como proposta apresentar uma 
temática polêmica, visto que os alunos sofrem consequências drásticas por meio do processo avaliativo, em 
muitos casos, traumáticos, de modo que estes acabam perdendo a motivação para o estudo. O tema a ser 
estudado envolverá busca, atualização e, sobretudo a formação intelectual dos docentes, cujos resultados 
tenham repercussão positiva para a sociedade escolar. Trazendo a tona a importância do processo avaliativo 
escolar como objeto constante de pesquisas e estudos perante alguns teóricos elucidativos sobre essa aborda-
gem temática. Desse modo, o estudo em pauta esclarecerá a importância da avaliação para o aprendizado do 
aluno, na competência da instituição escolar e do professor fazê-la da maneira adequada. A fim de libertar 
o aluno de uma condição da má avaliação da aprendizagem, ancorada na realidade de que as escolas preci-
sam reformular sua concepção de aprendizagem. Para isso, a pesquisa terá como suporte teórico reflexões e 
teorização sobre a abordagem temática de autores como: Cipriano Carlos Luckesi, Regina Cazaux Haydt, 
Céres Santos da Silva, para elucidar a temática abordada. Nesse sentido, tem-se como objetivo geral: analisar 
a importância do processo avaliativo, bem como identificar as metodologias de avaliação utilizadas pelas es-
colas, de modo que será possível investigar os fatores que influenciam no processo avaliativo nas instituições. 
A Avaliação da Aprendizagem é um processo no qual o professor observa o desenvolvimento do seu aluno 
durante todo o período determinado para a unidade, e daí tira as conclusões sobre o conhecimento adqui-
rido pelo discente. Enquanto o exame determina o grau de conhecimento do aluno através de uma prova 
aplicada em apenas uma aula. São vários os métodos que podem ser utilizados para avaliar o discente, alguns 
deles são: provas objetivas e dissertativas, debate, relatório, seminário, trabalho em grupo ou individual, pes-
quisas etc. E além do professor e do aluno, a família do mesmo e toda a equipe pedagógica da escola devem 
está envolvidos em todo o processo, para que o mesmo traga melhores resultados. Pois, a aprendizagem se 
constitui com desafios, determinação, paciência, resignação e muita disposição para continuar a aprender 
sempre. Neste sentido, a avaliação tem um novo significado e sua finalidade extrapola os limites da detenção 
do conhecimento. (Práticas Investigativas) Humanidades
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MEMÓRIA VIVA, MEIO AMBIENTE E PAISAGEM: DIFERENTES MOMENTOS DO 
DESENVOLVIMENTO DE UMA SOCIEDADE NA CIDADE DE AQUIDABÃ

Ana Gleide dos Santos Rocha (anagleide.se@hotmail.com); Anderson Oliveira Rocha (andersonrocha.se@
hotmail.com); Carlos Alberto Piedade (piedade_jesus@yahoo.com.br); Ednei de Santana (joandiegons@yahoo.
com.br); Jiliana Santos Carvalho (jully_carvalho_tdb@hotmail.com); Leonilde Gomes da Silva Agra (leonilde_
Gomes@unit.br); Maria Ione Vasconcelos de Menezes (maria_ione@unit.br)

A Memória Viva é uma técnica fundamentada no princípio didático de que o professor é um me-
diador da aprendizagem, agindo como agilizador do processo, que ajuda o aluno a aprender. Este método 
facilita o processo de aprendizagem, levando o aluno à criatividade e à reflexão daquilo que lhe foi proposto. 
Considerado como um documentário de resgate da história do lugar que retrata as mudanças ocorridas 
em vários níveis, como os da paisagem, dos costumes, aspectos culturais, sociais e outros, o trabalho ora 
apresentado como Memória Viva”, teve como cenário a cidade de Aquidabã de Santana em Sergipe e foi 
realizado por alunos da disciplina Meio Ambiente e Sociedade do Curso de Serviço Social EAD da Uni-
versidade Tiradentes, tendo sido realizada uma entrevista de um morador da cidade que promoveu o relato, 
obedecendo a um roteiro prévio, onde foram abordadas várias questões sobre as mudanças ocorridas no 
lugar, tendo sido feitos relatos sobre o desenvolvimento da cidade desde a sua fundação, sua economia, suas 
manifestações culturais, o patrimônio histórico, os meios de comunicação e transporte, o lazer, os recursos 
naturais e o cenário político do lugar ao longo do tempo. A atividade foi realizada em grupo e apresentada 
de forma socializada com os demais grupos e a mediação do tutor durante o encontro de Tutoria da disci-
plina. O trabalho teve como objetivo levar o aluno a aprender sobre a realidade socioespacial que o cerca, e 
que o mesmo possa identificar-se como agente construtor deste espaço e das mudanças ocorridas, para que 
possa atuar como agente construtor de um novo espaço de convivência harmoniosa no meio ambiente, onde 
se estabelecem as relações entre o homem e a natureza e sociedade. Espera-se com o levantamento deste 
documento, mostrar as mudanças de paisagem do lugar, o desenvolvimento da cidade em suas diversas fases 
e resgatar a cultura do seu povo, com o propósito de levar à compreensão das mudanças ocorridas. (Práticas 
Investigativas) Humanidades
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MONITORIA NO ENSINO À DISTÂNCIA

Célia Maria Luís Galhós (celiagalhos@hotmail.com); Maria Ione Vasconcelos de Menezes (maria_ione@unit.
br); Christiane Maria Valentino Barros (tianne13@hotmail.com)

O presente resumo tem como finalidade relatar a experiência da implantação da política de monitoria 
do Núcleo de Educação a Distância da Universidade Tiradentes especificamente no curso de Serviço Social 
à distância, enquanto experiência inovadora nesta modalidade.  A monitoria tem como finalidade despertar 
no aluno-monitor a identificação com a docência, bem como contribuir com o processo ensino-aprendizado 
da turma na medida em que o monitor colabora com a dinamização dos conteúdos. A monitoria foi de-
senvolvida a partir das orientações dos professores das disciplinas com os monitores através de reuniões 
via IPTV e de orientação virtual. Os monitores ao longo do semestre realizaram atividades como plantões 
com os tutores de orientação aos alunos, leituras de referenciais teóricos para melhor compreensão acerca 
da monitoria, elaboração de planos de trabalho a serem desenvolvidos considerando as especificidades das 
disciplinas, bem como elaboração de relatórios mensais discutindo as atividades realizadas pela monitoria. 
No início de cada disciplina houve uma orientação das atividades a serem elaboradas por parte dos profes-
sores via IPTV, onde foi conduzida a nossa atuação sob a orientação acerca, por exemplo, da origem, das 
formas de governo, das teorias contratualistas, das formas de dominação, de poder e autoridade, do sistema 
representativo, (poder executivo, legislativo e judiciário) e do seu funcionamento, (muito bem especificado 
pelos alunos na atividade do Estudo Dirigido). Quanto à metodologia, não foi possível seguir um modelo 
padrão de monitoria porque foi a primeira experiência no polo, nesse sentido as atividades com os alunos 
foram designadas e serem aplicadas nos plantões de tutoria. As atividades de pesquisa e apresentação dos 
vídeos sugeridos pelo professor Fábio Souza, um dos docentes que puderam acompanhar o trabalho dos 
monitores, foram bastante satisfatórios pela presença e o interesse da maioria dos alunos, utilizando-se como 
recursos o data show para exibição dos vídeos. Os alunos aproveitaram o plantão de tutoria para lançarem 
os seus questionamentos sobre o conteúdo do livro, estudo dirigido ou mesmo dos textos complementares 
e conduzia-se a discussão para a melhor compreensão sobre os assuntos discutidos para que houvesse um 
bom desempenho nas avaliações. Como resultado, percebeu-se que os alunos não reconheciam a monitoria 
como uma ferramenta no auxilio no estudo das disciplinas ou esperavam que a monitora trouxesse todas as 
respostas para suas dúvidas. As atividades foram pensadas na possibilidade de interação entre as ideias dos 
discentes, que partem de uma realidade própria viabilizando assim um maior entendimento dos conteúdos, 
refletindo em sua realidade para adiante refletir sobre sua prática. (Práticas Investigativas) Humanidades
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O PAPEL DO CONSELHO TUTELAR: IMAGEM CONSTRUÍDA PELA SOCIEDADE

Luzianne Dos Santos (luziannesantos@hotmail.com.br); Daniela Dos Santos(danielaalandasantos@yahoo.com.
br); Kacylia Santos Costa (kacylia22@hotmail.com); Maria Léticia Santos Neves (mleticia092@hotmail.com); 
Cândida Maria De Brito Santos(candidamariad@yahoo.com.br). 

O conselho tutelar é uma das inúmeras inovações trazidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescen-
te, mais precisamente através da Lei 8.069/90, onde em seu artigo 13 define e esclarece: “é um órgão perma-
nente, autônomo e não jurisdicional encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos 
da criança e do adolescente”. No sentido de aplicar medidas de proteção para as crianças, adolescentes e suas 
famílias, requisitando serviços na área da Saúde, Educação, Assistência social ou acionando Justiça da Infân-
cia como a finalidade de realizar qualquer outro encaminhamento necessário. No entanto, o entendimento 
a respeito da importância do papel e/ou atribuições do Conselho Tutelar tem se desdobrado de maneira 
contraditória nos dias atuais, pois a visão que essas pessoas têm do conselho é que seja um órgão repressivo. 
O presente trabalho é resultado de investigações na Escola Municipal Professor Azarias Santos e Escola Mu-
nicipal Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves do município de Estância/SE, e tem como objeto de 
análise os relatos de crianças e adolescentes que estudam nas escolas supracitadas sobre a imagem construída 
ilusoriamente sobre o Conselho Tutelar. O objetivo do artigo é identificar as problemáticas ocasionadas por 
essas falsas concepções impostas ao órgão. Para tanto, mostra-se imprescindível destacar as consequências 
ocasionadas por essas impressões genéricas que são impostas aos conselheiros, os quais objetivam fazer 
cumprir o que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim foi possível concluir que a falta de 
esclarecimento da sociedade a respeito de órgãos viabilizador de direitos desvela uma apatia no usuário no 
que diz respeito a busca pelos direitos que lhes são assegurados. (Práticas Investigativas) Humanidades
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O TERCEIRO SETOR E A GESTÃO SOCIAL: Uma Proposta de Enfrentamento das 
Problemáticas advindas da Realidade Social

Maria Izabel Macieira Ramos, aluna de Serviço Social: izabelmacieira@yahoo.com.br; Priscilla Mendonça 
Borba, aluna de Serviço Social: prisca_borba@hotmail.com; Tuanne Katarine da Silva Martins, aluna de 
Serviço Social tuanne_silva@hotmail.com; Vânia Fonseca, professora orientadora: vania@infonet.com.br. 

Diante da ineficaz atuação do primeiro setor (o Estado) na efetivação das políticas sociais para aten-
der a necessidades básicas da população e na afirmação do ideário capitalista do segundo setor (as empresas), 
que somente visam o lucro e o consumo desenfreado, nota-se a proliferação das organizações do Terceiro 
Setor na administração das políticas sociais através da gestão social. Analisar os processos que levaram ao 
surgimento do Terceiro Setor, compreendendo a ação da gestão social na administração das políticas sociais 
e o uso da intersetorialidade como estratégia de formulação de soluções para a realidade social. Os dados 
são de natureza secundária, coletados através de revisão bibliográfica de documentos escritos, impressos e 
eletrônicos, buscando entender a ação da gestão social dentro do Terceiro Setor na efetivação das políticas 
sociais. Observou-se através deste estudo que, no Brasil, a ineficácia do Estado em promover qualidade e 
efetivação dos direitos sociais levou a sociedade civil organizada a se mobilizar em prol da concretização do 
pleno exercício da cidadania. A ineficiente gestão do primeiro setor nas políticas sociais levou ao surgimento 
de organizações privadas sem fins lucrativos que visão o interesse público e que constituem o Terceiro Setor. 
Embora regidas pelo direito privado não possuem objetivos mercantis, mas procuram resolver determinadas 
problemáticas sociais que não foram resolvidas pelo primeiro (Estado) e segundo (empresas privadas) setor. 
Com a modificação do foco de um simples atendimento das necessidades básicas para o entendimento de 
garantia de direitos sociais, as organizações privadas sem fins lucrativos poderão atuar na defesa da melhoria 
da qualidade de vida da população. A implementação da gestão social no Terceiro Setor é um instrumento 
importante na superação da desigualdade social, introduzindo uma normatização e metodologias capa-
zes de conferir a objetivação de seus propósitos.  Nesse sentido, a gestão social desenvolve um sistema de 
avaliação qualitativa da missão, como também um balanço econômico dos resultados, dos impactos e dos 
benefícios. A gestão social faz uso de ações intersetoriais que transmitem às organizações de Terceiro Setor 
uma dinâmica de valores como qualidade, efetividade, coletividade, entre outros, que fazem parte das rela-
ções formais e informais dos atores sociais. Observa-se a necessidade de rigor e transparência na prestação 
de contas no que diz respeito aos aspectos contábeis e aos resultados das ações, como também a avaliação e 
monitoramento dos projetos devem estar ao alcance das empresas patrocinadoras, voluntários, Governo e 
beneficiários. O Terceiro Setor através da gestão social busca a totalidade do homem, otimizando recursos 
escassos, integrando a sociedade e o Estado, desmistificando a idéia de solução de carências para a constru-
ção do entendimento de direito social, possibilitando a democratização e emancipação do cidadão gerando 
assim, mudanças significativas na realidade social. (Práticas Investigativas) Humanidades
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 PROJETO RONDON E A INTERFACE COM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL: A 
EXPERIÊNCIA DO SERVIÇO SOCIAL

Nívea Karla de Oliveira (ncarlashamma@hotmail.com); Maria Ione Vasconcelos de Menezes (maria_ione@unit.
br); Tatiana Ribeiro Dias de Freitas (tatiana_freitas@unit.br). 

O presente artigo tem como finalidade descrever a experiência vivenciada no Projeto Rondon, atra-
vés da participação em duas operações distintas a Vale do Ribeira, na cidade de Barra do Turvo e a Centro 
Norte no Sítio D’abadia. A materialização das propostas representa a inserção da Universidade na extensão 
no cenário nacional, grande contribuição no processo de formação continuada tanto para os alunos como 
também para o docente porque o projeto teve como finalidade formar multiplicadores para atuar no muni-
cípio na política de capacitação continuada, a participação no projeto possibilitou o conhecimento de uma 
realidade nova para a equipe e a correlação teoria e prática de todo o arsenal teórico apreendido no âmbito 
da universidade, sua relevância assenta-se na prerrogativa de que “Não basta olhar o mapa do Brasil aberto 
sobre a mesa ou pregado na parede da nossa casa. É preciso andar sobre ele para sentir de perto as angústias 
do povo, suas esperanças, seus dramas ou suas tragédias; sua história e sua fé no destino da nacionalidade”. 
(Práticas Investigativas) Humanidades
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SIGNIFICADOS IMAGÉTICOS DO AMOR E AMIZADE NA PERSPECTIVA DOS ALUNOS 
DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL PELO VIES DA PSICOLOGIA SOCIAL

Carla Gardyenne Oliveira Braga (aluna do 6º período do curso de Serviço Social- Itabaina-UNIT, gardyenne@
hotmail.com); Tony (aluno do 6º período do curso de Serviço Social- Itabaina- UNIT, tonymarcus-
slipknot@hotmail.com); Maria Andrade Goes de Barros (Aluna especial de Mestrado em Educação da UNIT, 
ma.andrade@); Lívia de Melo Barros (Professora do curso de Serviço Social- UNIT/Doutoranda em Educação 
pela PUC-RS, melolivia@ig.com.br).

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir da disciplina Psicologia Social, com os alunos do 5º pe-
ríodo do Curso de Serviço Social da Universidade Tiradentes, nos campus de Itabaiana, Estância e Propriá. 
Tendo como objetivo principal identificar os significados imagéticos do Amor e da Amizade na perspec-
tiva dos alunos do 5º período do curso de Serviço Social da UNIT pelo viés teórico da Psicologia Social. 
Sabemos que o profissional do serviço social trabalha invariavelmente com pessoas, estabelecendo a todo 
momento relações sociais. Já a Psicologia Social é a área da psicologia responsável por estudar as relações 
interpessoais. Por meio dessas relações pessoais são produzidos fenômenos sociais tais como: a agressividade, 
o altruísmo, o amor e a amizade. Para a Psicologia Social, o amor está relacionado a compreensão de fenô-
menos psíquicos e sociais. No cenário atual, é possível observar a importância desse tema nas mais variadas 
formas de expressão: seja na literatura, no cinema, na música, no teatro, na filosofia e na ciência. Utilizamos 
a metodologia mista, onde para que fosse possível averiguar o significado imagético do amor e amizade, foi 
solicitado aos 85 estudantes (34 da turma de Itabaiana, 22 de Estancia e 29 de Propriá) que tirassem fotos 
que representassem para eles o amor e a amizade, e como resultado desse trabalho, foi possível classificar o 
amor e a amizade em 26 categorias, sendo as mais frequentes o amor entre amigos, o amor familiar, o amor 
materno, e entre os menos frequentes o amor não correspondido, o amor entre primos, o amor platônico, 
entre outros. Com a pesquisa podemos perceber que o amor e a amizade são construídos permeados pelas 
preferencias musicais, o estilo de vida, o modo de se vestir, onde a construção da identidade pessoal, também 
sofre influência das relações interpessoais. (Práticas Investigativas) Humanidades
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SÍNDROME DE DOWN, FAMÍLIA E PSICOLOGIA: POSSIBILIDADES DE 
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS

Márcia Ewellyn Rodrigues Bezerra (Curso de Psicologia da Unit/marciaewellyn@gmail.com); Marilene Batista 
da Cruz Nascimento (Docente da Unit/nascimentolene@yahoo.com.br).  

Este estudo tem como objetivo descrever as possibilidades do desenvolvimento das crianças com 
Síndrome de Down (SD) no contexto da vida familiar e da Psicologia. Trata-se de um estudo teórico 
que apresenta grande importância no âmbito da academia, uma vez que viabiliza discussões conceituais e 
ressignificação de conhecimento. Além disso, constitui-se como fonte de consulta que persiste ao logo do 
tempo e permite o acesso a material já produzido e sistematizado. Todas as crianças têm possibilidades de se 
desenvolver e aprender, sendo que a aprendizagem, ao contrário do que muitos pensam, não depende só das 
condições pessoais inerentes a quem aprende, mas constitui o corolário do equilíbrio das condições internas, 
próprias do participante, com as relações interpessoais e culturais das quais se apropria. No caso da criança 
com SD deve-se estimulá-la, amá-la e respeitá-la para que ela cresça tendo mais autonomia e um melhor de-
senvolvimento, sendo capaz de realizar várias tarefas sozinhas. O psicólogo pode atuar de diversas maneiras, 
como avaliar as relações inter e intrapessoais, fazer um acompanhamento cognitivo, orientar a família em 
diversas situações sobre o cuidar, sendo que as intervenções poderão acontecer em momentos diferenciados 
visando uma interação com a criança que gere um bom desenvolvimento. O profissional da Psicologia preci-
sa entender sobre o desenvolvimento cognitivo, infantil, bem como compreender acerca das especificidades 
próprias da SD. Os resultados evidenciaram que o acompanhamento com o psicólogo é essencial para o 
desenvolvimento psicomotor e cognitivo da criança com SD. No entanto, a interação com a família é uma 
das principais ações para a melhoria da qualidade desse indivíduo. (Práticas Investigativas) Humanidades 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UM ESTUDO NO 
CONTEXTO DO SERVIÇO SOCIAL

Maria de LOurdes Santos Silva (mlssantos.lu@hotmail); Wilma de Oliveira Abreu (wilmaabreu@live.com)

Este artigo apresenta um enfoque teórico acerca da violência doméstica praticada contra crianças 
e adolescentes. Ao abordar as diferentes manifestações e consequências da violência, tal estudo apresenta 
como prerrogativa a questão relacionada à agressão geral que impera na nossa sociedade.  Dentro desse 
contexto, foi questionado: Quais são os fatores causadores dessa violência? Como essa violência afeta o 
desenvolvimento psicossocial , mental e físico de crianças e adolescentes? Qual a contribuição do Serviço 
Social frente a este desafio? Na tentativa de dar respostas a esta problemática fez-se imperativo o uso da me-
todologia com pesquisa de cunho bibliográfico e qualitativo, atribuindo análise teórica a fontes já existentes. 
Em relação à atuação do Serviço Social a partir do que foi analisado percebe-se a necessidade de  pesquisar 
o novo modelo de família, o que implica questionar fórmulas prontas, analisar e descobrir as sutilezas dos 
discursos dos personagens que compõem os agrupamentos familiares através de uma nova visão crítica e sis-
temática. Enquanto houver o descompromisso por parte de toda sociedade (família, comunidade e o poder 
público) as crianças e adolescentes continuarão sendo vítimas vulneráveis mediante as mais diversas formas 
de violência que surgem a cada dia. (Práticas Investigativas) Humanidades 
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A DOCÊNCIA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: DESAFIO DA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Janilce Santos Domingues Graça (UNIT/profjanicedomingues@gmail.com); Michelline Roberta Simões do 
Nascimento (UNIT/michelline_roberta@unit.br); Evandro Duarte de Sá (UNIT/evandro_duarte@unit.br); 
Maria Verônica de Santana (UNIT/veronica_santana@unit.br); Rebeca Escudero Madruga (UNIT/rebeca.
escudero.madruga@gmail.com)

O presente estudo surgiu da minha percepção desde quando fui aluna do Curso de Pedagogia até 
quando me tornei professora do ensino fundamental, no que se refere ao papel do professor e a sua formação 
para ensinar nos anos iniciais do ensino fundamental, identificando e explicitando as apropriações que tais 
professores efetuaram sobre tais elementos durante a formação acadêmica em Pedagogia. Este estudo foi 
desenvolvido a partir de uma pesquisa de natureza qualitativa através do método etnográfico. Certamente 
esse desafio de ensinar, cada vez mais complexo, esbarra nas mãos do professor, dando maior visibilidade 
na formação e, certamente, tornando mais intensa a necessidade dos cursos de formação de professores se 
colocarem em permanente revisão, além de justificar a necessidade da educação continuada para os que já 
se colocaram no ofício de ensinar. Nesse sentido, esta pesquisa visa contribuir para as instituições e para a 
sociedade no que tange à superação dos desafios na formação de professores dos anos iniciais do ensino fun-
damental. Ao refletir sobre o curso de Pedagogia, sua história e seus atuais desafios com vistas a uma melhor 
formação do professor, Angoti (2002) aponta alguns aspectos que devem ser considerados como funda-
mentais no processo de formação. São eles: a capacidade de compreensão dos novos parâmetros da cultura; 
o entendimento da dinâmica pedagógica, produzindo a teoria pedagógica baseada em diferentes áreas do 
conhecimento; a análise das políticas de educação; a importância da ação coletiva e interdisciplinar no traba-
lho pedagógico. Mas, além desses, há a postura interrogativa e investigativa, de maneira a contribuir para a 
construção de conhecimentos educacionais; da capacidade de identificar as características, as necessidades e 
as aspirações da sociedade; a compreensão da teoria e da prática educacional. Para tanto, são necessárias pro-
postas de formação inicial de professores que ofereçam o desenvolvimento de atividades que proporcionem a 
apropriação de conhecimentos ligados à prática docente, sem que o aluno tenha, necessariamente, de esperar 
a conclusão do curso para poder atuar como professor. O futuro docente deve ter a oportunidade de ad-
quirir um referencial teórico dentro da universidade, podendo assumir-se como profissional e interagir com 
colegas e professores. Essas constatações levam à investigação de como os cursos de Pedagogia se organizam 
para formar professores que devem conhecer várias disciplinas, pois o professor da Educação básica precisa 
dominar conteúdos, currículos e constituir conhecimentos didáticos de várias áreas do conhecimento que 
serão seus objetos de ensino. No entanto, a cada pesquisa fica evidenciada a necessidade de mais respostas, 
mais buscas e novas perspectivas para uma formação cada vez mais critica e reflexiva.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR E CIDADANIA: A IMPORTÂNCIA DA AFERIÇÃO 
DO COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL NO EXAME NACIONAL

 DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES (ENADE)

Evandro Duarte de Sá (UNIT/evandrosa@yahoo.com.br), Janilce Santos Domingues Graça (UNIT/
profjanicedomingues@gmail.com); Michelline Roberta Simões do Nascimento (UNIT/michelline_roberta@
unit.br); Maria Verônica de Santana (UNIT/veronica_santana@unit.br); Rebeca Escudero Madruga (UNIT/
rebeca.escudero.madruga@gmail.com)

A universidade constitui-se em um espaço de produção de conhecimento e disseminação do saber. É 
também sua função preparar indivíduos para o exercício pleno da cidadania. O Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes (Enade), parte integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes), tem como objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos progra-
máticos previstos nas diretrizes curriculares, em especial aqueles relacionados a habilidades e competências 
para a atualização permanente sobre a realidade brasileira, mundial e sobre outras áreas do conhecimento.O 
componente de Formação Geral da prova do Enade objetiva aferir a formação de um profissional ético, com-
petente e comprometido com a sociedade em que vive. Além do domínio de conhecimentos e de níveis di-
versificados de competências e capacidades para perfis profissionais específicos, espera-se que os graduandos 
das Instituições de Ensino Superior evidenciem a compreensão de temas que transcendam ao seu ambiente 
próprio de formação e sejam importantes para a realidade contemporânea. Essa compreensão vincula-se a 
perspectivas críticas, integradoras e à construção de sínteses contextualizadas. Na prova do Enade, o com-
ponente de Formação Geral apresenta 10 (dez) questões, sendo 2 (duas) discursivas e 8 (oito) de múltipla 
escolha, que abordam situações-problema, estudos de caso, simulações einterpretação de textos, imagens, 
gráficos e tabelas.As questões discursivas avaliam aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argu-
mentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto. As Comissões Assessoras do 
Enadedefinem as diretrizes para as provas de Formação Geral,contemplando competências, conhecimentos, 
saberes e habilidades a serem avaliados e todas as especificações necessárias à elaboração da prova a ser apli-
cada. As questões do componente de Formação Geral do Enade contemplam temas diversos, relacionados à 
formação cidadã do universitário. A educação, como processo pedagógico sistematizado de intervenção na 
dinâmica da vida social, é considerada hoje objeto priorizado de estudos científicos com vistas à definição de 
políticas estratégicas para o desenvolvimento integral das sociedades. Na prova de Formação Geral do Ena-
de os estudantes deverão apresentar conhecimentos sobre competência para projetar ações de intervenção, 
propor soluções para situações-problema, construir perspectivas integradoras, elaborar sínteses, administrar 
conflitos e atuar segundo princípios éticos. Os resultados obtidos a partir do conhecimento dos resultados da 
prova de Formação Geral do Enade fornecem indícios do conhecimentos sobre cidadania apreendidos por 
universitários. Espera-se com o diagnóstico obtido, implementar ações que conduzem a cidadania, como 
investimento sistemático de forças construtivas de práticas sociais, de modo a contribuir mais eficazmente 
para a construção de uma sociedade cidadã através da formação de um homem social. 
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INTERCÂMBIO ACADÊMICO ENTRE UNIVERSIDADES DE DIFERENTES PAISES: 
A IMPORTÂNCIA DE VIVENCIAR A EDUCAÇÃO DESDE DIFERENTES PONTOS 

DE VISTA E MÉTODOS DE ESTUDO

Rebeca Escudero Madruga (UNIT/rebeca.escudero.madruga@gmail.com); Janilce Santos Domingues Graça 
(UNIT/profjanicedomingues@gmail.com); Evandro Duarte de Sá (UNIT/evandrosa@yahoo.com.br); 
Michelline Roberta Simões de Nascimento (UNIT/michelline_roberta@unit.br); Maria Veronica Santana e Sá 
(UNIT/veronica_santana@unit.br)                                                                                                  

A educação universitária é um processo na vida de todos os estudantes, não só para aprender os 
conceitos teóricos relacionados com a área de estudo, mas também para desenvolver uma visão generalizada 
e uma ampla base de conhecimento cultural que ajudar a compreender melhor o mundo em que vivemos 
assim como desenvolver suas habilidades. Para este fim, o intercâmbio acadêmico entre universidades de 
todo o mundo são, talvez, a melhor maneira de oferecer aos nossos alunos a oportunidade de ter sucesso e 
alcançar a melhor preparação possível para o seu futuro. O primeiro dos desafios enfrentados quando um 
aluno leva um intercâmbio acadêmico é o novo idioma. O aluno vai aprender e se esforçam para alcançar 
não só entender, mas também para se comunicar em um idioma diferente. O estudo de disciplinas a partir 
da perspectiva de uma cultura diferente é um dos pontos mais interessantes, pois mostra os alunos como 
algumas disciplinas são realmente universais, mas outras podem ser explicadas e entendidas de forma muito 
diferente em função não só da cultura de país, mas também da experiência pessoal e profissional dos profes-
sores. O método de ensino e de avaliação é outro dos pontos fortes de experiência de intercâmbio acadêmico; 
tanto quanto a própria experiência pode-se explicar como nos países europeus é uma abordagem muito 
teórica em que a interação professor-aluno não é muito ativa, enquanto nos Estados Unidos e aqui no Brasil, 
é um método de ensino mais prático, no qual os alunos são convidados a participar na sala de aula e inte-
ração professor-aluno é importante. Enfrentando os dois métodos dá aos alunos a capacidade de aprender 
a expressar-se e demonstrar o seu conhecimento de formas diferentes, o que irá ajudá-lo a estar preparado 
para as situações que têm de enfrentar no futuro, não só profissionalmente, mas também pessoalmente. Esta 
experiência proporciona aos alunos o enriquecimento acadêmico e cultural e desenvolvimento de sua capaci-
dade de expressão, compreensão e adaptação a novas situações, aprender a tirar o máximo de seu potencial e 
conhecimento. Também terá um valor significativo no desenvolvimento do empreendedorismo nos alunos, 
ajudando-os a perder o medo do risco, sair de sua zona de conforto e experimentar coisas novas. Em suma, 
criar juventude treinada, dedicada, flexível e competitiva, pronta para aproveitar ao máximo o seu futuro.

Palavras Chave: Educação, Intercâmcio e Universidade
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JARDIM DE INFÂNCIA JOANA RAMOS: PIONEIRISMO NO ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL INFANTIL NA CIDADE DE TOBIAS BARRETO (1969 – 1985)

Michelline Roberta Simões do Nascimento (UNIT/michelline_roberta@unit.br); Janilce Santos Domingues 
Graça (UNIT/profjanicedomingues@gmail.com); Evandro Duarte de Sá (UNIT/evandro_duarte@unit.br); 
Rebeca Escudero Madruga (rebeca.escudero.madruga@gmail.com); Maria Veronica Santana e Sá (UNIT/
veronica_santana@unit.br)            

A educação no município de Tobias Barreto em seus primórdios caracterizava-se pelo funcionamento 
em espaços privados, em sua grande maioria na casa de professores. Alguns deles muito conhecidos da histó-
ria local da cidade e dos seus moradores como D. Rolinha e seu Tatai, duas grandes personalidades e grandes 
educadores que por muito tempo ensinaram as primeiras letras a uma considerável parcela da população 
local. Percebe-se ao investigar que a evolução da educação no município foi paulatina e lenta, ficando à po-
pulação privada do acesso a educação num espaço sistematizado de ensino durante muito tempo. Podemos 
citar como a grande inovação e o que podemos considerar como marco do seu processo educacional o ano 
de 1943 com a inauguração do Grupo Escolar Tobias Barreto, primeira escola estadual com prédio próprio, 
fundado no governo de Augusto Maynard Gomes que atendia a parcela da população na educação primá-
ria. Na época da inauguração do Grupo Escolar Tobias Barreto o município era administrado pelo Prefeito 
Municipal José Joviniano Filho oferecia apenas o curso primário. Uma vez concluído o ensino primário, as 
pessoas que quisessem prosseguir os estudos tinham que se deslocar para Aracaju, Estância e até para o sul 
da Bahia. Outro marco para o processo educacional foi à criação do Jardim de Infância Joana Ramos no 
ano de 1969 que estabelece o atendimento a Educação Infantil numa ação pioneira implementada na gestão 
do prefeito Antônio de Souza Ramos, para atender crianças de 3 a 6 anos de idade preparando-as para o 
ingresso no ensino regular. 

A motivação para realizar este estudo surgiu do meu interesse pelas questões pertinentes à educação, 
sobretudo àquelas ligadas a forma como o processo educacional vem se desenvolvendo ao longo dos séculos. 
Motivada pela minha formação acadêmica no Curso de Pedagogia, pela minha prática profissional e por 
ser a História da Educação uma área de grande interesse pessoal, além disso o fato de nascer e residir no 
município de Tobias Barreto favoreceram para estudar os prenúncios da história da educação infantil no re-
ferido município, seu desenvolvimento e seus ideais motivaram a minha curiosidade e o surgimento do deste 
trabalho. O presente estudo se propõe a desvelar a implantação da Educação Infantil e sua relevância para 
população de Tobias Barreto e os aspectos educacionais da primeira entidade pública no período de 1969 
a 1985.Para atingir tal objetivo foi realizado levantamento bibliográfico e arquivística, envolvendo analise 
de documentos como: Relatórios escolares de ensino e dos diretores da instituição; ofícios, atas, diários de 
classe, fotografias, cadernos de professores, alunos e demais documentos da instituição. O estudo justifica-
-se pela relevância de conhecer o processo de ensino e a evolução educacional de uma população através da 
instrução e da institucionalização dos espaços educativos. Nesse entendimento, insere-se o surgimento do 
Jardim de Infância Joana Ramos como pioneira no atendimento a educação infantil inaugurando uma nova 
fase no atendimento educacional. 

Palavras Chave: Educação, Processo Educacional e Educação Infantil
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A IMPORTÂNCIA DA REALIZAÇÃO DOS SINAIS VITAIS EM PACIENTE ODONTOLÓGICO

Wilton Santos Assis (Curso de Odontologia-Unit, wilton_assis@hotmail.com); Maria das Graças da Silva 
Correia (Orientadora, Prof. MSc. do Curso de Odontologia da Unit, mariag.correia@ig.com.br). 

Os sinais vitais evidenciam o funcionamento e as alterações da função corporal destacando-se a me-
dida precisa da Pressão Arterial, Frequência Cardíaca, Frequência respiratória e Temperatura Corpórea, que 
constituem os quatros sinais vitais básicos a serem aferidos antes de se realizar qualquer manobra odontoló-
gica. Estes exames constituem uma série de provas ou testes que, somados aos dados do Exame Clínico, pos-
sibilitam estabelecer o diagnóstico definitivo da doença. Alguns sinais vitais, como pressão arterial, pulso, 
ritmo respiratório, temperatura corporal, peso e altura, podem ser negligenciados por profissional odontoló-
gico no dia a dia em seu consultório, tendo em vista o tempo que se gasta para tomada de realização destes 
bem como sua semiografia. É possível identificar um número de pacientes que tiveram apenas a realização 
da anamnese em suas primeiras consultas, ficando a desejar por parte do profissional um exame meticuloso, 
abrangente, completo, ordenado e sistemático para obter sucesso no Exame Clínico Odontológico. Baseia-se 
em pesquisa bibliográfica em fontes secundárias, especialmente artigos científicos disponibilizados pela in-
ternet e livros constantes do acervo da Biblioteca Central Jacinto Uchôa de Mendonça – Campus Centro da 
Universidade Tiradentes. O presente estudo bibliográfico visa analisar a importância da realização dos sinais 
vitais em paciente odontológico, tendo em vista a possibilidade de se estabelecer um bom diagnostico defini-
tivo e/ou orientar a indicação de exames complementares. Conhecer a importância da realização dos sinais 
vitais em paciente odontológico, que podem ser esquecidos ou não devidamente registrados em prontuários 
como um dos requisitos importantes para se conseguir sucesso no Exame Clínico. Os sinais vitais devem 
ser realizados no mínimo em todas as consultas iniciais, tanto por parte de alunos nos centros de formação 
odontológica (universidades), quanto por cirurgiões dentistas após período de formação acadêmica. Diante 
do exposto é preciso aferi-los antes de se iniciar qualquer procedimento odontológico, pois, pacientes por-
tadores de doenças sistêmicas, podem apresentar algum tipo de comportamento indesejado. Para cada sinal 
vital aferido, existirá uma faixa de normalidade, que quando alterada irá determinar uma possível patologia 
pré-existente e se não diagnosticado precocemente poderá trazer complicações para o paciente, este podendo 
ocorrer inclusive durante o atendimento odontológico. Portanto é preciso repensar e incentivar a realização 
dos sinais vitais mostrando sua importância para a formação de um diagnóstico clínico favorável para um 
tratamento odontológico satisfatório. (Práticas Investigativas) Ciências da Saúde
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A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NO CONTEXTO DA INCLUSÃO DE PESSOAS 
COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Alan Bruno Silva (Curso de Educação Física da Unit/ abs.vasconcelos@yahoo.com.br); Marilene Batista da 
Cruz Nascimento (Docente da Unit/nascimentolene@yahoo.com.br) 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a relação entre a prática da atividade física e o de-
senvolvimento de pessoas com necessidades especiais no ambiente escolar. Justifica-se o estudo pela impor-
tância dos benefícios que essa atividade proporciona para as pessoas com necessidades educativas especiais 
(PNEE), dentre eles podemos citar a potencialização das habilidades motoras e da capacidade cognitiva. A 
metodologia desta investigação teórica  baseou-se em um levantamento bibliográfico do estado do conhe-
cimento acerca da temática deste estudo nas bases de dados do Google acadêmico e do Scielo e em fontes 
impressas. A Educação Física escolar garante o acesso dos alunos com necessidades educativas especiais 
(NEE) às aulas práticas da cultura corporal e valoriza as suas habilidades físicas e intelectuais, respeitando 
limitações e dificuldades. Nesse contexto, entende-se inclusão como uma forma de atender o educando com 
necessidades especiais na classe regular, contando com a qualificação dos professores e o apoio dos serviços 
de educação especial. A pesquisa contribuiu para a compreensão de que a prática de Educação Física na 
escola potencializa o desenvolvimento físico, cognitivo e motor das PNEE, quando trabalhada de forma 
interativa, reverenciando as limitações e o direito de participação efetiva desses indivíduos. Além disso, a 
atuação do docente é fundamental no sentido de prover no meio escolar o exercício e as atividades físicas que 
promovam o crescimento das funções cognitivas no espaço interacional de coletividade. Por fim, concluiu-
-se que a inclusão em si tem a função de ressignificar a formação dos educadores e as estratégias de ensino, 
fazendo com que esses profissionais, juntamente com a escola, ofertem uma educação de qualidade a todos 
os grupos sociais. (Práticas Investigativas) Ciências da Saúde
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AS TRÊS PORQUINHAS E O LOBO DO BEM

Carla Maria Couto Silveira (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. carlascouto@hotmail.com);  Ianara 
Janaina de Araújo Tavares (Acadêmica.  Curso de Enfermagem. UNIT. ianaratavares@hotmail.com); Marília 
Pereira Dias (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. mmarilia.20@gmail.com);  Rosiane  Barbosa da 
Silva (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. rosianebsnane@hotmail.com). Co-autor Prof. Roberto 
Nascimento de Albuquerque. Curso de Enfermagem. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. UNIT. roberto_
nascimento@unit.br).

Naturalmente, a hospitalização de adultos é difícil e gera preocupação e angústia. Logo, a hospitali-
zação de crianças é ainda mais preocupante, uma vez que elas estão fora do seu ambiente, distante dos seus 
brinquedos, dos seus amigos, dos seus familiares.  Além disso, as crianças estão constantemente em contato 
com pessoas desconhecidas, vestidas de branco, em um ambiente totalmente hostil e que não favorece uma 
boa recuperação. Dessa forma, algumas medidas podem amenizar os efeitos de uma internação, bem como 
auxiliar no tratamento das diversas enfermidades. Aproximar o lúdico de crianças em tratamento é com-
provadamente uma alternativa muito saudável. Assim, através da brincadeira, do teatro e de outras ações, é 
possível informar e instruir pais, crianças e familiares em geral, tratando de assuntos sérios, porém de ma-
neira simples e objetiva.  A proposta busca, através do lúdico, orientar acompanhantes e crianças internadas 
em uma unidade hospitalar pediátrica sobre a importância da higiene corporal e higiene oral. Vale ressaltar 
que a falta de asseio pode agravar patologias e prejudicar a plena recuperação do paciente. Caracteriza-se por 
um estudo descritivo na forma de relato de experiência realizado na urgência pediátrica do HUSE (Hospi-
tal de Urgência de Sergipe), entre os meses de abril e maio de 2012. A execução do projeto contou com a 
orientação docente e 8 acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem de uma Universidade particular 
do município de Aracaju/SE. A pesquisa foi norteada pelos seguintes temas: “educação em saúde”, “higiene 
corporal”, “higiene oral”. Dessa forma, além da apresentação lúdica, com dramatização teatral, haverá, 
também, a entrega de 40 kits, contendo uma escova dental, um creme dental, um sabonete e uma pequena 
toalha. A execução do projeto deu-se através de uma dramatização da peça teatral As três porquinhas e o 
lobo do bem”, explorando o lúdico a fim de despertar a conscientização de pais, crianças e acompanhantes. 
Após a realização das atividades programadas, a satisfação presente no rosto de cada pai, acompanhante ou 
familiar comprovou a importância da ação. Com a conquista da atenção e da confiança, principalmente das 
crianças, os resultados foram satisfatórios e gratificantes, uma vez que a realização do trabalho não só auxi-
liou de maneira prática e médica, como proporcionou momentos de alegria e diversão.  Portanto, ainda que 
pareça uma atividade simples, a presença de pessoas com intuito de ajudar e auxiliar com pequenos gestos 
faz muita diferença, principalmente na vida de famílias que muitas vezes sofrem por muito tempo em hospi-
tais e enfermarias. A higiene corporal e oral nem sempre está presente na rotina das pessoas, principalmente 
nas comunidades mais humildes. Logo, suprir estas carências com atividades lúdicas é uma das maneiras 
mais eficientes e divertidas. Essa experiência foi de grande relevância, visto que enriqueceu grandiosamente 
o grupo, melhorando a capacidade de entrosamento entre a enfermagem e o paciente, humanizando assim 
a assistência prestada. (Práticas Investigativas) Ciências da Saúde
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BAÚ DA CONTAÇÃO: A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS

Jussiana Penha da Silva (Acadêmico. Curso de Enfermagem. UNIT. jubju_20@hotmail.com); Maria Izabel 
Mendes C. Reis (Acadêmico. Curso de Enfermagem. UNIT. mabelmendes645@hotmail.com); Co-autor (Prof. 
Roberto Nascimento de Albuquerque. Curso de Enfermagem. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. UNIT. 
roberto_nascimento@unit.br).

O ambiente hospitalar impõe a criança uma limitação de espaço físico, ausência do lar e convívio 
com a família, quebra de sua rotina além da enfermidade causada pelo processo patológico. Associam-se a 
isso práticas dolorosas com as quais tem que aprender a conviver, favorecendo o desenvolvimento do stress, 
apatia e tristeza. A atividade lúdica no ambiente hospitalar busca amenizar essa situação, contribuindo para 
que de alguma forma parte da rotina que antes ela encontrava fora do hospital seja retomada, auxiliando 
desse modo no restabelecimento da saúde. O objetivo deste é descrever as atividades realizadas pelo Projeto 
“Baú da Contação” e seus benefícios no ambiente hospitalar. Trata-se de um estudo descritivo na forma de 
relato de experiência, sobre trabalho realizado no 1º semestre de 2012, desenvolvido como prática de exten-
são da disciplina Enfermagem na Saúde da Criança Hospitalizada e Ensino Clínico.  Através da contação 
de histórias levou-se o lúdico para o ambiente hospitalar, no intuito de colaborar com a melhora do quadro 
clínico das crianças e promover a humanização no setor em que elas estavam internadas. Com auxilio de 
objetos utilizados para compor a história dentro de um baú, os alunos envolvidos na atividade se caracte-
rizaram, alguns como personagens da história outros com vestimentas coloridas, e convidaram as crianças 
presentes na Unidade de Internamento do Hospital Pediátrico José Machado de Souza, não só a ouvir a 
história infantil como também as estimulou a participar direta e efetivamente da mesma através dos objetos 
pertinentes a história contada.  A aceitação e participação das crianças foram surpreendentes. Todas que 
deambulavam se aproximaram a procura dos objetos do baú, as acamadas pediram para participar e a curio-
sidade despertada ajudou a ter iniciativa de interagir com a história apresentada proporcionando troca de 
experiência entre acadêmicos e alunos.  A mudança na rotina hospitalar através de atividades lúdicas como 
a contação de história estimula a participação direta e efetiva das crianças colaborando para a melhoria no 
quadro clínico das mesmas e promove a humanização no internamento. Aos acadêmicos envolvidos resultou 
em satisfação por contribuir para reabilitação das crianças, despertando a cidadania e acrescentando experi-
ências diferentes das vivenciadas em sala de aula. (Práticas Investigativas) Ciências da Saúde 
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O HOMOSSEXUALISMO: A DESCOBERTA DO SER

Maria Luana Alves da Silva  (Curso de Psicologia, e-mail falecomluana@hotmail.com); Gisele Souza Lima  
(Curso de Psicologia, e-mail gisiinhaa_@hotmail.com); Maria das Graças da Silva Correia. Co-autor Prof. MSc. 
do Curso de Estética e Cosmética da Unit, mariag.correia@ig.com.br.

O homossexualismo é assim compreendido como uma categoria psicológica, psiquiátrica e médica 
sustentada nas bases da sexualidade, indo além das condutas de reprodução e procriação, mas determinado 
pelo inconsciente que segundo Freud manifesta-se após o nascimento sendo a vida sexual compreendida 
pela obtenção de prazer em diversas zonas do corpo. Para Foucault a identidade do homossexual constitui-
-se numa conduta e uma categoria da vida moderna. Para Marc não existe homossexualidade, o que existe 
são pessoas humanas que, a partir do momento em que a consciência da sexualidade é verdadeiramente 
adquirida, experimentam emoções ou atrações explicitamente sexuais por pessoas do seu sexo. A utilização 
da Pesquisa Bibliográfica neste estudo objetivou analisar o discurso científico acerca do homossexualismo 
sob o olhar da psicanálise considerando algumas teorias dentre as quais a de Foucault, Stoller e Freud, 
discorrendo-se sobre a construção da identidade na descoberta do ser, ao sentir-se atraído por uma pessoa 
do mesmo sexo que o seu, tomando como exemplos alguns casos descritos por Marc (1977) em seu estudo 
acerca da questão homossexual. Considerando que, antes mesmo de enfrentar os preconceitos sociais, ini-
cialmente ocorre no indivíduo o conflito interior com a não aceitação do ser que aflora sexualmente, essa 
é, portanto uma questão relevante na área da Psicologia, uma vez que cabe a esta contribuir para a cons-
trução da identidade ajudando aos sujeitos a compreender e resolver seus conflitos internos dentre os quais 
a descoberta do ser ou não homossexual. As concepções do comportamento humano no campo sexual, os 
sintomas, as fantasias e os impasses constituem a identidade sexual e determinam a vida social e amorosa, 
que segundo os estudos psiquiátricos permeiam o inconsciente e o homossexualismo se sustenta na teoria 
Freudiana como as “aberrações sexuais” da sexualidade adulta, uma das formas de “disposição polimorfa” 
infantil que subsiste na sexualidade adulta. O que Foucault chama de jogo de sensações presentes em todas 
as condutas, revelada no corpo sem “pudor em sua face”, de natureza individual, um prazer perverso, objeto 
de desejo, que se torna ciência, scientia sexualis” quando os prazeres são revelados pelo discurso. Os casos 
de pacientes apresentados por Marc brevemente evidenciados nesta pesquisa ressaltam a construção de uma 
identidade numa busca do ser homossexual, diante das angústias, aflições, inquietações, conflitos emocio-
nais inconscientes da libido sexual e o julgamento moral. Onde Marc ressalta que é preciso se desfazer do 
preconceito para melhor observar e compreender as relações inter-humanas na medida do possível. (Práticas 
Investigativas) Ciências da Saúde 
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O PAPEL DA UNIVERSIDADE NO INCENTIVO À PESQUISA CIENTÍFICA: 
RELATO DE EXPERIÊNCIA

Elaine Hohenfeld Santos Guimarães (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. davis_elaine@hotmail.com); 
Thainara Fontes Freitas (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. thaifontes@hotmail.com); Co-autor Prof. 
Roberto Nascimento de Albuquerque. Curso de Enfermagem. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. UNIT. 
roberto_nascimento@unit.br).

A pesquisa científica é o conjunto de atividades que visa a descoberta de novos conhecimentos. É 
crucial que a universidade ofereça subsídios que permitam ao acadêmico a solução de problemas de forma 
contínua e eficaz, com embasamento científico. A pesquisa científica na Enfermagem, além de proporcio-
nar o desenvolvimento do conhecimento sobre a prática, permite que esse conhecimento seja utilizado na 
prestação de uma assistência de qualidade ao paciente. O objetivo deste estudo é identificar dificuldades que 
acadêmicos de enfermagem encontram para participar de ações de incentivo à pesquisa de uma universidade 
particular de Aracaju - SE. Trata-se de um estudo descritivo, na forma de relato de experiência, realizado en-
tre os meses de fevereiro e agosto de 2012. Foram avaliados relatos de acadêmicos do 7º período do curso de 
enfermagem referente a seguinte questão: Como vocês avaliam o incentivo à pesquisa no curso de Enferma-
gem? Percebeu-se que a instituição pesquisada tem promovido constantemente eventos de pesquisa e progra-
mas de iniciação científica. Entretanto, os acadêmicos relataram a dificuldade dos alunos de Enfermagem 
participarem de pesquisas científicas desde o início da graduação. Já para os acadêmicos que se encontram 
nos últimos semestres do curso, as barreiras relacionadas aos estágios curriculares supervisionados tem sido 
os principais obstáculos para os acadêmicos participarem de eventos científicos oferecidos pela universida-
de. Dentre essas barreiras encontra-se a dificuldade de reposição de dia de estágio caso o acadêmico decida 
participar dos eventos propostos. Percebe-se que a participação do acadêmico de enfermagem nos eventos 
de iniciação científica é de fundamental importância para a carreira acadêmica e profissional, uma vez que 
o conhecimento adquirido através da pesquisa científica proporciona qualidade na assistência ao paciente, 
e diferencia o profissional dentro do mercado de trabalho. Entretanto, não basta apenas que o acadêmico 
tenha interesse em participar, é necessário que ele seja estimulado pelas Universidades. Desta forma, as coor-
denações dos cursos de enfermagem deveriam entender que não adianta o acadêmico ir à campo de estágio 
apara exercitar a prática, se ele não tem conhecimento científico suficiente para fazer com que a prática de 
enfermagem não seja só mais um procedimento, mas sim uma assistência voltada para o biopsicossocial do 
ser humano. Por isso, é mais que fundamental que a participação dos acadêmicos nos eventos de iniciação 
científica seja considerada pela coordenação como dia de estágio, pois além de estar incentivando o aluno a 
gostar da pesquisa científica, estará também contribuindo para a formação de um profissional com bagagem 
científica suficiente para mudar o perfil da enfermagem no Brasil. (Práticas Investigativas) Ciências da Saúde 
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PRÁTICA DESPORTIVA: UM ESTUDO NO CONTEXTO DA PSICOLOGIA

Leandro de Almeida Nascimento; Mariana Cândida; Marilene Batista da Cruz Nascimento

Este estudo tem como objetivos identificar a interferência dos aspectos psicológicos no desempenho 
da prática desportiva dos atletas, bem como relacionar as percepções de medo e ansiedade com o desporto. 
Trata-se de uma pesquisa teórica que se baseou no estado do conhecimento das bases de dados do scielo e do 
google scholar, utilizando-se as seguintes palavras-chave: psicologia do esporte, emoções e atividade física. 
O treinamento desportivo está voltado para conduzir o atleta ao seu melhor desempenho físico, tático e 
psicológico, sendo necessário um planejamento racional e em sintonia com os princípios básicos da ativida-
de, vislumbrando a obtenção de resultados cada vez mais significativos. A psicologia do esporte é uma área 
parcial da psicologia aplicada, e parcial da ciência dos esportes, em que se examina processos e fenômenos 
psíquicos como ocorrências sensoriais, psicomotores, cognitivas, motivacionais, sociais de personalidade, 
desenvolvimento educacional e de aprendizagem no campo de ação do esporte. Um atleta sem preparação 
psicológica adequada que lhe permita desempenhar-se bem sob pressão, competir com dor, concentrar, 
manter o foco, ter sentimentos positivos e participar das competições sentindo-se confiante e tranquilo terá 
poucas chances de alcançar um bom desempenho. Percebe-se, então, que o aprendizado emocional deve 
fazer parte da preparação desses indivíduos, haja vista colaborar para a melhoria da sua atuação nas competi-
ções e nas relações com o desporto e a vida. No momento esportivo são várias as emoções que acompanham 
os esportistas positiva e negativamente (entre elas o medo e a ansiedade), sendo relevante ressignificá-las para 
o desenvolvimento das relações intra e interpessoais. Dentro desse cenário, os psicólogos e os profissionais de 
Educação Física precisam trabalhar de modo interdisciplinar para promover saúde e bom desempenho aos 
desportistas, bem como facilitar os processos de adesão e aderência às atividades físicas vivenciadas. (Práticas 
Investigativas) Ciências da Saúde 
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ÚLCERA POR PRESSÃO: AÇÕES PREVENTIVAS E TRATAMENTO

Agda Noêmia Barreto dos Santos ( agdanoemia@gmail.com; agdanoemia@bol.com.br )

Estão propensos a desenvolver as úlceras por pressão (UPP) indivíduos acamados, com redução ou 
anulação de seus movimentos e imunidade baixa. O uso proveitoso de meios adequados para a prevenção e 
tratamento das UPP já estabelecidas, evitam cerca de 95% delas.Assim, uma úlcera por pressão é passível de 
ser prevenida e não ser conceituada como uma complicação permanente de uma enfermidade ou debilidade. 
As úlceras por pressão são lesões que acometem a pele devido ao cessar do fluxo sanguíneo conseqüente de 
uma compressão do tecido mole entre uma proeminência óssea, por um tempo longo. Vários são os fatores 
que predispõe o aparecimento de UPP, sendo divididos em fatores extrínsecos e intrínsecos. Estes são ineren-
tes ao pró¬prio indivíduo, e incluem situações locais e sistêmicas de risco para úlceras. Os mais importantes 
são: idade, presença de morbidades como hipertensão arterial sistêmica ou diabetes, inconsciência, imobi-
lização, perda de sensibilidade, perda de função motora, perda de continência urinária ou fecal, presença 
de espasmos musculares, deficiências nutricionais, anemias, índice de massa corporal muito alto ou muito 
baixo e doenças circulatórias. Os fatores extrínsecos são aqueles derivados do ambiente, externos ao paciente. 
Os mais importan¬tes são a pressão de contato sobre a proeminência óssea, as forças de cisalhamento e a 
fricção. As UPP são classificadas em quatro graus de acordo com a sua profundidade, definida assim pela 
European Ulcer Adivisory Panel(EPUAP). Um aspecto importante no tratamento das úlceras por pressão é 
a característica evolutiva das mesmas, uma úlcera em estágio inicial, se mantidos os fatores que a originaram 
(essencial¬mente a pressão sobre a superfície de contato), muito provavelmente apresentará progressão para 
os es¬tágios mais avançados. As medidas de prevenção à úlcera por pressão são relativamente simples e pou-
co dispendiosas. A medida básica mais importante é a mudança periódica de posicionamento do paciente. 
O alívio da pressão sobre uma proeminência óssea por 5 minutos a cada 2 horas permite a adequada recu-
peração do tecido à agressão isquêmica e evita, muitas vezes, a formação da lesão. Este trabalho foi baseado 
em pesquisa bibliográfica em fontes secundárias nas bibliotecas da Universidade Tiradentes e na internet. 
OBJETIVO:Mostrar a importância da prevenção das UPP, como ação promotora da qualidade de vida, 
bem como seu tratamento. É importante na mudança posicional do paciente serem evitados movimentos 
que causem fricção ou cisalhamento da pele. Também a observação de possíveis fatores locais adicionais de 
risco ao paciente, como por exemplo umidade local, contato com fezes ou urina, tratamento de espasmos 
musculares. Da mesma forma, é essencial a atenção global ao paciente, equilibrando-o do ponto de vista 
sistêmico. Sendo assim, o reconhecimento e cuidado precoces previnem o desenvolvimento e aceleram a 
regeneração da UPP. Estas ações fazem com que o risco caia entre 25 a 50%. Devido aos seus fatores de 
risco serem de origem intrínseca e extrínseca torna-se necessário que haja uma abordagem multiprofissional 
melhorando desse jeito a qualidade dos cuidados prestados, beneficiando conseqüentemente o paciente. 
(Práticas Investigativas) Ciências da Saúde
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ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS NAS AULAS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

Marcus Vinicius Santos do Nascimento (Educação Física Bacharelado - Unit, marcusnascimentone@yahoo.
com.br); Delson Lustosa de Figueiredo (Professor do curso de educação física bacharelado – Unit, delsonfig@
uol.com.br)

A aula de educação física na Educação infantil deve propiciar aos alunos a participação em atividades 
corporais, incentivar relações equilibradas e construtivas com os colegas, sem qualquer forma de discrimi-
nação; valorizar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações lúdicas e esportivas. Os 
jogos e exercícios devem ser diversificados e elaborados com variados recursos materiais, visando ao apri-
moramento e desenvolvimento de todas as capacidades necessárias, que serão requisitadas para a execução 
de práticas mais elaboradas. Recursos materiais, no contexto da educação física, podem ser definidos como 
instrumentos ou objetos que frente a manipulação, observação ou leitura, ofereçam oportunidades de se 
aprender algo, estimulando assim, o processo ensino-aprendizagem. Analisar e proporcionar uma visão 
global do uso de recursos materiais durante as aulas de educação física escolar no Brasil. Na realidade social 
brasileira, há uma quantidade grande de escolas, princi¬palmente públicas, que não apresentam espaço fí-
sico adequado ou quantidade su¬ficiente de materiais. Em uma pesquisa do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educa¬cionais (INEP), verificou-se que, em 2006, das 159.016 escolas de Ensino Fundamental 
no Brasil, apenas 44.763 possuíam quadra poliesportiva. Diante dessa situação, muitos profissionais alegam 
que sem recursos materiais não há condições para a preparação e aplicação de aulas adequadas e frequen-
temente excluem determinadas atividades de seu programa de ensino. Em um estudo feito por Sebastião 
e Freire (2009), das 89 aulas observadas, em 35 foi utilizado material alternativo. No entanto, em uma 
pesquisa realizada por Saldanha e Silva (2006), observou-se uma insuficiência de materiais presentes na 
escola, bem como um possível despreparo dos professores quanto à adaptação dos materiais existentes e/ou 
alternativos na busca da realização de um trabalho de acordo com os objetivos da Educação Física Escolar. 
A partir do quadro apresentado, destaca-se a importância do conhecimento e criatividade do profissional de 
educação física na utilização de recursos alternativos para não comprometer a qualidade da aula diante da 
insuficiente quantidade de recursos materiais disponíveis, fato que também serve de alerta ao Estado para 
manutenção ou melhoria nos espaços e nos materiais para um melhor desenvolvimento da Educação Física. 
(Outros) Biologica e saude
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CHEGOU A VEZ DO CALOURO DE ENFERMAGEM: PROJETO GENTE 
QUE CUIDA DE GENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Carlos Kleber Teles da Silva (Acadêmico. Curso de Enfermagem. UNIT. ckleberteles@yahoo.com.br);  Cynthia 
Bianca Rodrigues Andrade (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. cynthiabianca@ibest.com.br); Sônia 
Aparecida Damásio Santos. (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. sonia_damasio@ig.com.br). Prof. 
Roberto Nascimento de Albuquerque. (Curso de Enfermagem. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. 
UNIT. roberto_nascimento@unit.br). 

A Enfermagem é a arte de cuidar e a ciência cuja essência e especificidade é o cuidado ao ser humano, 
individualmente, na família ou em comunidade de modo integral e holístico, desenvolvendo de forma autô-
noma ou em equipe atividades de promoção, proteção, prevenção, reabilitação e recuperação da saúde.  No 
Brasil, o enfermeiro é um profissional de nível superior da área da saúde, com registro no Conselho Federal 
de Enfermagem e no Conselho Regional de Enfermagem do estado em que este desenvolve suas ativida-
des profissionais, preparado para atuar em todas as áreas da saúde: assistencial, administrativa e gerencial, 
educacional, exercendo a função de docente, acompanhando futuros profissionais de nível médio e de nível 
superior. Diante disso, faz-se necessário que a população conheça a Enfermagem como uma profissão de 
nível superior e que possui uma especificidade própria. Descrever as atividades realizadas durante o projeto 
“Gente que Cuida de Gente” e as percepções que os acadêmicos de Enfermagem tiveram sobre o projeto. 
Caracteriza-se um estudo descritivo na forma de relato de experiência, realizado por oito acadêmicos du-
rante a disciplina História da Enfermagem, ministrada no primeiro período do curso de Enfermagem de 
uma universidade particular da capital sergipana. Foi proposto aos alunos que realizassem um trabalho de 
campo com o objetivo de esclarecer à população qual é o papel do enfermeiro, dos demais membros da 
equipe de enfermagem e oportunizar aos alunos, por meio dessa pesquisa, o conhecimento, de forma mais 
ampla, sobre a profissão que escolheram. Como material didático, foram confeccionados 100 folders con-
tendo informações sobre quem é o profissional enfermeiro, o papel deste profissional no campo da saúde, 
bem como os papeis dos auxiliares e técnicos  de enfermagem. A ação foi desenvolvia durante um período 
de três horas, no turno matutino, na Praça Zilda Arns, localizada no bairro Jardins, na cidade de Araca-
ju - SE. Os alunos não encontraram dificuldades em abordar as pessoas e as mesmas, ao serem abordadas, 
dedicaram alguns minutos para ouvi-los. Além disso, tiraram duvidas e contaram relatos de experiência das 
oportunidades que foram atendidas por um enfermeiro. Para os discentes de enfermagem, o contato direto 
com a população foi muito proveitoso, visto que ajudou a desenvolver a habilidade de comunicação. Por ter 
sido uma atividade desenvolvida com os alunos do primeiro semestre do curso de Enfermagem, esta ação 
proporcionou um contato prévio com a comunidade e trouxe a oportunidade dos calouros já trabalharem 
questões tão importantes como papel do enfermeiro na sociedade e as classes profissionais envolvidas com 
a Enfermagem. Pode-se concluir, também, que as várias pessoas abordadas não sabiam realmente qual é o 
papel do enfermeiro ou mesmo generalizavam todas as categorias de enfermagem como sendo um único 
profissional: o enfermeiro. Ações como essas devem ser incentivadas em qualquer curso superior, em espe-
cial, aos profissionais de saúde. (Outros) Biologica e saude
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ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS: O SABER QUE PODE TER SABOR

Cristyano Ayres Machado (cristyanoa@yahoo.com.br); Eduardo Ferreira Baldoino (edubaldoino@yahoo.com.br)

Os alunos, ao chegarem à escola, trazem consigo um saber constituído, um conhecimento espon-
tâneo, prévio, do senso comum. Nesse sentido, cabe ao professor de Ciências Naturais, aproveitar esta rica 
“bagagem” disponibilizada pelo educando, através da interação professor/alunos/conhecimento, promover 
uma discussão que faça o aluno refletir, pensar sobre o que sabe e, mediante a apresentação do conhecimento 
científico, ressignificar o conhecimento anterior de forma a ter um aprendizado de qualidade. Aprender sig-
nifica estabelecer relações, construir significados. Apropriar-se do conhecimento é o mesmo que incorporar 
à sua estrutura cognitiva o novo saber, estabelecendo relações com o que já sabemos, modificando o conhe-
cimento anterior se necessário. Nessa perspectiva, o presente artigo é resultado de pesquisas bibliográficas e 
reflexões, que temos realizado a partir de nossa prática como professores de Biologia e de Ciências Naturais. 
Vários autores nos nortearam nesta investigação. Com este texto temos o objetivo principal de promovermos 
uma discussão e reflexão sobre a aprendizagem significativa no ensino de Ciências Naturais, ancorado na 
seguinte problemática: Como conduzir o processo ensino-aprendizagem na disciplina de Ciências Naturais 
de forma que o aluno atinja um aprendizado rico em significados, que ultrapasse a simples aprendizagem 
mecânica dos conteúdos? Ao término desta empreitada investigativa percebemos que são muitas as variáveis 
que influenciam num aprendizado com significado, dentre elas: 1 – A valorização dos conhecimentos pré-
vios dos alunos por parte do educador; 2 – A ideia de que o conhecimento não é transferido, mas construído 
ativamente pelo sujeito (aluno); 3) a utilização de aulas práticas relacionadas aos conteúdos que aproveitem 
o entorno da escola, a realidade social dos educandos; 4) o uso das novas tecnologias permeadas pela me-
diação pedagógica, bem como a 5) a concepção de que o aluno é um sujeito sócio-histórico-cultural e a 6) 
necessidade de que o professor tenha uma postura dialógica e democrática que permita a explicitação destes 
saberes, o que proporcionará um aprendizado significativo aos envolvidos. Diante destes achados enume-
rados acima, esperamos contribuir para a preciosa reflexão sobre a aprendizagem em Ciências Naturais, 
auxiliando o professor desta disciplina, bem como os de outras áreas do conhecimento, a tornar o seu ensino 
verdadeiramente significativo para a vida do seu aluno. (Outros) Biologica e saude
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ESCUTA E CAIXA DE PANDORA NAS URGÊNCIAS CLÍNICA E CARDIOLÓGICA DE UM 
HOSPITAL GERAL: UM TRABALHO DE PROMOÇÃO DE SAÚDE

Sara Bezerra Costa (sarabc_andrade@hotmail.com); Marta Raquel Batista da Silva Rolemberg 
(raqueljocumeira@hotmail.com); Marcel Augusto Nunes (marcelaugusto@hotmail.com); Micaely Tavares de 
Jesus (mmi_tavares16@hotmail.com); Ricardo Azevedo Barreto (ricardobarreto@saolucas-se.com.br). 

A promoção da saúde tem sido implementada em diversos contextos, com distintas concepções e 
propostas de intervenção mais ou menos abrangentes, desde que surgiu como importante alternativa teórica 
e prática para o enfrentamento global da ampla gama de problemas que afetam a saúde das populações hu-
manas. Compreendemos que a promoção de saúde em um hospital busca um desenvolvimento em todos os 
âmbitos, seja na qualidade de vida dos pacientes, seja na dos familiares e equipe. O psicólogo no contexto 
hospitalar atua como intérprete das demandas, facilitador do diálogo, suporte psicológico e de orientação à 
família, entre outros aspectos. Com este “pano de fundo” compreensivo do papel do psicólogo hospitalar, 
inseridos no programa do estagio básico I e II em promoção de saúde da grade do curso de Psicologia da 
Universidade Tiradentes, nosso objetivo, neste trabalho, tem sido investigar e/ou intervir psicologicamente 
diante da subjetividade dos pacientes e acompanhantes, sua hospitalização, visão de saúde, considerando 
a dinâmica familiar, a linguagem, a ansiedade, a angústia e a agressividade, entre outras dimensões psico-
lógicas. Iniciamos nossa experiência no contexto de um hospital geral nesta capital com um diagnostico 
institucional por meio de uma metodologia de observações livres e participantes, bem como de entrevistas 
com a equipe e sua população-alvo. Posteriormente, passamos para a fase de intervenção psicológica (em 
andamento). Na intervenção, priorizamos, do ponto de vista metodológico, o acolhimento e a escuta com 
o recurso projetivo da “Caixa de Pandora”, onde se encontram imagens e palavras que funcionam como 
disparadores de uma reflexão sobre a saúde. Em termos de resultados, destacamos que, como na fase de 
diagnostico, percebemos a importância das vivencias emocionais para o binômio paciente-acompanhante, 
nosso trabalho as delineou como foco e, por meio dos instrumentos supracitados, temos observado uma 
considerável mudança na população-alvo como efeito na diminuição da ansiedade e incremento da reflexão 
sobre a saúde. Salientamos, por fim, que nossa intervenção psicológica em promoção de saúde ainda não 
foi concluída no todo, o que significa que nossos resultados no momento são parciais. Nossa experiência, 
porem, mostra a importância deste trabalho no campo da Psicologia Hospitalar. (Outros) Biologica e saude 
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ESTUDO DE CASO SOBRE CÂNCER CERVICO UTERINO EM MULHERES 
FORA DA FAIXA ÉTARIA DE RISCO

Maria Carla Melo de Santana (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT carla87melo@hotmail.com); Prof. 
Msc. Marieta Cardoso Gonçalves. Curso de enfermagem. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. UNIT. 
(marietagoncalves@hotmail.com). 

A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais adotada para o 
rastreamento do câncer do colo de útero.  Atingir alta cobertura da população definida como alvo é o 
componente mais importante no âmbito da atenção primaria para que se obtenha significativa redução da 
incidência e da mortalidade por câncer do colo do útero. Países com cobertura superior a 50% do exame 
citopatológico realizado a cada três a cinco anos apresentam taxas inferiores a três mortes por 100 mil mu-
lheres por ano e, para aqueles com cobertura superior a 70%, essa taxa é menor ou igual a duas mortes por 
100 mil mulheres por ano. Descrever a importância do rastreamento através do exame citopatológico em 
mulheres fora da faixa etária de risco; realizou-se o exame citopatológico em G.C.S, 19 anos com resultado 
de carcinoma epidermoide invasivo moderadamente diferenciado com extensa área de necrose, sendo de 
incidência rara em paciente jovem, o caso atípico não está inserido na intensificação no rastreio de lesões 
percussoras ou câncer cervical, sendo este preconizado pelo Ministério da Saúde em mulheres entre 25 a 
64 anos, não se aplicando ao caso citado, na pratica o ideal seria que o rastreamento fosse realizado um ano 
após a sexarca , já que a iniciação sexual precoce é também um fator de risco para câncer do colo de útero. 
Resultados: Apesar de essa faixa etária não ser prioridade no rastreio do câncer do colo do útero, a recomen-
dação proposta seria que a mulher que possui vida sexual ativa, faça o exame citopatológico 1 vez por ano, 
uma fez que esta se insere no grupo de risco por ter uma sexarca precoce, mesmo que sua faixa etária esteja 
antes dos 25 anos. (Outros) Biologica e saude 
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LINFADENITE CASEOSA E SEU POTENCIAL ZOONÓTICO

Davi da Silva Ferreira (davi_farmacia@hotmail.com), Maria Lucila Hernández-Macedo(lucyherma@hotmail.
com), Jorge A. López (jorgejal@gmail.com). 

Muitos novos patógenos humanos provêm de animais ou de seus produtos; de maneira que nos últi-
mos anos tem sido frequentes as infecções por patógenos oportunistas, como as corinebactérias. Causada por 
Corynebacterium pseudotuberculosis, a linfadenite caseosa é uma infecção crônica na caprinoovinocultura, 
que está sendo reconhecida como uma doença zoonótica emergente, pois casos são relatados em regiões com 
este tipo de criação, onde poucas ou ausência de medidas resulta no aumento constante na incidência da 
doença. Embora as infecções em humanos causadas por C. psedutuberculosis estejam associadas à exposi-
ção ocupacional (tratadores, profissionais da área veterinária, laboratoristas), casos em seres humanos foram 
diagnosticados, envolvendo o consumo de carne e leite de caprinos e de ovinos contaminados. A informação 
aqui descrita foi baseada em evidências científicas de controle de doenças infecciosas, especificamente a 
linfadenite caseosa. A avaliação do seu grau do risco obedece critérios, que refletem dados epidemiológicos 
e seu impacto na sociedade e na economia. A disponibilidade de um tratamento apropriado (vacinação ou 
outros medicamentos) é ainda ineficaz, devido à falta de compreensão da biologia molecular do patógeno, 
o qual torna a saúde humana ameaçada por uma grande variedade de patôgenos transmitidos por animais, 
cuja relevância para a saúde pública não está totalmente avaliada. Infecções veterinária têm adquirido muita 
atenção ao se tornarem um sério problema humano. Assim, um alerta na vigilância de doenças é funda-
mental no contexto das zoonoses emergentes, implicando na eficiência da colaboração da área da saúde para 
preveni-las e controlá-las. Para apoiar esta tarefa, uma lista de patógenos zoonóticos emergentes de relevân-
cia é necessária. Ao considerar-se os relatos referentes a infecção por C. pseudotuberculosis em humanos e 
a situação do Nordeste Brasileiro, com um rebanho de aproximadamente 10 milhões de cabeças caprinas e 
um crescimento anual de cerca de 3,04%, o controle da doença é vital, face ao risco para a saúde pública. 
Tudo isto com base na probabilidade e impacto da infecção para avaliar o seu potencial zoonótico, devido 
perfil emergente e aos hábitos alimentares e de higiene da população local. Assim, a colaboração de diveros 
setores é essencial para desenvolver uma vacina ou um fármaco contra a linfadenite caseosa, o qual pode ou 
deve resultar na redução da incidência desta zoonose. Portanto, o conhecimento genômico e a busca de alvos 
moleculares se apresentam como uma medida humana a fim de assegurar a protecção de alimentos e respos-
ta às necessidades básicas da população, no que diz respito à saúde e alimentação. (Outros) Biologica e saude 
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MUDANÇA NO PERFIL DO ACOLHIMENTO EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Laís Correia de Sousa (Enfermeira, Residente em Saúde Coletiva, Universidade Tiradentes/ laiscorreia@
hotmail.com); Ariane Carvalho (Psicóloga, Tutora da Residência de Saúde Coletiva, Universidade Tiradentes); 
Andrea da Silva Mangabeira Lordelo (Farmacêutica, Residente em Saúde Coletiva, Universidade Tiradentes/ 
andreamangabeira@yahoo.com.br); Caroline Mascarenhas Mota (Fisioterapeuta, Residente em Saúde Coletiva, 
Universidade Tiradentes/ carol.mota@hotmail.com); Catarina Barros Costa (Psicóloga, Residente em Saúde 
Coletiva, Universidade Tiradentes/ cat_barros@yahoo.com.br); Flávia R. Feitosa (Odontóloga, Preceptora da 
Rede Municipal de saúde, Universidade Tiradentes/ flavia.jomak@infonet.com.br); Grazielle Dias Sampaio 
(Enfermeira, Preceptora da Rede Municipal de saúde, Universidade Tiradentes/ gaidias@hotmail.com); Ismário da 
Silva Meneses (Odontólogo, Residente em Saúde Coletiva, Universidade Tiradentes/ ismariok@hotmail.com). 

Em 2003, foi criada a Política Nacional de Humanização, como uma forma de reafirmação e for-
talecimento do Sistema Único de Saúde, através dos seus princípios metodológicos e diretrizes. Dentre 
essas diretrizes tem-se o acolhimento, foco desse estudo. Pensar a questão do acolhimento no serviço de 
saúde nos permite analisar questões que vão desde o acesso até a avaliação da qualidade do cuidado à saúde 
dos usuários.  Diante disso, este trabalho relata uma experiência de mudança no acolhimento, vivenciada 
numa Unidade de Saúde da Família (USF) de Aracaju. As dificuldades encontradas no acolhimento foram 
percebidas através da participação ativa de residentes da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva 
neste processo de trabalho e de relatos informais dos usuários e trabalhadores no período de abril a agosto 
de 2011. Em agosto de 2011, foi solicitada junto à gerente uma reunião com toda equipe da USF, onde foi 
discutida a forma como estava se dando o fluxo dos pacientes, dificuldades observadas e estratégias para 
melhoria da qualidade do atendimento, e da relação entre os profissionais e usuários. Foi acordada, unani-
memente, mudanças no acolhimento, desde a forma como estava sendo realizado enquanto dispositivo, até 
as marcações das consultas. Estas mudanças iniciaram-se em setembro de 2011. Apesar do curto período de 
implementação, observou-se uma melhora efetiva no atendimento, através da escuta qualificada e melhor 
direcionamento do fluxo de pacientes; diminuição das filas de espera, que ocorriam de madrugada; dimi-
nuição do tempo de espera na marcação de consultas, além de melhora da relação dos profissionais dessa 
USF. (Outros) Biologica e saude 
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PEQUI: UMA ALTERNATIVA VIÁVEL NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
DOS POVOS DO CERRADO

Cristyano Ayres Machado; João Antônio Pereira.

O pequizeiro (caryocar brasiliense caryocaceae) é uma planta nativa do cerrado e da Amazônia 
brasileira, cujo fruto, polpa, amêndoa e casca são ricos em nutrientes como vitaminas, sais minerais, ácidos 
graxos, fibras, proteínas e hidratos de carbono. Reconhecer que a alimentação saudável deve ser entendida 
como direito humano, compreendendo um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas, sociais 
e culturais dos indivíduos, de acordo com as fases do curso da vida e com base em práticas alimentares que 
assumam os significados sócio-culturais dos alimentos. O objetivo deste artigo é demonstrar que o consumo 
regular de pequi na alimentação escolar pode trazer grandes benefícios à saúde física e mental do educando. 
Estudos da caracterização química desse fruto evidenciam que tanto a polpa, quanto a amêndoa do pequi 
são ricas em lípides, fibra alimentar, compostos antioxidantes, sais minerais e fenólicos totais. Esses com-
postos demonstram que esse alimento consumido de forma moderada poderá trazer amplos benefícios para 
a saúde humana, tendo em vista que tradicionalmente a dieta alimentar do brasileiro é pobre em fibras, 
vitaminas e sais minerais; além do que, os carotenóides, atuam como precursores da vitamina A, ajudando 
diretamente no combate aos radicais livres formados no interior do organismo; esses radicais livres quando 
em excesso podem lesar várias moléculas, como proteínas, ácidos graxos insaturados dos fosfolipídios de 
membranas, carboidratos e DNA, estando relacionados com o surgimento e/ou desenvolvimento de uma 
série de doenças crônicas não transmissíveis, como aterosclerose, diabetes, doenças da visão, câncer, mal de 
Alzheimer dentre outras. Neste artigo abordaremos as contribuições nutricionais do ponto de vista de sua 
composição química, sobretudo quanto aos aspectos de proteínas, lipídios, glicídios, vitaminas, sais mine-
rais e fibras e seus efeitos na saúde do ser humano. Constata-se que, na polpa e na amêndoa do pequi, os lipí-
dios são os constituintes predominantes, prevalecendo nestes os ácidos graxos oléico e palmítico. Na polpa, 
também se detectam um teor elevado de fibra alimentar e a presença de compostos fenólicos e carotenóides 
totais, os quais estão associados à prevenção de processos oxidativos. Os teores vitamínicos e de sais minerais 
presentes nesse fruto podem contribuir positivamente para o crescimento e desenvolvimento da saúde física 
e mental de crianças e jovens em idade escolar, corroborando com as orientações do Ministério da Saúde e 
do Ministério de Educação de nosso país. Diante dos resultados obtidos, sugere-se que o pequi seja adotado 
regularmente nas merendas escolares nas regiões de cerrado; sugere se ainda uma maior investigação visando 
aferir e padronizar os dados referentes aos micro e macronutrientes para elaborar cardápios que atendam as 
necessidades de cada fase da vida da escola (Outros) Biologica e saude
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO ATENDIMENTO À VITIMA VIOLÊNCIA SEXUAL

Laís Correia de Sousa (Enfermeira, Residente em Saúde Coletiva, Universidade Tiradentes/ laiscorreia@
hotmail.com); Ana Carolina de Paula T. Miranda (Enfermeira, Coordenadora do Programa Saúde da Mulher 
da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju/SE/ ana.miranda@aracaju.se.gov.br); Leane de Carvalho Machado 
(Enfermeira, Professora Msc. Em Saúde e Ambiente, Universidade Tiradentes/ leanecm@gmail.com)

Dentre todas as manifestações de violência, a violência sexual é tida como a mais persistente e cruel, 
pois gera implicações traumáticas e permanentes para quem sofre. Possui proporções de uma pandemia, 
pois atravessa décadas, permeia por várias culturas, populações de diferentes faixas etárias e diversos espaços 
sociais, principalmente o doméstico. Sendo considerada, portanto, como problema de saúde pública e de 
violação aos direitos humanos. Objetivando traçar o perfil epidemiológico das vítimas de violência sexual 
notificadas no Serviço Estadual de Atendimento à Vítima de Violência Sexual foi realizado um estudo des-
critivo, de corte transversal, com coleta retrospectiva a partir das variáveis contidas na ficha de notificação 
individual de violência doméstica, sexual e/ou outras violências do banco de dados do Sistema de Informa-
ção de Agravos Notificáveis SINAN/Aracaju, no período de janeiro de 2007 a junho de 2012. Dentre os 961 
casos de violências notificadas, 84,7% foram vítimas de violência sexual; 79,9% concentraram-se na faixa 
etária de 10 a 14 anos. Parda foi a cor da pele predominante, estando presente em 70,8% dos casos. O sexo 
feminino é a categoria mais acometida por todos os tipos de violência (86,9%), principalmente quando as-
sociada à violência sexual. Com relação aos procedimentos realizados, 53,6% realizaram coleta de sangue e 
10,6% receberam profilaxia contra DST. O estupro isolado aconteceu em 57,8% dos casos. De modo geral, 
72,2% dos agressores eram conhecidos das vítimas, sendo que os namorados e padrastos são os principais 
agressores descritos. 86,2% foram vítimas de agressores únicos e 59,8% das ocorrências se deu na própria 
residência. A grande parte dos encaminhamentos realizados (88,2%) foi para a Atenção Básica. Entendemos 
que a vigilância a partir do banco de dados do SINAN contribui para revelar a magnitude, tipologia, gra-
vidade, perfil das pessoas envolvidas e outras características dos eventos violentos, fornecendo informações 
para tomada de decisão e análise do perfil das vítimas de violência sexual no âmbito municipal e do SUS. 
(Outros) Biologica e saude
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO E SÓCIO DEMOGRÁFICO DOS USUÁRIOS ATENDIDOS 
NA UNIDADE MUNICIPAL DE PRONTO ATENDIMENTO NESTOR PIVA 

NO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE

Ismário Silva Meneses (ismariok@hotmail.com) residente em saúde coletiva - UNIT; Andrea Silva Mangabeira 
(andreamangabeira@yahoo.com.br) residente em saúde coletiva - UNIT; Caroline Mota Mascarenhas (carol.
mota@hotmail.com) residente em saúde coletiva - UNIT; Catarina Barros Costa (cat_barros@yahoo.com.br) 
residente em saúde coletiva - UNIT; Laís Correia Sousa (laiscorreia@hotmail.com) residente em saúde coletiva 
- UNIT; Adriana Karla de Lima (adrianaklima@yahoo.com.br) profª do curso de farmácia – UNIT e tutora da 
residência multiprofissional em saúde coletiva - UNIT

A rede de atenção em saúde é composta por um conjunto de serviços dentro de um determinado 
território, capazes de ter uma boa comunicação e inter-relação, construindo a integralidade da atenção. Os 
serviços de pronto atendimento atendem pacientes agudos ou crônicos agudizados, que apresentam quadros 
de urgências e emergências médicas e odontológicas. O acesso desses usuários é feito através de demanda es-
pontânea e/ou encaminhamento.  Esse estudo objetivou avaliar o perfil epidemiológico e sócio-demográfico 
da população atendida na Unidade Municipal de Pronto Atendimento Nestor Piva, localizada em Aracaju/
SE e os horários de maior procura deste serviço. A coleta de dados foi realizada a partir da análise de 2400 
prontuários de usuários que deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento no período de janeiro a 
junho de 2011. Foram inclusos na pesquisa os prontuários classificados como casos clínicos que atendiam 
os critérios mínimos: bairro, horário de entrada e hipótese diagnóstica. Foram excluídos os prontuários de 
atendimentos ortopédicos, cirúrgicos e odontológicos. Nos resultados observou-se que dentre os bairros, 
seis apareceram com mais freqüência, totalizando 45,16%, dentre eles, cinco encontram-se nas imediações 
do Pronto Atendimento. Em relação aos atendimentos realizados, 68,71% foram nos horários em que as 
Unidades de Saúde da Família (USF) estavam fechadas. Dentre os prontuários observados, 12,81% estavam 
ilegíveis e 17,05% relatou sinais e sintomas ao invés da hipótese diagnóstica, totalizando 29,86%. Das vinte 
categorias catalogadas no estudo, oito delas representaram 76,8%, sendo elas: Doenças e Infecções Respi-
ratórias (19,65%); Processos Virais (16,62%); Doenças relacionadas ao Sistema Gastrointestinal (10,64%); 
Doenças Infecciosas e Parasitárias (6,7%); Distúrbios Cardiovasculares e Hematológicos (6,57%); Intoxica-
ções (6,24%); Transtornos Psiquiátricos (5,26%); Lesões Musculoesqueléticas (5,12%). A partir da análise 
destas categorias mais prevalentes, as doenças mais freqüentes foram: Hipertensão Arterial Sistêmica, Den-
gue, Lombalgia, Síndrome Viral e Reação Aguda ao Estresse. Esse trabalho evidencia uma falha relevante 
no preenchimento dos prontuários. Outro ponto é que, apesar de haver maior procura nos horários em que 
as USF estavam fechadas, os diagnósticos mais freqüentes estão relacionados a patologias assistidas nas USF, 
o que demonstra problemas no acesso aos serviços da atenção primária. (Outros) Biologica e saude 
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PSICOLOGIA E VALORES HUMANOS NO AMBIENTE ESCOLAR

Andréia Souza de Lemos Chagas (deiaobede@hotmail.com); Carmem Costa de Lima (carmen_cli@hotmail.
com); Marta Raquel B. da S. Rolemberg (raqueljocumeira@hotmail.com); Sara Bezerra Costa (sarabc_
andrade@hotmail.com); Msc. Lígia Maria Lorenzetti de S. Pires (ligia_mlsp@hotmail.com)

Segundo Priante e Pereira, compreendemos que o papel do educador quanto esta na escola é de 
bastante importância e de muita influencia para a vida das crianças e adolescentes que com eles convivem. 
Essa educação deve ajudá-los em seu desenvolvimento seja ele grupal ou individual, levando-o a crescer em 
suas potencialidades. A educação ocorre a partir do momento em que o homem percebe-se e encontra em 
si a fonte de alegria, paz, coragem, prazer em ser e viver o desejado. O ambiente escolar é um local onde 
nos deparamos com as mais variadas pessoas e subjetividade. A dinâmica deste ambiente é constituída por 
diversos atores, que, juntos, trabalham para a formação dos cidadãos de nossa sociedade. Este trabalho tem 
o objetivo de apresentar o desenvolvimento de um projeto de intervenção escolar, realizado numa escola 
estadual situada na cidade de Aracaju, no período de setembro a novembro de 2011. Participaram deste 
projeto 35 alunos do 4º ano do ensino fundamental. Os materiais utilizados foram caneta, lápis, borrachas, 
colas, folhas A4, cartolinas, data show, revistas velhas, tesouras, notebook, caixa de som. A partir de três 
intervenções com duração de duas horas cada, foram realizadas atividades com o objetivo geral de desen-
volver práticas educativas que contribuíssem para reflexão e aprendizagem que resignificassem os valores 
humanos no ambiente escolar, ou seja, modos de conduta que uma vez internalizados como padrão ou 
critério guiam a ação, através de objetos ou situações específicas. Através de uma metodologia participativa 
e interativa as intervenções constituíram de observações participativas, produção de cartazes, exibição de 
vídeos e dramatizações relacionadas à temática Valores Humanos, e feedback avaliativo. Os resultados da 
intervenção, colhidos demonstraram que os alunos apreenderam os conceitos de amor, respeito, amizade e 
cooperação, e apontaram para a necessidade de aplicá-los no seu cotidiano dentro e fora da escola.  Apesar 
de o objetivo da intervenção estar relacionado ao ambiente escolar, conclui-se que os valores como amizade, 
amor, respeito e cooperação foram apreendidos pelos alunos como aspectos que devem estar presentes não 
apenas nas relações dentro escola, mas também fora dela. O que nos mostra que as práticas educativas, como 
nos diz Pekelman, devem ser vistas como um complemento do processo de oferecimento de conhecimento, 
utilizando-se as próprias atividades do cotidiano do sujeito, como por exemplo o momento em que estão na 
escola. (Outros) Biologica e saude
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AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE PACIENTES CIRÚRGICOS 
EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Brunna Costa Nogueira Cardoso (bruu_costa@hotmail.com); Marcela Larissa Costa (marcelaa_costa@yahoo.
com.br); Talita Kizzy Barbosa Barreto (takizzynha@hotmail.com); Professora Doriane Lacerdas – Hospital 
Universitário - UFS;  dorianelacerda@yahoo.com.br. 

O estado nutricional expressa o grau no qual as necessidades fisiológicas por nutrientes estão sendo 
alcançadas, para manter a composição e funções adequadas do organismo. Nas grandes cirurgias o estresse 
causado é caracterizado pelo metabolismo e catabolismo acelerados, traduzindo-se clinicamente por um 
balanço negativo e um gasto energético maior. A avaliação nutricional possibilita conhecer esse quadro geral 
do paciente, tornando-se uma ferramenta para uma intervenção adequada, resultando em um melhor prog-
nóstico durante internação. Estudo transversal e descritivo, realizado no período de abril de 2012 a maio de 
2013, no qual estão sendo avaliados pacientes cirúrgicos, de ambos os sexos e maiores de 19 anos. O objetivo 
é avaliar o estado nutricional de pacientes da clínica cirúrgica. Os instrumentos utilizados para a avaliação 
são a Avaliação Subjetiva Global ou Mini- Avaliação Nutricional; e para avaliação antropométrica: o peso, a 
altura e o IMC. Os dados coletados foram analisados pelo software S.P.S.S. (versão 18) Foram avaliados 29 
pacientes, sendo que 58,6% eram do sexo feminino e 41,4% eram do sexo masculino. A idade média foi de 
52,6 anos. Com o IMC observou-se que 20,6% estavam desnutridos ou com baixo peso, 41,4% apresenta-
vam-se eutróficos, 31% sobrepeso e 6,9% obesos. No diagnóstico nutricional, encontrou-se que 13,8% eram 
desnutridos graves, 37,9% desnutridos leves a moderados e 48,3% bem nutridos. (TCC) Biologica e saude
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FIXAÇÃO EXTERNA EM FRATURAS DE FÊMUR EM CRIANÇAS EM HOSPITAL PÚBLICO

Izaias Gomes Arcanjo (aluno do Curso de Pós-graduação em Gestão em Saúde Pública e da Família – 
2011/2012, UNIT - Universidade Tiradentes - izaiasarcanjo@gmail.com); Juciele Valeria R de Oliveira

A escolha do método mais adequado de tratamento está baseada nos princípios gerais do tratamento de 
fraturas em crianças, nas particularidades da fratura, na presença de lesões associadas, no aspecto psicossocial e 
capacidade da família em cuidar da criança, no custo hospitalar, na idade do paciente e atualmente na proposta 
do SUS de gestão em Redes de Assistência à Saúde (RASs). Em um estudo prospectivo, avaliou-se a distribui-
ção regional e os resultados da fixação externa e gesso precoce em fraturas femorais em crianças. No período 
de dezembro de 2011 a maio de 2012, 11 crianças apresentando 11 fraturas diafisárias (11 fraturas fechadas), 
09 submetidos à osteossíntese com fixador externo linear lateral e 02 (02 fraturas fechadas estáveis) com gesso 
precoce. A média de idade dos pacientes foi de seis anos e oito meses (variando de 02 a 12 anos). O objetivo 
deste estudo foi o de avaliar as vantagens e desvantagens da fixação externa e gesso precoce no tratamento das 
fraturas diafisárias do fêmur em crianças acima dos dois anos de idade no Sistema Único de Saúde, como me-
lhor opção técnica na gestão em rede de atenção ao paciente ortopédico. Todas as fraturas foram seguidas até a 
consolidação, que ocorreu em 100% dos casos, quando foi retirado o fixador externo e gesso, com uma média 
de 75 dias (variando de 66 a 126 dias) e 100 dias, respectivamente. A infecção através dos pinos ocorreu em 
um paciente, mas não desenvolveu osteomielite. Dos 11 pacientes, 08 eram do sexo masculino e três do sexo 
feminino, sendo 11 fraturas fechadas, 05 era proveniente da regional de Aracaju, 01 da regional de Estância, 01 
da regional de Propriá, 02 da regional de Itabaiana, 01 da regional de N. Senhora do Glória e 01 do Estado da 
Bahia. Os mecanismos de trauma foram: seis acidentes motociclísticos, dois acidentes de carro, dois acidentes 
doméstico, 01 acidente de bicicleta. (TCC) Biologica e saude 
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INCIDÊNCIA DA SÍNDROME DE BURNOUT EM FISIOTERAPEUTAS 
NA CIDADE DE ARACAJU-SE

Giselle Santana Dosea (Fisioterapeuta, Pós-Graduanda em Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica 
e Desportiva/ giselledosea@hotmail.com); Ada Augusta Celestino Bezerra (Doutora em Educação/ 
adaaugustaeduc@gmail.com);

A Síndrome de Burnout, também conhecida como síndrome da desistência, é caracterizada quan-
do o profissional, em especial aquele que tem sua atividade diretamente relacionada com o convívio con-
tínuo com outras pessoas, encontra-se num estado de estafa, com sinais de despersonalização, redução da 
realização pessoal e exaustão emocional. O fisioterapeuta, como um profissional de saúde que está inse-
rido neste contexto, onde há um grande contato físico e emocional com os pacientes, acaba por tornar-se 
exposto a síndromes ocupacionais, como Burnout. O objetivo desta pesquisa foi avaliar a Incidência da 
Síndrome de Burnout em profissionais de fisioterapia, no município de Aracaju-SE. O estudo contou com 
a participação de 50 voluntários, fisioterapeutas, de ambos os gêneros. Os mesmos aceitaram participar 
do estudo, em acordo com um Termo de Consentimento livre e esclarecido. Foram incluídos na pesquisa 
os profissionais fisioterapeutas que trabalham na cidade de Aracaju, em clínicas, hospitais e home care, 
e que aceitaram, voluntariamente, participar da mesma. Foram excluídos os que se recusaram, ou não 
preencheram de forma adequada qualquer um dos questionários que foram aplicados. Os voluntários 
responderam, a um questionário direcionado, previamente elaborado pelos autores deste estudo e base-
ado nos estudos de Formighieri, que verifica a situação socioeconômica e ocupacional dos profissionais. 
Posteriormente, foram submetidos ao questionário auto-aplicável Maslach Burnout Inventory- MBI, pra 
identificação de sinais e sintomas da Síndrome de Burnout. Após a coleta de dados, foi realizada a aná-
lise estatística dos mesmos, com posterior discussão dos resultados obtidos. Estes, demonstraram que 
segundo os critérios de Grunfeld et al., 44% da amostra apresentou a Síndrome. Sendo assim, os níveis 
elevados de estafa emocional, denotam a fragilidade do fisioterapeuta diante das dificuldades encontradas 
na atividade profissional, como carga de trabalho excessiva, alta demanda combinada à exigência de pro-
dutividade e baixa renda mensal. Dado o número de voluntários deste estudo não representar a análise 
amostral necessária para caracterizar fielmente a população de fisioterapeutas de Aracaju-SE, os autores 
sugerem a realização de outras pesquisas. (TCC) Biologica e saude 
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OS EFEITOS DA INTERDIÇÃO CIVIL NA VIDA DOS PORTADORES 
DE TRANSTORNO MENTAL

Anne Caroline C. Muniz (carolinecamposaju@hotmail.com); Vanessa de Oliveira Santos (vannessa_os@
hotmail.com); Yara Mercedes Oliveira Santos (yara_mercedes@hotmail.com)

O referido estudo é resultado de questionamentos e inquietações quanto aos portadores de transtor-
no mental que, para terem direito ao Benefício de Prestação Continuada são interditados judicialmente. A 
interdição civil, por sua vez, consiste num documento jurídico que comprova a incapacidade total ou parcial 
do indivíduo para exercer atos da vida civil. Assim, a pesquisa tem por objetivo identificar as reais implica-
ções da interdição na vida dos portadores de transtorno mental tendo em vista que tal prática vai de encon-
tro à atual política de saúde mental ao mesmo tempo em que impede esse segmento da sociedade de exercer 
sua cidadania. Considerando que a cidadania constitui-se num conjunto de direitos e deveres que permite às 
pessoas participarem ativamente da vida e do governo de seu povo, destaca-se que a interdição civil lesa um 
dos princípios fundamentais do ser humano, haja vista que a cidadania corresponde às necessidades básicas 
do indivíduo. Sem cidadania, o ser humano se encontra excluído, marginalizado e numa condição de infe-
rioridade perante a sociedade e é sobre esse aspecto que o trabalho irá se aprofundar. Tal problemática foi 
identificada entre usuários do CAPS III Liberdade “Dr. Wilson Rocha”, pois tendo esta instituição o objeti-
vo de promover a reinserção social e a promoção da cidadania de seus usuários, depara-se com a questão da 
interdição civil. Não é justo, portanto que para ter acesso a um beneficio assistencial (BPC) o usuário tenha 
que abrir mão de outro direito essencial a sua vida, que nesse caso é a cidadania. Questões como o cuidado 
da família com o usuário portador de transtorno mental, a rede de proteção social em saúde mental, o papel 
dos CAPS na promoção da cidadania e a atuação das políticas de assistência no Brasil, são temas abordados 
neste trabalho. Então, para se chegar aos resultados desejados foi utilizada a pesquisa bibliográfica, do tipo 
qualitativa e a pesquisa de campo que permitiu, através das observações e da conversa com os familiares, 
usuários e profissionais alcançar as respostas para as inquietudes expostas. (TCC) Biologica e saude
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PERFIL CITOLÓGICO E MICROBIOLÓGICO DE MATERIAL CERVICO VAGINAL 
COLETADO EM CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM, 2009-2011

Ailla Mariana Carvalho Costa (aillamariana@hotmail.com); Naiane Regina Oliveira Goes Reis (naianegoes@
hotmail.com); Claudia Moura de Melo (claudiamouramelo@hotmail.com). 

O Câncer de Colo Uterino é o segundo mais prevalente em mulheres no Brasil, mas as lesões precur-
soras deste tipo de câncer podem ser precocemente diagnosticadas através da realização do exame citopato-
lógico onde são analisados os aspectos citológicos e microbiológicos de material cérvico vaginal. As infecções 
vaginais também são problemas comuns em mulheres e tem crescido o interesse na utilização do exame 
citopatológico para o reconhecimento destas infecções, como uma importante alternativa diagnóstica. O 
presente estudo surgiu da necessidade de avaliar qualitativamente os resultados dos exames preventivos do 
câncer de colo uterino realizado em Consultório de Enfermagem. Caracterizar o perfil citológico e micro-
biológico de material cérvico vaginal coletado em consultório de enfermagem. Este estudo caracterizou-se 
como exploratório retrospectivo com abordagem quantitativa e utilizou como fonte de dados o livro Ata de 
registro de laudos dos resultados de exames e os prontuários. A amostra compreendeu os exames realizados 
no Consultório de Enfermagem da Universidade Tiradentes em Aracaju-SE no período de janeiro de 2009 a 
dezembro de 2011. Foram analisadas as seguintes variáveis: idade das pacientes, adequabilidade do material 
e tipo de alteração microbiológica e citológica observadas. Foi realizada a estatística descritiva calculando-
-se principalmente a média e a frequência de ocorrência dos microrganismos. Foi calculado o coeficiente 
de correlação de Pearson entre faixa etária e microrganismos encontrados a fim de avaliar a relação da flora 
bacteriana vaginal com a idade das mulheres estudadas. Os testes foram aplicados utilizando o intervalo 
de confiança igual a 5%. Foram analisados 85 laudos de exames citopatológicos de mulheres atendidas no 
Consultório de Enfermagem. A faixa etária das mulheres variou entre 17 e 55 anos. A adequabilidade do 
material biológico foi satisfatória em 100% dos laudos diagnósticos. Quanto ao perfil citológico observado, 
84% apresentou inflamação, 6% inflamação e citólise, 1% indicou Lesão Intra-epitelial de Baixo Grau e 9% 
estavam dentro dos limites da normalidade clínica. Com relação à frequência de microrganismos, verificou-
-se que 11 (12%) laudos apresentavam Candida sp, 14 (15%) possuíam Bacilos supra citoplasmáticos (Gard-
nerella/Mobilluncus), 22 (23%) Cocos e 48 (50%) continham Lactobacilos sp. e Bacilos. Estes dados estão 
em concordância com a literatura científica, tanto em relação à frequência e tipos de agentes causais de vagi-
nites, quanto ao predomínio de microbiota composta por Lactobacilos. Quando se relacionou a microbiota 
vaginal e a idade das mulheres, observou-se que à medida que ocorre aumento da idade, há uma diminuição 
dos Lactobacilos e queda abrupta da ocorrência de Candida sp. De acordo com a literatura, a produção de 
ácido láctico pelos Lactobacilos, frequente em mulheres com maior idade, propicia a acidez (pH 4,5) do 
ambiente vaginal, dificultando a proliferação da maioria dos microrganismos patogênicos exceto a Candida 
sp. que se prolifera em meio ácido. (TCC) Biologica e saude 
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REDE PÚBLICA DE ATENÇÃO ORTOPÉDICA

Izaias Gomes Arcanjo (aluno do Curso de Pós-graduação em Gestão Pública e Saúde da Família 2011/2012, 
UNIT - Universidade Tiradentes - izaiasarcanjo@gmail.com); Juciele Valéria Ribeiro de Oliveira. 

Configuram-se neste documento as linhas gerais de uma ação que vem de encontro aos princípios 
doutrinários do SUS — universalidade, equidade, integralidade, descentralização, participação social e hu-
manização - afetos às legítimas relações SUS/Sociedade, preconizadas pela substituição do modelo de gestão 
burocrática pelo modelo de gestão em rede, que tem o cidadão como seu cliente-fim e consequentemente, 
como peça fundamental no processo de cumprimento da missão do Estado. O atendimento no Estado 
está fragmentado, faltam informações clínicas, os processos de atenção estão pobremente desenhados. A 
demanda ortopédica por serviços de maior complexidade é cada vez maior que a oferta e mesmo para ser-
viços de complexidade menor com garantia de oferta existe uma demanda sem garantia de acesso. Partindo 
do pressuposto de que um dos grandes dilemas da gestão pública consiste em atender às demandas sociais 
com recursos nem sempre suficientes, o Projeto aqui exposto lança mão dos elementos das RASs (Redes de 
Atenção à Saúde) definidos: a população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde propondo, 
em uma linguagem de vínculos das relações sociais entre organizações. Utiliza metodologia que possibilita a 
reflexão sobre o cotidiano das instituições de saúde e co-responsabilização de todos os atores envolvidos em 
fóruns transversais e transdisciplinares na construção de estratégias, dispositivos de gestão e de graus cres-
centes de vínculos solidários em uma rede de atenção ao paciente ortopédico para atender a necessidade em 
sua integralidade, seja ela aguda ou crônica. Resolve, de forma mais pragmática e eficiente possível, um pro-
blema crucial da gestão pública, neste caso, a atenção ortopédica em Sergipe, que é causa de insatisfação da 
população que utiliza o sistema de saúde. Soma-se a isto aos objetivos de fortalecer a rede hospitalar pública, 
aumentar a eficiência da atenção ortopédica, adensar tecnologicamente os pontos de atenção de rede, superar 
os vazios assistenciais existentes no Estado, desenvolver capacidade gerencial e de logística, equilibrar as di-
ferenças regionais da oferta e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Iniciativa de propiciar um espaço 
de comunicação, onde haja compartilhamento de experiências, planejamento e definição de estratégias de 
gestão para enfrentamento e superação das dificuldades, visando economia de escala dos recursos, melhoria 
de qualidade, acesso e de estrutura de gestão humanizada, tendo em vista as características institucionais 
e operacionais do cenário público, objeto da sua intervenção, cuja exigência pela eficiência e por resultados 
concretos demanda naturalmente esse tipo de ação, pelas peculiaridades e benefícios inerentes à natureza 
do Projeto e forma de atuação, em nome de uma proposta comprometida com a transparência e zelo pelos 
recursos públicos. (TCC) Biologica e saude
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS FRENTE 
AS PRESSÕES ANTRÓPICAS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS ORIUNDAS 

DA PRÁTICA DA AGRICULTURA

Cristyano Ayres Machado (cristyanoa@yahoo.com.br); Neuma Rúbia F. Santana (rubiafs@gmail.com); Marister 
Alves Loureiro (maristerloureiro@hotmail.com). 

Durante muito tempo, a ideia difundida era de que a natureza teria um estoque ilimitado de recur-
sos à disposição do ser humano, podendo o homem usar tais recursos de forma ilimitada e sem preocupa-
ção com sua reposição, origem e gestão. A gestão de recursos hídricos no Brasil é um dos mais completos 
do mundo, teve seu início com o Código das Águas em 1934, através do decreto Federal 24.643/1934 e 
atualmente com a criação da Agência Nacional de Águas – ANA, em 2000. E através da criação de Comi-
tês de Bacias Hidrográficas em algumas regiões do país, conseguem desenvolver prioridades para o uso da 
água. A gestão de bacias hidrográficas é um modelo que precisa ser perseguido e alcançado, por ser uma 
ferramenta, é preciso uma administração integrada que ultrapasse fronteiras políticas que possam pos-
sibilitar os usos de seus recursos, promover técnicas inovadoras para manter a sustentabilidade. Sergipe 
como boa parte dos estados do Brasil tem problemas na área de políticas para gestão dos recursos hídricos, 
principalmente quando existe a desarticulação entre os próprios órgãos estatais e a sociedade civil, como 
também a falta de prioridade política diante das demandas e nas decisões que envolvem o meio ambiente. 
As pressões podem incidir direta ou indiretamente sobre os ambientes fluviais, podem ser atividades pra-
ticadas na bacia hidrográfica ou podem ser o resultado de atividades já desenvolvidas ou ainda em desen-
volvimento. O termo pressão corresponde a Aspecto Ambiental introduzido pela norma ISO 1400 e pode 
ser entendido como o mecanismo através do qual uma ação humana causa um impacto ambiental. Esse 
impacto ambiental, por sua vez, diz respeito à alteração da qualidade ambiental resultante de uma pressão 
no ambiente, seja ao longo do tempo ou ainda em curto espaço de tempo. Os maiores consumidores da 
água no mundo ocorrem na agricultura e pecuária, principalmente na utilização de irrigação de cultura 
e nos sistemas de exploração animal, e este uso degrada o ambiente e consequentemente diminui o acaba 
com a oferta do recurso hídrico. Este estudo tem como objetivo apresentar a importância da Gestão dos 
Recursos Hídricos frente os impactos ambientais em bacias hidrográficas decorrente de pressão antrópica 
por conta da prática da agricultura (Outros) Exatas e da Terra

 



184
EXATAS E 

ENGENHARIAS

AVALIAÇÃO DO EFEITO DE LÍQUIDOS IÔNICOS NOS PESOS MOLECULARES DE 
POLÍMEROS OBTIDOS EM EMULSÃO

Leila Medeiros Santos (PEP/UNIT e NUESC/ITP/ lheumedeiros@gmail.com);  Monique de Jesus Amaral 
(Curso de Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/ITP/ moniquej.amaral@yahoo.com.br); Ernandes Taveira 
Tenório Neto (Departamento de Química/UEM/ ernandesttenorio@hotmail.com); Marcos Roberto Mauricio 
(Departamento de Química/UEM/ marcos.cne@hotmail.com); Cláudio Dariva (PEP/UNIT e NUESC/ITP/ 
claudio.dariva@yahoo.com.br); Elton Franceschi (PEP/UNIT e NUESC/ITP/ elton@itp.org.br), Montserrat 
Fortuny (PEP/UNIT e NUESC/ITP/ fhmontse@yahoo.es); Alexandre Ferreira Santos (PEP/UNIT e NUESC/
ITP/ alexfsantos@itp.org.br); Adley Forti Rubira (Departamento de Química/UEM/ afrubira@gmail.com).

O processo de polimerização em emulsão constitui uma importante rota para a produção de látex 
sintético em escala industrial, permitindo a obtenção de uma ampla gama de produtos para os mais variados 
fins. Em geral, a qualidade destes produtos depende fortemente da estabilidade coloidal do látex polimérico, 
que por sua vez relaciona-se diretamente com o tipo e concentração de emulsificante utilizado na formula-
ção. Neste contexto, os líquidos iônicos (LIs) baseados em sais de imidazólio constituem uma categoria de 
estabilizantes recentes com potencial para aplicações em reatores de polimerização em emulsão. A atuação 
destas espécies na polimerização ainda é pouco conhecida, requerendo, portanto, estudos sistemáticos de 
caracterização. Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar como um conjunto de LIs influencia no peso 
molecular de polímeros obtidos via processo em emulsão. Especial atenção é dada ao efeito dos LIs na ob-
tenção de polímeros com elevados pesos moleculares e reduzida dispersão da curva de distribuição de pesos 
moleculares, já que tais características exercem efeito positivo nas propriedades mecânicas de polímeros em 
geral. Os monômeros avaliados foram o estireno (STY) e o metacrilato de metila (MMA). Os LIs testados 
foram: Cloreto de 1-Dodecil-3-Metilimidazolio (LI1), Cloreto de 1-Hexadecil-3-Metilimidazolio (LI2) e o 
Tetrafluorborato de 1-Dodecil-3-Metilimidazolio (LI3). Além destes componentes, utilizou-se água como 
meio contínuo e o iniciador dicloridrato de 2,2’-azobis (2-metilpropionamidina) (V50). As reações foram 
conduzidas num reator encamisado e as amostras eram retiradas em intervalos regulares ao longo do tempo. 
As amostras passaram pelo processo de análise gravimétrica, no qual o polímero seco foi diluído em THF, 
e caracterizado por cromatografia de permeação em gel (GPC). Os resultados mostram que nas reações 
usando o estireno o valor do peso molecular médio do poliestireno obtido em emulsão aumenta com a 
concentração dos emulsificantes LI1 e LI3 e com a conversão da reação. Já no estudo com o metacrilato de 
metila houve um aumento gradativo do peso molecular médio em relação à concentração dos emulsificantes 
LI1 e LI2, porém, com mínima variação do peso com a conversão em polímero. Tanto na síntese de polies-
tireno quanto de poli(metacrilato de metila), o emulsificante LI1 foi a espécie que proporcionou curvas de 
distribuição de pesos moleculares com menores dispersões e com maiores valores médios. Neste contexto, 
o trabalho permite concluir que o Cloreto de 1-Dodecil-3-Metilimidazolio (LI1) constitui um aditivo atra-
ente para uso como estabilizante da polimerização em emulsão com vistas à síntese de polímeros com boas 
propriedades mecânicas. (Outros) Exatas e da Terra 
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O EFEITO DA ETNOMATEMÁTICA TORNANDO-SE UM FACILITADOR 
NA PRÁTICA DO ENSINO DE MATEMÁTICA

Romário Nunes Lima (romarionl@hotmail.com); Erivanaldo Florêncio Xavier da Costa (erivacosta@hotmail.com). 

A matemática é uma matéria curricular e como as demais gira em torno de temáticas milenar. Ela é 
o fruto da construção humana e evolui de acordo com as necessidades de resolver problemas no decorrer de 
sua história. Diante das dificuldades encontradas no âmbito do ensino da Matemática, seria a Etnomatemá-
tica uma utopia, ou realmente ela é uma nova metodologia facilitadora na prática do ensino-aprendizagem 
da Matemática? No mencionado artigo será discutido nos tópicos os conceitos, os objetivos, os problemas da 
educação matemática e no final uma conclusão diante as discursões abordadas sobre o tema. Para utilização 
desta pesquisa foram utilizadas fontes bibliográficas e a análise das mesmas com o objetivo de fazer uma 
reflexão sobre as dificuldades encontradas no ensino da Matemática nos dias atuais, e colocar em destaque 
que o surgimento da Etnomatemática é um dos caminhos que veio para facilitar a prática dos educadores 
no ensino-aprendizagem da Matemática. Evidenciou-se que com o surgimento da metodologia da Etnoma-
temática veio facilitar o ensino da Matemática. O Programa Etnomatemática nos mostra uma tendência 
cada dia mais provável na educação, que é o conhecimento de forma interdisciplinar. Assim percebemos 
a necessidade de relacionar a Matemática com outras áreas do conhecimento. O projeto etnomatemático 
surge para ser discutido no amplo assunto sobre o “ensinar e aprender a ciência chamada matemática”. Por 
fim é necessário, para a realização dessa prática, fazer um projeto, onde iria ensinar certos conteúdos da 
matemática desde as séries iniciais onde o aluno já entendesse a importância e pelo menos quando estaria 
usando. Com isso, esse aluno irá iniciar o conteúdo aprendido de forma criativa onde o professor atrairá a 
atenção de seu aluno, explorando o seu interesse. (Outros) Exatas e da Terra
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POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE ÉSTERES ETÍLICOS DE ÓLEO DE GIRASSOL UTILIZANDO 
BIOCATALIZADOR IMOBILIZADO NA PRESENÇA DE LÍQUIDOS IÔNICOS

Micael Nunes Melo (micaelcedro@hotmail.com); Rachel Freire Boaventura (rachelfreire7@hotmail.com); 
Nayára Bezerra Carvalho (nayara.eng@hotmail.com) Álvaro S. Lima (aslima2001@yahoo.com.br); Cleide M. 
F. Soares (Cleide_Mara@itp.org.br); Laiza Canielas Krause (laisa_canielas@hotmail.com);  Alini Tinoco Fricks 
(alinitf@yahoo.com.br). 

O biodiesel é um combustível alternativo obtido a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais 
e gorduras animais. Uma das tendências mais prementes no setor industrial é a imobilização de lipases a 
fim de torná-las térmica e operacionalmente estáveis para utilizá-las em processos de produção de biodiesel. 
Estudos mostram que a presença de aditivos durante a imobilização, por exemplo, líquido iônico prótico 
(LIP), pode melhorar as propriedades catalíticas das enzimas. O presente trabalho objetivou aperfeiçoar a 
imobilização da lipase de Thermomyces lanuginosus (LTL) pelo método sol-gel na presença e ausência de 
líquidos iônicos próticos (LIPs) para posterior aplicação em reações de transesterificação de óleos vegetais. 
Três processos de imobilização pela técnica sol-gel foram estudados: no primeiro LTL foi adicionada di-
luída e foram usados 7 mL de solução hidrolisante (MET1); no segundo adicionou-se a LTL diluída e 14 
mL de solução hidrolisante (MET2) e no terceiro método LTL foi adicionada sem diluição e foram usados 
14 mL de solução hidrolisante (MET3). Na melhor condição, a imobilização foi conduzida com 1 % de 
diferentes LIPs N-metilmonoetanol amina de cadeia carbônica de tamanhos distintos: C2 (ácido acético), 
C3 (ácido propiônico), C4 (ácido butírico), C4i (ácido isobutanóico) e C5 (ácido pentanóico). A atividade e 
rendimento do biocatalisador imobilizado foram calculados por meio da hidrólise do azeite de oliva. Para a 
verificação do potencial de produção de ésteres etílicos com este biocatalisador as variáveis estudadas foram: 
razão molar óleo : álcool (1:3, 1:4, 1:6, 1:9 e 1:12), tempo reacional (6, 12 e 24 h), presença de co-solvente 
(terc-butanol 10 e 30%), temperatura (30-70 °C) e massa de biocatalisador imobilizado (3,36% e 6,72%) A 
condição MET3 apresentou atividade 318 U/g, rendimento de imobilização de 36,5% e umidade de 5,72%. 
Os resultados indicam que a utilização de líquidos iônicos durante o processo de imobilização melhora a 
atividade da LTL imobilizada. O melhor resultado foi encontrado com LIP C4 (869 U/g) com praticamente 
100% de rendimento de imobilização. A produção de ésteres etílicos de óleo de girassol com o biocatalisador 
imobilizado apresentou baixas conversões (inferiores a 5%). Imobilização do biocatalisador por técnicas de 
adsorção e ligação covalente estão sendo estudados a fim de aumentar o potencial de utilização da enzima 
imobilizada na síntese de ésteres etílicos derivados de óleos vegetais. (Outros) Exatas e da Terra
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(DES)VALIDOS: TRÊS VERSÕES

Fernando Luiz Lelis do Carmo (nandolelis@bol.com.br); Márcio Carvalho da Silva (marcio_carvalho@unit.br)

O processo de criação e recriação da arte literária na modernidade perpassa não somente pelo crivo 
de uma tradução de gêneros pura e simplesmente, mas também pela necessidade de entendimento acerca dos 
aspectos estéticos e estruturantes que cada gênero comporta na aproximação ou cisão com a obra-referência. 
Em vista disso, busca-se discutir até que ponto o romance brasileiro Os Desvalidos, do autor Francisco 
Dantas, serve de referência para a tradução homonímia no teatro, pelo grupo Imbuaça, e para a obra cine-
matográfica Canta Maria, de autoria de Francisco Ramalho Júnior. Dessa forma, a recriação da arte, como 
bem define Haroldo de Campos numa análise mais profunda, consistiria num processo autônomo do ato 
de construir o novo texto e não necessariamente no ato de sua simples adaptação. Ainda nessa linha, Walter 
Benjamim concebe a arte em sua aura como algo de seu instante e de sua individualidade o que inviabiliza-
ria a noção de recriação ou adaptação para outros gêneros, notadamente no cinema. Assim, compreender o 
fenômeno da tradução de gêneros, tomando-se a obra literária como foco de criação ou recriação do cinema 
e do teatro, é o objetivo desse estudo, principalmente quando há o envolvimento não somente da microes-
trutura do texto, mas também de elementos externos caracterizadores de cada gênero (sua macroestrutura). 
Com isso, o que se observou como resultado do processo de análise da adaptação dos gêneros em questão 
foi a existência de inovação (recriação) do texto literário para o teatro, enquanto que no cinema houve uma 
nova produção artística. (Outros) humanidade 
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A “PESTE” NO SERTÃO: A SECA DE 70 NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Cacia Valeria de Rezende (caciavaleria@ig.com.br); Lilian Alves Moura de Jesus (lilian.jesus@hotmail.com); 
Raylane Andreza Navarro Dias Barreto (raylane_navarro@unit.br)

O artigo tem como objeto a seca na cidade de Nossa Senhora da Glória na década de 70, no intuito 
de compreender o impacto dessa estiagem no cotidiano dos cidadãos. A seca provocou fome, mortes de ani-
mais e até suicídio de chefes de família. A escassez da água mudou o cotidiano dos fazendeiros, que levavam 
suas boiadas por uma longa jornada, até encontrar água. Os retirantes aguardavam na porta da Igreja Matriz 
da cidade de Nossa Senhora da Glória, os veículos que transportariam para grandes fazendas no Sul do País. 
A viagem era desgastante, cansativa e desconfortável, muitos deles adoeciam devido ao balanço dos “paus de 
arara”. A falta de higiene e alimentação os deixava também mais vulneráveis as enfermidades. Os retirantes 
no interior de São Paulo trabalharam na colheita de algodão, frutas, café e nas fábricas. Utilizei a pesquisa 
bibliográfica, icnográfica e a metodologia da História Oral para a realização desse trabalho, sendo que as 
entrevistas com as testemunhas foram essências para conhecer o trajeto dos retirantes sertanejos. Portanto, o 
sonho de melhores condições de vida foi e continua sendo o maior motivo da migração dos glorienses para 
as grandes metrópoles do país. Nordestinos ainda hoje executam diversos trabalhos nas metrópoles, princi-
palmente no comércio ou no serviço braçal, já que a maioria não concluiu o ensino fundamental ou médio, 
entretanto muitos deles conquistaram um lugar de destaque na sociedade paulista. (Outros) humanidade
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A BIOSSEGURANÇA COMO INSTRUMENTO DE REGULAÇÃO 
DO MOVIMENTO BIOTECNOLÓGICO NO BRASIL

Leonardo Menezes Vasconcelos Silva (leomvsilva@hotmail.com)

A biotecnologia tem sido responsável por intensas transformações no mundo globalizado, tendo em 
vista que as inovações científicas advindas desta novidade tecnológica têm gerado debates na comunidade 
internacional, sobretudo porque os efeitos advindos ainda são desconhecidos. Em vista disso, surge a biosse-
gurança como uma resposta imediata aos avanços da biotecnologia no mundo, propondo-se a regulamentar 
o desenvolvimento biotecnológico, garantindo a proteção à saúde humana, animal e ao meio ambiente. O 
presente estudo teve como objetivo realizar uma análise acerca da biotecnologia e da biossegurança a partir 
do levantamento bibliográficos, com a leitura de livros, artigos e periódicos científicos, legislação e juris-
prudência, das origens e formação. A partir destas informações, os dados foram sistematizados de maneira 
a formar uma visão panorâmica da atual conjuntura política, científica e econômica da biotecnologia e, 
consequentemente, da biossegurança. Também se examinou a realidade brasileira, tendo em vista a presença 
crescente da biotecnologia no país, a qual ocupa o segundo lugar na produção de OGMs no mundo, tendo 
cerca de 21,4 milhões de hectares, acrescido ao fato do Brasil ser signatário de duas importantes convenções 
internacionais que tratam da temática (a Convenção sobre a Diversidade Biológica e o Protocolo de Bios-
segurança). Assim, a atuação estatal foi estudada sob a ótica da Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005), 
norma brasileira que regulamenta o tema, de modo a perceber como a regulamentação da biotecnologia se 
deu, antes e depois da mencionada Lei, principalmente com a ratificação do princípio da precaução como 
principal instrumento de controle das medidas e políticas públicas voltadas à biotecnologia moderna. Deste 
modo, verificou-se o quanto as políticas implementadas pela Administração Pública estão próximas, pelo 
menos no aspecto normativo, deste princípio, por conseguinte com as orientações jurídicas dos tratados 
internacionais indicados e de que maneira o Poder Judiciário tem o aplicado como base para resolução dos 
conflitos relacionados à biotecnologia de modo a garantir a coexistência do crescimento biotecnológico com 
a proteção da saúde humana, animal e do meio ambiente. Por fim, conclui-se que o Brasil tem agido, ao 
menos formalmente, com responsabilidade perante as normativas internacionais, tendo em vista já existi-
rem mecanismos políticos-jurídicos que estruturam um modelo de biossegurança em conformidade com os 
princípios e regras anteriormente estabelecidos. (Outros) humanidade 
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A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Angelica Pereira dos Santos (angelgenuine@hotmail.com); Fernanda Alves Lima Rodrigues (nandaalveslima@
hotmail.com); Judivolga Silva Campos (judi_campos@hotmail.com); 

O artigo discute as questões da exploração do trabalho infantil atreladas à educação e envolvimento 
da sociedade. O estudo tem por objetivo geral estudar as suas causas e consequências, além de discutir as 
propostas apresentadas para solucionar esta problemática. O estudo, baseado em revisão da bibliografia 
disponível na internet, tem cunho investigativo, usa dados registrados no Ministério de Desenvolvimento 
Social, Organização Internacional do Trabalho e Ministério Público Federal e reflexões das autoras, fruto 
da observação cotidiana. Conhecer um pouco das problemáticas que envolvem a exploração do trabalho 
infantil, ressaltar o papel da sociedade frente ao fato, analisar leis, programas e projetos já propostos para 
enfatizar os pontos positivos e apontar ações que garantam a eficácia destes. (Outros) humanidade 
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A MENSAGEM POR TRÁS DA ESTÉTICA: A PRESENÇA DA ARTE KITSCH NOS 
VIDEOCLIPES DA CANTORA LADY GAGA

Ethiene Ribeiro Fonseca  (fonseca.ethiene@gmail.com); Cristiano Leal de Barros Lima (belloq@infonet.com.br). 
Kitsch é um termo relacionado à estética, sendo utilizado geralmente para se referir a um estilo de 

vida em que objetos têm mais relevância por servirem de adorno ou enfeite do que pelo aspecto funcional. A 
arte Kitsch seria simplesmente a estética pela estética, usar porque é bonito, levando as pessoas a possuírem 
tal artefato pelo simples motivo de ele combinar com a mobília da sala ou com o quadro da parede. De-
pendendo de como determinado objeto está sendo empregado, qualquer coisa pode ser considerada Kitsch: 
um souvenir, um penteado, óculos ou uma atitude. Por exemplo, a presença de um castiçal em uma casa de 
um grande centro brasileiro pode ser considerada Kitsch, partindo-se do pressuposto de que a residência em 
questão possui iluminação elétrica, ou seja, o castiçal, nesse contexto, não está sendo utilizado pela sua fun-
cionalidade e sim pelo seu apelo estético. Como as explanações acerca do que venha a ser arte Kitsch foram 
feitas, esses conceitos apresentados foram utilizados para empregar análise dos videoclipes da cantora Lady 
Gaga.; Este projeto consiste em um estudo de caso de videoclipes na tentativa de entender qual influência da 
arte kitsch no gênero audiovisual em questão. Para isso, selecionou-se alguns vídeos do início da carreira da 
cantora de música pop Lady Gaga, são eles: Just Dance, Poker Face, Love Game, Paparazzi e Bad Romance. 
A metodologia utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica de autores relacionados ao kitsch e à comunica-
ção para que o trabalho ficasse o mais completo possível. Passada essa etapa do embasamento teórico, deu-se 
início à análise dos clipes citados no parágrafo anterior.; Fazendo um apanhado geral, há uma tendência 
crescente com relação à presença do Kitsch nas obras de Lady Gaga, começando com objetos aleatórios em 
Just Dance e Poker Face, desenvolvendo-se em Paparazzi até chegar ao extremo em Telephone, vídeo em que 
o Kitsch passa a fazer parte de praticamente todas as cenas, o que é algo muito expressivo tendo em vista que 
o vídeo possui mais de dez minutos de duração. O gênero estético passa por evoluções na obra audiovisual 
da cantora, primeiramente sendo expresso por artigos de decoração ou por objetos usados fora do contexto 
usual. Depois, o Kitsch passa a ser a própria mensagem, como diria Macluhan, levando a público, por meio 
da arte, conteúdo ideológico. (Outros) humanidade
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A PRÁTICA DOCENTE ENVOLVENDO VALORES MORAIS: O CAMINHO POSSÍVEL PARA 
ASSEGURAR OS DIREITOS HUMANOS

Renan Vieira Tavares

Considerando as mudanças na educação como na sociedade moderna, entendendo a necessidade de 
formação adequada para atuar na educação o presente trabalho apresenta uma analise entre teorias e práticas 
com o objetivo de fornecer informações importantes da realidade a qual estamos inseridos, num contexto, 
repletos de valores necessários á prática docente, a qual essa deslumbra e permite a formação da identidade 
dos discentes, nesta perspectiva da educação para os direitos humanos, em suma é de grande valia expressar 
que o acesso a educação e a qualidade dessas que está sendo ofertada nas escolas em todo pais deve assegurar 
uma formação educacional, intelectual e social a qual os discentes possam desenvolver suas competências e 
habilidades com vista a se desenvolver de maneira eficiente garantindo assim direitos assegurados pela cons-
tituição. É claro que para que alcancemos a educação tão sonhada é preciso que todos se envolvam de ma-
neira a contribuir para a efetivação de políticas educacionais que assegure e democratize seu acesso, portanto 
é interessante mencionar a questão da prática docente, sendo que o docente tem contribuição significativa 
as quais envolvem valores morais, como um caminho possível para assegurar os direitos humanos, e para a 
consolidação de valores favoráveis a sua formação. (Outros) humanidade 
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A RELIGIOSIDADE DO SERTANEJO: UMA ANALISE HISTÓRICA SOBRE O SINCRETISMO 
RELIGIOSO NO ALTO SERTÃO SERGIPANO, NOS ANOS 70

Cacia Valeria de Rezende (caciavaleria@ig.com.br); Lilian Alves Moura de Jesus (lilian.jesus@hotmail.com); 
Joaquim Francisco Soares Guimarães (joaquimsoaresguimaraes@ig.com.br). 

O artigo tem como objeto de estudo a religiosidade em Nossa Senhora da Glória, na seca de 70. A 
pesquisa bibliográfica e os depoimentos foram essenciais para analise dos dados. O trabalho aborda as cren-
dices do sertanejo durante entre período de calamidade pública. O catolicismo e a feitiçaria andavam lado 
a lado na busca pelo milagre. A fé do sertanejo oscilava entre o santo e o profano. Tanto a figura do Padre 
como do Feiticeiro foram importantes no alento dos corações aflitos e na busca do milagre. Vale ressaltar 
que a tradição religiosa foi mantida em Nossa Senhora da Glória, o misticismo ainda domina as crendices 
do sertanejo, que busca diversas alternativas a fim de está mais próximo de Deus. O santo e o profano ca-
minho lado a lado. A busca pelo milagre, pela direção divina pode se manifestar através da fé na palavra 
do padre ou do curandeiro. È interessante que o rezador era e continua sendo respeitado pela comunidade 
gloriense, assim como o padre, pois dentro desse sincretismo ambos são representantes de Deus. A fé em 
superstições ou em elementos milagrosos faz parte do cotidiano do homem sertanejo. O conforto espiritual 
desses elementos mágicos como a arruda para espantar a inveja, a linha vermelha para controlar o soluço 
das crianças entre outros permanecem vivos na cultura da comunidade gloriense e ainda são repassados para 
gerações futuros. Portanto, o sertanejo mantêm as crenças e superstições que seus pais e avós os ensinaram. 
(Outros) humanidade
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AÇÕES PEDAGÓGICAS DO TRANSEJA NO SEMIÀRIDO SERGIPANO: 
PERFIL DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE CARIRA

Albilene Lins Santos (albilene_se@yahoo.com.br); Elaine Duarte Santos (elaine-duarte.se@hotmail.com); 
Ranúsia Pereira Silva (nusa_pereira@yahoo.com.br). 

O projeto TRANSEJA “A transdisciplinaridade como alternativa teórico - metodológica para a efeti-
vidade da alfabetização e letramento de jovens e adultos no semiárido sergipano”, cuja finalidade é estudar, 
pesquisar e incentivar a educação básica no país, especialmente no semiárido sergipano, devido ao elevado 
analfabetismo dessa região, levantou o perfil dos alfabetizadores e coordenadores da educação de jovens e 
adultos dos municípios integrantes do projeto. O universo da pesquisa é representado por 14 municípios do 
semiárido sergipano vinculados ao Sergipe Alfabetizado/SEED-SE - Programa Brasil Alfabetizado–PBA. 
O município de CARIRA-SE, integrado à Diretoria Regional Estadual de Itabaiana (DRE 3), foi o alvo de 
nossa investigação. Este estudo configura-se numa pesquisa de campo que foi aplicada em abril de 2012, 
tendo como instrumento de coleta de dados um questionário sócio-ocupacional respondido pelos alfabeti-
zadores do programa Sergipe Alfabetizado. O objetivo foi identificar o perfil sócio-ocupacional dos alfabeti-
zadores e coordenadores de jovens e adultos do município de Carira. O grupo de alfabetizadores do SEALF 
neste município, inscritos no exercício de 2011 e participantes da pesquisa era composto de 52 sujeitos, 
sendo que só 49 responderam o questionário, desses, 45 exerciam a atividade de alfabetizador, 3 de coorde-
nadores de turmas e 1 voluntária. Com base nos dados coletados, identificou-se que o grupo era composto 
por 45 mulheres e 4 homens, sendo que a faixa etária de idade dos componentes do grupo varia entre 20 até 
60 anos, estando a maioria entre 21 a 40 anos. A maioria dos participantes possuía nível médio completo 
e curso de alfabetização.  Completando parte do perfil identificou-se que os formadores têm entre 1 a 3 
anos de tempo de atuação e que de forma coerente os sujeitos mais experientes do grupo, com mais de 10 
anos nessa modalidade de ensino, atuam na atividade de coordenadores de turmas.  Nota-se que os motivos 
que levaram ao grupo a atuar com alfabetização são bastante diversos, entre eles estão: ajudar a quem não 
teve oportunidade, troca de experiências e oportunidade de trabalhar com a educação. Identificou-se que o 
grupo relaciona o significado de alfabetizar a aspectos como: oportunidade de melhorar a vida dos alunos, 
torna-los cidadãos e a troca de conhecimentos.  No que diz respeito às dificuldades da tarefa de alfabetizar, 
o grupo concorda que existem dificuldades relativas não só a falta de material, como também, a timidez dos 
alunos no início das aulas, manter os alunos em sala de aula e problemas de visão. Ficou evidente o desco-
nhecimento por parte deles quanto ao que é transdisciplinaridade, pois, a maioria nunca havia tido contato 
com este tema. O estudo em tese contribuiu para conhecer o atual perfil dos alfabetizadores e coordenado-
res de jovens e adultos do semiário sergipano e em especial da cidade de CARIRA. No presente trabalho, 
percebe-se o quanto se deve refletir sobre a educação de jovens e adultos e sobre o perfil do alfabetizador, 
visto que a educação é um processo dinâmico e sempre há muito o que aprender.  Entendemos agora, ainda 
mais, a grande responsabilidade do grupo de pesquisa TRANSEJA. (Outros) humanidade 
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA CORREÇÃO DE FLUXO

Gilvaneide de França Lemos (gvaneide10@hotmail.com); Guadalupe de Moraes Santos Silva (guadalupe.silva@
hotmail.com). 

Este trabalho tem por objetivo refletir a Alfabetização e o Letramento na Correção de Fluxo. A 
abordagem metodológica adotada neste estudo fará uso da pesquisa qualitativa, com base na pesquisa biblio-
gráfica, documental e da pesquisa-ação, fundamentando-se em teóricos como Freire, Ferreiro, Soares entre 
outros. Esta pesquisa tem como objeto de estudo o Programa de Correção de Fluxo, desenvolvido em uma 
Escola Pública do Município de Nossa Senhora do Socorro, em uma sala de aula com 25 alunos da alfabe-
tização, todos com índice de repetência de até 4 anos. A justificativa para realização deste estudo pauta-se 
pela necessidade de atualizar os debates acerca deste tema, assim como por servir como fonte para futuras 
pesquisas. (Outros) humanidade
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ANÁLISE DE LIVROS DIDÁTICOS DE ESPANHOL PUBLICADOS NO BRASIL

ANSELMO GUIMARAES (anselmo.guima@gmail.com)

Este trabalho faz a análise de dois livros didáticos de espanhol refletindo sobre os tipos de conheci-
mentos e de métodos utilizados para o ensino da disciplina, as finalidades a serem atingidas com a publicação 
desses compêndios em fases diferentes de inclusão da língua espanhola nos currículos escolares brasileiros. 
Serão analisados a “Grammatica da lingua espanhola para brasileiros” de Antenor Nascentes, publicada em 
1920, destinada aos alunos do Colégio Pedro II. Esta gramática foi utilizada na primeira fase de implantação 
do espanhol no Brasil (1919-1925). O segundo compêndio a ser analisado será “El español del colegio”, 2ª 
edição, de Beatriz Magalhães de Chacel, publicado em 1946, destinados aos alunos da primeira série dos 
cursos clássico e científico. Esse compêndio foi publicado no período em que o espanhol voltou a fazer parte 
dos currículos das escolas secundárias brasileiras como disciplina obrigatória (1942-1961). Utilizamos para 
este trabalho como referencial teórico da História Cultural, da História das Disciplinas Escolares, da Histó-
ria das Línguas no Brasil e da História do Livro Escolar. (Outros) humanidade

 
AS FIGURAS DE LINGUAGEM COMO GERADORAS DE SENTIDO 

EM ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS

Ethiene Ribeiro Fonseca (fonseca.ethiene@gmail.com).

Antes de ser veiculada, uma campanha publicitária passa por vários processos, desde as etapas iniciais 
do briefing até a execução realizada pelo diretor de arte, passando também pela atuação do redator publici-
tário, que, muitas vezes, é o responsável pelo aspecto criativo dos anúncios. O redator é o profissional que 
utiliza-se da técnica e dos recursos linguísticos para tornar as campanhas criativas e, assim, mais fáceis de 
serem assimiladas pelo grande público. Este estudo pretende evidenciar como as figuras de linguagem são 
empregadas para gerar sentido nos anúncios publicitários. Para isso, foi realizada análise tendo como objeto 
de estudo de anúncios publicitários veiculados na mídia impressa (revistas e jornais); No estudo, foi realizada 
pesquisa bibliográfica para melhor embasamento teórico. Em seguida, foram selecionados anúncios publi-
citários veiculados na mídia impressa (jornais e revistas) com a finalidade de empreender uma análise para 
entender na prática como as ferramentas e técnicas referentes ao campo da linguística são utilizadas pelos 
profissionais de propaganda; O estudo apontou que as figuras de linguagens presentes nos anúncios selecio-
nados para o estudo configuram um recurso criativo para a geração de sentido nos anúncios. Seja por meio 
de metáforas, antíteses ou eufemismos, os textos publicitários conseguem transmitir mensagens de cunho 
mercadológico aos receptores de forma mais leve e menos direta, utilizando-se do humor, o que facilita a 
assimilação e gera encantamento por parte do público. (Outros) humanidade
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: A RELAÇÃO CONTROVERSA ENTRE OS 
PROFISSIONAIS DE JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS

Lorene Souza Vieira (lore_vieir@hotmail.com); Grecyelle Andrade Santana (grecyssima@hotmail.com)

Este artigo aborda uma comparação entre as funções de alguns profissionais da comunicação, como 
jornalistas e relações públicas, desenvolvidas em assessorias de comunicação. Através de levantamentos bi-
bliográficos e estudos de campo, com a realização de entrevistas com profissionais de ambas as áreas, esse 
trabalho discute as particularidades de cada profissão e a importância das atividades desses especialistas na 
comunicação organizacional. A discussão sobre as atribuições de cada profissional da comunicação é um 
assunto diverso e remete à variadas formas de compreensão, dependendo da visão de cada empresa sobre 
suas necessidades e objetivos com o desenvolvimentos de seus trabalhos nessa área. Na formação da equipe 
de uma assessoria, que é a responsável pela relação entre a empresa e a mídia - e que deve prezar pela boa 
imagem da organização – surgem dúvidas que alimentam a polêmica sobre o profissional de jornalismo e 
relações públicas. Quem deve gerir a assessoria e porque? A quem cabe as atividades típicas de um assessor 
de comunicação? Conhecer as limitações de cada comunicador, levando em conta seus conhecimentos aca-
dêmicos particulares, põe em questão o real objetivo de uma assessoria e por quem este departamento deve 
ser liderado. Apontar as especificidades de cada habilitação e propor conhecimento mais crítico sobre essas 
questões funcionais são o objeto de estudo deste trabalho. Pesquisa e busca bibliográfica (livros, monografias 
e artigos científicos, etc.) para nutrir o estudo com embasamento teórico e para comparação e suporte deste 
trabalho. Pesquisa de campo com aplicação de entrevistas dirigidas a profissionais das áreas mencionadas, 
com objetivo de mostrar as diferenças e semelhanças na atuação desses profissionais, se são realmente con-
correntes ou complementares. Nas pesquisas e depoimentos coletados, constatou-se que os profissionais do 
jornalismo como os de relações públicas acabam exercendo atividades semelhantes, apesar de que cada área 
tem suas especificidades e deve, obrigatoriamente, conhecer o seu campo de atuação. Além disso, observou-
-se que essas profissões são complementares em suas atividades e de suma importância na comunicação 
institucional, ou seja, uma atividade não exclui a outra, visto que ambas, em síntese, trabalham a imagem 
da empresa ou organização.  (Outros) humanidade
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ATIVIDADES DE LEITURA EM LINGUA INGLESA: (RE)SIGNIFICANDO O TEXTO

Rodrigo Belfort Gomes (rodrigobelfort13@gmail.com); Elaine Maria Santos (santoselaine@yahoo.com.br)

O trabalho textual no ensino de idiomas esteve por muito tempo ligado apenas a decodificação de 
informações e/ou como ferramenta para o ensino da gramática. Desta forma, não se priorizava a contex-
tualização por parte do professor, o que não possibilitava um processo de identificação entre o aluno e o 
material trabalhado. Ao se deparar com um texto estranho e sem sentido, o aprendiz se via desmotivado 
a continuar sua leitura e julgava as atividades chatas e enfadonhas. É fundamental que o professor de 
língua estrangeira, nesse caso o de inglês, forneça atividades que fomentem a identificação do aluno com 
o texto, bem como o compartilhamento dos conhecimentos já adquiridos e experiências vividas por eles. 
É objetivo deste artigo fazer uma revisão da literatura sobre a importância da contextualização durante 
as aulas de leitura em língua inglesa, utilizando atividades de um livro didático, bem como a análise 
de resultados colhidos através de observações de aulas durante os anos de 2011 e 2012, com o intuito 
de analisar o modo pelo qual os professores trabalhavam as atividades de significação do texto com os 
discentes. Foram observadas 8 aulas de nível básico em um curso de idiomas na cidade de Aracaju-SE, 
em que os professores usaram a mesma lição, intitulada “A Tale of two Sydneys”, do livro “New English 
File – Elementary”, da editora Oxford. Essa lição apresenta a narrativa de um casal que embarca rumo a 
Syndey – Austrália, mas que desembarca em um país diferente. Em 5 das 8 aulas observadas, os professo-
res se mostraram conscientes da importância do trabalho de identificação dos alunos com a história e, de 
diferentes formas, aplicaram atividades que valorizaram os conhecimentos prévios dos aprendizes, bem 
como suas experiências relacionadas ao tema trabalhado na unidade. Desta forma, houve um envolvimen-
to maior dos alunos que se sentiram agentes ativos do processo de obtenção de conhecimento, não apenas 
receptores de informações. De forma contrária, nas demais aulas assistidas, o trabalho textual foi feito 
apenas focando o tópico gramatical abordado na unidade. Não existiu um momento de discussão sobre 
o assunto, e a oportunidade de se construir uma ponte entre os alunos e o material foi perdida, tornando 
o aprendizado menos eficaz e a atividade desinteressante. (Outros) humanidade
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ATUAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL NA GARANTIA DE PROMOÇÃO 
E EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Thaynara da Silva Mendonça (thay.mendonca@live.com); Verônica Teixeira Marques (veronica_marques@unit.br)

Os direitos humanos possuem caráter universal, fundamental e incontestável para a pessoa humana, 
são direitos que não podem ser negados, que devem ser assegurados a todos, independente de serem mu-
lheres, negros, índios, idosos, deficientes físicos e etc. A sua universalização se mostrou de fundamental im-
portância para assegurar a sua eficácia, considerando que o direito internacional garante na esfera universal 
as regalias, limites e encargos dos Estados. O presente trabalho tem por objetivo fazer um breve histórico 
acerca da universalização dos direitos humanos, de maneira a demonstrar a atuação do direito internacio-
nal na garantia dos direitos humanos. Para isso foram feitas análises bibliográfico-documentais a partir de 
levantamentos bibliográficos. Pode-se perceber que a universalização desses direitos surge como uma reação 
às atrocidades e barbáries cometidas pelo nazi-fascismo e principalmente pelos estragos cometidos durante 
a Segunda Guerra Mundial. Surgindo então, em 1945, a ONU, um acordo feito por 51 países que tinham 
como objetivo comum garantir a paz e a segurança mundial, o desenvolvimento social coletivo e os Direitos 
Humanos. Em 1948 a ONU emitiu a Declaração Internacional dos Direitos Humanos como uma maneira 
mais objetiva e eficaz de promover a proteção dos Direitos Humanos.  A partir dessa declaração de cunho 
universal, mostrou-se um novo horizonte de possibilidades e ideias de proteção e garantia dos direitos hu-
manos e novas responsabilidades e principalmente obrigações dos Estados. Tratava-se de um momento de 
valorização da vontade racional do homem, da sua dignidade e da sua capacidade de regular suas próprias 
leis. Junto a isso vinha à tona a concepção kantiana que falava sobre a dignidade humana, valorizando dessa 
forma as buscas coletivas e/ou individuais dos seres humanos pelo bem estar e pela felicidade. Após essa série 
de reconhecimentos, o desafio se tornou efetivar esses direitos. Devido a isso, começaram a surgir conferên-
cias internacionais e nacionais para discutir os principais problemas sociais e para  conscientizar, não só os 
povos como também os Estados, da importância da efetividade desses direitos.  A partir dessas conferências 
se formaram mecanismos internacionais globais e regionais e mecanismos nacionais de garantia de proteção 
dos direitos humanos. Percebe-se, portanto que a limitação da soberania do Estado é a proposta dos direi-
tos humanos internacionais, já que esta vertente do direito está baseada na obrigatoriedade das suas regras, 
objetivando dessa forma firmar a paz e a justiça mundial e conjuntamente promover o desenvolvimento. 
(Outros) humanidade
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CARVÃO MINERAL

José Wagner dos Anjos; Sérgio de Assumpção de Oliveira

O objetivo geral do presente artigo é analisar a importância do carvão mineral para a sociedade. 
Os procedimentos metodológicos utilizados foram pesquisa bibliográfica e documental referentes ao tema, 
assim como pesquisa em meio digital. Através da pesquisa pode-se notar a origem e evolução do carvão 
mineral como também a sua importância para a indústria e desenvolvimento dos países. O carvão mineral 
é composto por átomos de carbono, oxigênio nitrogênio, enxofre, associados a outros elementos rochosos 
(como arenito, siltito, folhelhos e diamictitos) e minerais, como pirita. Extraído da terra através do processo 
de mineração encontrado em grandes profundidades ou perto da superfície e possui aparência preta ou mar-
rom, lisa, macia e quebradiça resultado de um longo processo de transformação que começou na era paleo-
zóica, no período carbonífero, há milhões de anos, trata-se de uma substância solida formada a partir do so-
terramento e compactação de uma massa vegetal em ambientes anaeróbicos, em bacias sedimentares pouco 
profundas. Existem diferentes tipos de carvão, uns de melhor qualidade como a hulha subdividida emdois 
tipos: betuminoso e antracito, por possuírem maior porcentagem de carbono, e outros de poder calorífico 
inferior o sub-betuminoso e o linhito. Este combustível fóssil auxiliou no processo de industrialização de 
diversos países entre eles estão: Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, França, Inglaterra e Holanda. Com o 
desenvolvimento da indústria automobilística no século XX, pouco a pouco o carvão foi cedendo lugar para 
o petróleo, como grande fonte de energia mundial. O carvão mineral é um combustível direcionado para 
a geração de energia elétrica, por meio das usinas termelétricas como também na aplicação industrial para 
geração de calor. As maiores reservas mundiais encontram-se na Rússia em contra partida o maior consumo 
está na China e no Brasil as maiores jazidas encontram-se no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e menores 
no Paraná e São Paulo. Entretanto a aplicaçãono Brasil é restrita pelo fato da vocação que o Brasil tem para 
utilização das fontes hídricas.A extração (ou mineração) do carvão pode ser subterrânea ou a céu aberto, a 
opção por uma ou outra modalidade depende basicamente, da profundidade e do tipo de solo sob o qual o 
minério se encontra.Porém um dos grandes problemas atrelado ao uso do carvão mineral é a liberação de 
gases durante a sua queima, esses gases poluem a atmosfera. Sua extraçãoé também prejudicial à saúde dos 
mineiros, que contraem graves doenças respiratórias provocadas pelas poeiras negra acumuladas nas minas. 
Justifica-se a pesquisa à prática da investigação científica, tendo em vista a importância do carvão como 
fonte de energia para a indústria, pois, trata-se de uma atividade que tem por objetivo o desenvolvimento e 
a lucratividade industrial.  (Outros) humanidade
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CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA COMO 
FORMA DE GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL

Fernanda Alves de Oliveira Machado   (fernanda_direito24@hotmail.com); Thauane Pereira Santos Barros 
(naneseven1@hotmail.com).

A necessidade de artigos que analisem a situação do deficiente diante da proteção que lhe é devido 
pela Assistência Social, justifica-se pela relevância teórica, operativa e social. Apesar de ser uma conquista 
do cidadão brasileiro, a Assistência Social vem sofrendo duras críticas. Um dos motivos é o alto custo para o 
Estado para manter esse sistema. Em decorrência disso, há mais de uma década a viabilidade econômica des-
se subsistema da Seguridade Social vem sendo questionada. É válido ainda ressaltar que o fato de a família 
ter um papel fundamental no acesso destes cidadãos ao mínimo existencial, isso não exime o Estado de seu 
dever constitucional de criar políticas públicas, como o benefício da prestação continuada, que possibilita 
a  efetivação dos direitos fundamentais dos portadores de deficiência. O presente trabalho tem por objetivo 
introduzir o leitor na dinâmica assistencial, que envolve os mais diversos tipos de benefícios. Além disso, 
tem o objetivo a análise minuciosa da constitucionalidade dos requisitos para a concessão do benefício da 
prestação continuada sob a ótica do Supremo Tribunal Federal. E por fim, analisar a concessão do BPC a 
luz do mínimo existencial. Mais para o êxito da pesquisa foi necessário o uso do método qualitativo, aliado 
ao comparativo, através de intensa pesquisa doutrinaria. Os principais métodos usados se referem à revisão 
bibliográfica, identificação de fontes sobre a temática. As fontes bibliográficas, artigos e livros relacionados 
ao tema, foram pesquisados em acervos da Universidade Tiradentes, acervo particular e sites de revistas 
eletrônicas avaliadas pela CAPES. A presente pesquisa, cujo tema é “Concessão do benefício da prestação 
continuada como forma de garantir o mínimo existencial” tem como um dos resultados esperados a verifica-
ção de que é possível o Estado cumprir o dever de garantir, através de prestações estatais positivas, a parcela 
mínima de que cada portador de deficiência precisa para sobreviver. (Outros) humanidade
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CONSTRUINDO UMA MARCA: PRINCÍPIOS DE MARKETING PRESENTES NOS 
VIDEOCLIPES DA CANTORA POP LADY GAGA

Ethiene Ribeiro Fonseca  (fonseca.ethiene@gmail.com); Cristiano Leal de Barros Lima (belloq@infonet.com.br). 

o videoclipe foi primeiramente concebido pela indústria fonográfica como parte do processo de di-
vulgação de um CD ou artista, para, posteriormente, vir a se tornar um gênero autônomo e mais ambicioso. 
Levando-se em consideração esse aspecto promocional ao qual o videoclipe está vinculado, o intuito desse 
trabalho é tentar entender como o elemento audiovisual, representado pelo videoclipe, ajudou na construção 
da marca Lady Gaga, cantora pop que, em pouco mais de um ano, quebrou vários recordes nunca antes 
conquistados por outros artistas que estão no mercado há muito mais tempo. Um desses recordes foi ser a 
primeira artista a atingir a marca de 1 bilhão de visualizações em vídeos na internet. Este projeto consiste 
em um estudo de caso de videoclipes na tentativa de entender qual influência dos princípios marketing no 
gênero audiovisual em questão. Para isso, selecionou-se alguns vídeos do início da carreira da cantora de mú-
sica pop Lady Gaga, são eles: Just Dance, Poker Face, Love Game, Paparazzi e Bad Romance. A metodologia 
utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica de autores da área de marketing, como Al Ries, e da comuni-
cação, como Arlindo Machado, entre outras obras, para que o trabalho ficasse o mais completo possível. 
Passada essa etapa do embasamento teórico, deu-se início à análise dos clipes citados no parágrafo anterior. 
O videoclipe possui grande importância para os artistas musicais, pois é através dele que o público passa a 
conhecer visualmente o cantor em diversos aspectos, como maneira de se vestir, penteado, performance de 
palco, entre outros. Com a possibilidade associar diversos valores e símbolos à imagem do artista, o video-
clipe permite direcionar a percepção do público, configurando um fator a mais na geração de identificação 
e proximidade com os potenciais consumidores. (Outros) humanidade
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CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE: A REALIDADE DO MUNICÍPIO DE RIO REAL BA

Jeruzia Silva dos Santos (aluna do curso de Serviço Social – UNIT. Email:gsmsrr@hotmail.com);  Jéssica Magno 
Rosário Menezes (aluna do curso de Serviço Social – UNIT. Email:jkmagno@hotmail.com);  Aline Emanuele 
dos Santos (aluna do curso de Serviço Social – UNIT. Email: aline_goodlove@hotmail.com); Paulo Roberto 
Félix dos Santos (Professor do curso de Serviço Social–UNIT. Email: felix_aju2006@yahoo.com.br).

A saúde é um direito básico que foi conquistado através de muitas lutas dos movimentos sociais e está 
previsto na Constituição Federal e na Lei 8.080/90; estas preveem ainda o direito de participação popular no 
controle social. Os mecanismos que regulamentam essa participação em todas as esferas estão regulamenta-
dos na Lei 8.142/90 e é feito através de instâncias colegiadas como as Conferências e Conselhos de Saúde. 
Assim sendo, tomamos como objeto de estudo o Conselho Municipal de Saúde de Rio Real-CMS- por en-
tender que embora criado em 1991 até o ano de 2009 não atendia plenamente as leis acima citadas, visto que 
na Lei Municipal que o criou já estavam previstas quem seriam as instituições que o comporiam. O presente 
trabalho buscou conhecer como se deu o processo de construção e composição do CMS de Rio Real desde 
sua criação até os dias atuais bem como verificar como está sendo realizado o controle social dentro dele. 
Foram realizadas pesquisas bibliográficas e pesquisas de campo, sendo aplicados questionários fechados com 
os conselheiros titulares e uma entrevista semi-estruturada a fim de obter informações sobre os principais 
instrumentos de planejamento de saúde, bem como sobre as atribuições e dificuldades dos conselheiros. 
Quanto aos instrumentos de planejamento da saúde 100% dos conselheiros entrevistados disseram conhecer 
o Plano Municipal de Saúde, o Relatório Anual de Gestão e o Sistema de Informação sobre Orçamentos 
Público em Saúde (SIOPS) e que estes costumam ser discutidos com gestores e profissionais técnicos da área 
de saúde antes da sua aprovação. Já em relação ao Plano Pluri Anual (PPA) 75%, os conselheiros dizem não 
fazer revisão anual o que demonstra uma falha na avaliação, visto que esta deveria acontecer para que fosse 
feita a Programação Anual de Saúde. Ao se tratar das atribuições 50% dos conselheiros, estes sinalizaram 
apenas a fiscalização das contas o que demonstra que há uma valorização muito grande desta atribuição em 
detrimento de outras de igual relevância. Quanto às dificuldades, 60% apontaram o descompromisso por 
parte de representantes de algumas instituições que faltam as reuniões ou atrasam e 30% sinalizaram que a 
falta de conhecimento de determinados assuntos por parte de alguns conselheiros dificulta nas ações. Não 
evidenciaram haver dentro do conselho posturas de defesa partidaristas ou de superioridade dos gestores nas 
decisões do CMS o que denota que possuem autonomia para explicitar suas opiniões. Em síntese o CMS de 
Rio Real é um conselho que mesmo com suas fragilidades tem se aproximado daquilo que é posto pela Lei 
8.142/90 e Resolução nº 333/2003. (Outros) humanidade 
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DA “PHYSIS” AO “DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL”: 
A EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO HOMEM X NATUREZA

José Wagner dos Anjos; Kaio Eduardo de Jesus Oliveira

Diante das transformações que o mundo vem passando e principalmente a crise ambiental que se 
estabeleceu nos últimos anos é importante analisar de que forma o homem como ser apropriador e transfor-
mador do espaço geográfico tem se portado diante dessa problemática ao longo dos tempos. Pode-se dizer 
que o paradigma dualista da relação homem-natureza teve inicio com as sociedades ocidentais principal-
mente os gregos e romanos. Nessa época tinha-se a visão de homem como integrante da natureza, Essa visão 
de natureza era constituída a partir de uma concepção mitológica que tinha, também, os deuses fazendo 
parte da natureza, esta possuía dinâmica e inteligência. Era a totalidade de tudo o que existia, a natureza 
era a Physis. Ao longo dos tempos essa concepção da Physis foi tomando outras proporções, iniciando-se 
com o desenvolvimento da filosofia grega e passando por outras visões de mundo como a do conhecimento 
teológico e a concepção judaico-cristã e principalmente a igreja católica. Nessa etapa da idade média desfaz-
-se o conceito de homem pois Deus sobre aos céus na visão religiosa, e o homem se configura então como 
imagem e semelhança de Deus, considerando-se ser maior e apropriador da natureza não humana. Porém, 
foi no início da Idade Moderna que essa oposição entre homem e natureza, sujeito e objeto tornou-se mais 
completa, principalmente com o pensamento do filosofo francês René Descartes que desenvolveu a concep-
ção pragmática utilitarista, a natureza como objeto e recurso natural que pode ser transformada e utilizada 
pelo homem. Com o desenvolvimento da ciência principalmente com a revolução industrial o homem se vê 
mais ainda como dominador e apropriador do meio natural e intensifica o processo de degradação. Assim 
no século XX se estabeleceram as primeiras discussões mundiais com a intenção de repensar a relação ho-
mem - meio natural chegando-se então ao complexo e confuso conceito de desenvolvimento “sustentável”. 
Assim este trabalho tem como objetivo geral analisar a relação homem X natureza ao longo dos tempos. 
Como procedimento metodológico pautou-se pela pesquisa bibliográfica e analise documental com caráter 
descritivo delineando-a pelo método dialético. (Outros) humanidade
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DEMOCRATIZAÇÃO OU BANALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: 
COMO CONCRETIZAR O DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO

Fernanda Alves de Oliveira Machado (fernanda_direito24@hotmail.com).

O presente trabalho, intitulado Democratização ou banalização do ensino superior: como concreti-
zar o direito fundamental à educação”, diz respeito aos resultados finais de uma pesquisa autônoma. A priori 
foi necessário analisar o papel da universidade. Em seguida, o histórico do ensino superior no Brasil. E por 
fim foi analisado como ocorre o acesso do brasileiro a formação superior, analisando simultaneamente os 
profissionais formados atualmente e os impactos da democratização do ensino sobre o mercado de trabalho. 
O presente trabalho tem como objetivos, realizar uma criteriosa investigação científica acerca dos meca-
nismos que sustentam a expansão do ensino superior no Brasil e analisar se a concorrência impulsiona a 
precarização do ensino. As fontes bibliográficas, artigos e livros relacionados ao tema, foram pesquisados em 
acervos da Universidade Tiradentes, acervo particular e sites de revistas eletrônicas avaliadas pela CAPES. 
O presente trabalho tem como resultados esperados a constatação de que embora possa ser considerada uma 
grande conquista a expansão do ensino superior também acarreta enormes desafios para o desenvolvimento 
da educação no país, pois exige uma reestruturação do ensino com intensos investimentos em pesquisa e 
extensão, de modo a formar profissionais capazes de atuar no mercado, para não se tornar apenas mais um 
diplomado sem o mínimo de conhecimento exigido para o exercício da profissão. Além disso, o presente 
artigo é salutar por demonstrar os prejuízos causados ao desenvolvimento da indústria no país, pela falta 
de estrutura dos novos cursos de ensino superior que apenas despejam novos profissionais no mercado sem 
nenhuma qualificação para atender a demanda do mercado, tornando a educação um lucrativo negócio. 
(Outros) humanidade
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DESAFIOS E PROPOSTAS NO TRABALHO DAS FIGURAS GEOMÉTRICAS PLANAS 
JUNTO AOS INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE DOWN

Romário Nunes Lima (romarionl@hotmail.com); Erivanaldo Florêncio Xavier da Costa (erivacosta@hotmail.com)

 A pretensão deste trabalho é investigar a possibilidade em trabalhar de forma mais eficiente as figu-
ras geométricas planas junto aos indivíduos com síndrome de Down, na sala de recursos do projeto PIAJU 
da APAE/Aracaju, pois na geometria há uma infinidade de facilitadores para uma maior compreensão 
durante o aprendizado diário e abordaremos as questões que rodeiam o indivíduo com Síndrome de Down 
e a família, o profissional cuja contribuição é fundamental e de que maneira se dá a aprendizagem. Para 
realização desta pesquisa foram utilizadas fontes bibliográficas, além de realização de entrevistas com análise 
das mesmas com o objetivo de fazer uma reflexão sobre os desafios e as propostas para o ensino das figuras 
geométricas planas aos indivíduos com Síndrome de Down. Esta pesquisa tem como objetivos investigar 
formas de metodologias específicas para uma maior assimilação das figuras geométricas planas por indivídu-
os com síndrome de Down, propõe verificar com professores da APAE/Aracaju as dificuldades apresentadas 
pelos educandos a respeito das figuras geométricas planas, observar e analisar a capacidade profissional, 
juntamente com a formação para o desempenho das figuras geométricas planas e propor um método mais 
eficaz relacionando a capacidade de compreensão desses indivíduos. No universo educacional dos indivíduos 
com Síndrome de Down, devem ser levados em consideração diversos fatores, mas percebe-se que não existe 
impossibilidade para trabalhar com eles e nem uma única maneira de ensiná-los. (Outros) humanidade
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DISLEXIA: UM PROBLEMA DE INCLUSÃO

Lilian Alves Moura de Jesus (Mestrado em Educação da Universidade Tiradentes. Programa de Pós-Graduação 
em Educação/ lilian._.jesus@hotmail.com).

O presente trabalho tem como objeto de estudo a dislexia, seus transtornos e os novos métodos de 
leitura utilizados, de forma mais apropriada, com os disléxicos em nossas salas de aula. Busco a partir da 
análise desses novos métodos, compreender de que forma as novas práticas educativas ajudam na inclusão 
das crianças disléxicas no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. A avaliação dos aspectos cogniti-
vos das crianças na primeira infância se faz importante, para que desde os primeiros anos escolares já estejam 
envolvidos com técnicas de ensino apropriadas aos disléxicos. O primeiro caso de dislexia desenvolvimental 
foi descrito em 1896 pelo Dr. Pringle-Morgan em um jornal e foi chamado de “cegueira vocabular” congê-
nita. Ao longo dos anos, foram realizadas inúmeras pesquisas sobre o objeto deste trabalho e vários foram 
os fatores identificados que envolvem a dificuldade com a qual os disléxicos enfrentam suas atividades es-
colares, em especial os de leitura e escrita. A metodologia utilizada em nossa pesquisa foi a bibliográfica e 
qualitativa, e para dar suporte ao desenvolvimento da mesma usamos livros especializados. A dislexia é um 
mal que aflige muitas crianças, que por muitas vezes são taxadas de pouco inteligentes e preguiçosos pelos 
colegas de classe e até mesmo por pais e professores, por isso o referido assunto não pode ser tão ignorado 
por vários segmentos que compõem a educação. Nosso principal objetivo é analisar as práticas de leitura 
desenvolvidas em nossas escolas e os vários transtornos causados por estas aos disléxicos. As metodologias 
utilizadas para a leitura em nossas escolas acabam distanciando ainda mais os disléxicos das salas de aula.  A 
dislexia, como é chamada a dificuldade de leitura, é responsável pelos maiores transtornos na vida escolar de 
nossas crianças. A falta de informação dos profissionais de educação acaba prejudicando o desenvolvimento 
das crianças disléxicas, pois essas acabam sendo deixadas num canto da sala sem nenhuma ajuda para supe-
rar seus problemas, caracterizando uma situação real de exclusão dentro da escola, que tem como uma de 
suas funções sociais, a inclusão. Com todos esses agravantes, a criança disléxica tende cada vez mais a criar 
antipatia pelo ambiente escolar. A solução para tais problemas está no tratamento reeducativo das crianças 
disléxicas, que perpassa por mudanças nas práticas de leitura nas salas de aula. O processo educacional deve 
ser fundamentado na inclusão, em todas as formas em que ela se apresenta e se faz necessária. E nos últimos 
tempos, essa é a perspectiva que se faz presente em todas as determinações de nossas maiores instâncias 
educacionais. Com o apoio pedagógico necessário, os disléxicos acabam tendo um desenvolvimento aceitá-
vel para o progresso de seus estudos. É através de uma pedagogia da inclusão que teremos uma escola mais 
humana e aberta às diferenças que a constituem. (Outros) humanidade
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DOM QUIXOTE DE LA MANCHA: UM DIÁLOGO ENTRE A REPRODUÇÃO 
E RECRIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA

Marcio Carvalho da Silva (marcio_carvalho@unit.br); Fernando Luiz Lelis do Carmo (nandolelis@bol.com.br); 
Rodrigo Reis Leite (rodrigo_leite@unit.br).

O cinema ocupa uma posição de destaque para a compreensão das técnicas de reprodução da in-
dústria cultural, operadas com o surgimento das modernas reproduções audiovisuais iniciadas no século 
XIX com a Revolução Industrial. A pesquisa tem como objetivo versar acerca da reprodutibilidade técnica 
da obra de arte, para tanto, buscou-se desenvolver um diálogo com o filme Dom Quixote De La Mancha, 
estabelecendo a inter-relação entre os signos audiovisuais do cinema a partir do artigo intitulado A obra de 
arte na época de suas técnicas de reprodução de Walter Benjamin e a reflexão de Randal Johnson, analisan-
do as noções de equivalência a partir dos processos de recriação. Desta forma, a reprodutibilidade do filme, 
na perspectiva da recriação pela transposição entre o suporte literário e fílmico, não resultou na noção de 
fidelidade ao texto, mas surgimento de uma nova obra. (Outros) humanidade 
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ECOSOL - UM ESTUDO SOBRE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Erica Karoline Oliveira de Lima (ericalorac@yahoo.com.br); Anne Caroline Campos Muniz 
(carolinecamposaju@hotmail.com); Cristyano Ayres Machado (cristyanoa@yahoo.com.br)

Dentro de um contexto de lutas de classes antagônicas e que surgem as causas das questões sociais e 
juntamente a ela o processo de desigualdades e exclusão social, é nesta concepção surgem meios de sobrevi-
vência como e o caso da ECOSOL, que não e algo que funde dentro dos moldes do sistema capitalista, e sim 
visa pela emancipação com base no trabalho associativo e no princípio da autogestão, ou seja, pela necessi-
dade real das pessoas. Onde neste modelo não existe patrão nem empregado, todos trabalham pelo mesmo 
objetivo não e lucro por lucro, e sim com uma finalidade de relações horizontais. O trabalho assalariado 
não rompe com a questão do opressor e do oprimido, já a ECOSOL propõe outra forma de trabalho onde 
os trabalhadores tem autonomia de decisão no processo de produção, sendo os trabalhadores donos de seu 
próprio negócio de forma coletiva. E desta forma romper com a mais-valia, que é um dos males e princípios 
basilares da economia capitalista. A identidade da ECOSOL passa por: Desenvolvimento territorial, sus-
tentável, diverso e solidário. Opção de Organização da Economia Popular (Surgem em várias experiências 
concretas de organização de artesãos, catadores, agricultores, autônomos em empreendimentos solidários 
coletivos como forma de fortalecimento econômico e político). Estratégia de Luta contra a Pobreza (Nos 
mais diversos ramos de atividades, a economia solidária desencadeia processos de emancipação econômica e 
maior participação social de pessoas normalmente marginalizadas do sistema econômico em vigor). Diver-
sidade Cultural, Étnica, Racial, destacando-se na representação de povos e comunidades tradicionais, tais 
como pescadores artesanais, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, entre outros, além de grupos e iniciativas 
de cultura popular organizadas na economia solidária esta tem uma capacidade de lidar com várias lógicas 
econômicas e de vida existentes no país, pois é feita por estes autores. Emancipação Econômica das Mulhe-
res. Economia Solidária no Poder Público.  As áreas de governo contempladas vão desde agricultura e pesca 
a inovação tecnológica, desenvolvimento econômico, meio-ambiente, cultura e ordenação urbana. Dentro 
deste contexto e importante elencar que, o desafio que se coloca para com as causas percussoras da ECOSOL 
são pertinentes, e exige dos que estão inseridos em seu processo o fazer do verbo uma prática constantes e 
transformadora. Fazer da justiça e da solidariedade uma possibilidade concreta a novas formas de produzir, 
comercializar e consumir. (Outros) humanidade 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: AVANÇOS E IMPASSES NO ENSINO DE HISTÓRIA

Rodrigo José Vieira Febrônio (rfebronio@hotmail.com)

A educação das pessoas com deficiência ainda está longe de quebrar as barreiras do preconceito, e 
atingir níveis satisfatórios de aprendizagem, pois tem se apresentado na sociedade diversas estruturaras de 
invisibilidade dos deficientes auditivos, a problemática da educação inclusiva, no caso desse estudo gira em 
torno do ensino da História. As pessoas com surdez aprendem, Libras – Língua Brasileira de Sinais como 
primeira língua para se comunicarem de acordo com suas visões de mundo e experiências; mas a estrutura 
gramatical não traz no seu arcabouço o ensino de Libras é diferente do português causando certa dificuldade 
para as pessoas com surdez quanto à utilização da modalidade escrita. O principal problema é a dificuldade 
que as pessoas com surdez possuem no ensino/aprendizagem na disciplina de História, o principal objetivo 
do presente artigo é quebrar o preconceito entre pais, alunos e instituição escolar para receber muito bem to-
dos os alunos e orientá-los a lidar com várias situações do cotidiano. Em fim procuramos compreender como 
vem se desenvolvendo o processo de ensino/aprendizagem para esses alunos que se apresenta com limitações 
auditivas, buscamos contribuir com uma verdadeira inclusão. Para a realização de tal estudo recorremos a 
instrumentos metodológicos de pesquisa bibliografia e empírica, indo em “lócus” nos espaços de ensino na 
esfera publica e privada, a pesquisa veio revelar quão grande é o despreparo de pedagógico para a efetivação 
da educação inclusiva. (Outros) humanidade 
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EMPREGADO DOMÉSTICO: PEC 478/2010 COMO INSTRUMENTO DE 
MATERIALIZAÇÃO DO PRÍNCIPIO DA IGUALDADE

Fernanda Alves de Oliveira Machado (fernanda_direito24@hotmail.com); Thauane Pereira Santos Barros – 
(naneseven1@hotmail.com).

O presente trabalho, intitulado “Empregado doméstico: PEC 478/2010 como instrumento de ma-
terialização do príncipio da igualdade’’ nos mostra um pouco da evolução da proteção do trabalhador 
doméstico, a partir da época em que teve inicio o interesse na proteção do trabalhador doméstico, época 
que ainda nem existia uma legislação própria para as relações de trabalho. Mostramos que apenas houve 
uma proteção efetiva dos trabalhadores, na segunda metade do século XX quando entrou em vigor a Lei 
5.859, sendo considerada a lei dos trabalhadores domésticos. E então foi promulgada a Constituição Federal, 
que não só inaugurou uma nova era de proteção do trabalhadores domésticos como também ampliou as 
normas de proteção dos trabalhadores. E por fim, o trabalho versa sobre a convenção 189 e a importância 
da imediata aprovação PEC 478/2010 como instrumento de concretização do principio da igualdade, cum-
prindo assim o mister constitucional da isonomia. Com este trabalho pretendemos analisar a importancia 
da imediata aprovação da PEC 478/2010 como instrumento de materialização do principio da igualdade. 
Para isso fizemos uma analise histórica, mostrando o que já foi conquistado pelos trabalhadores domésticos. 
Para o êxito da pesquisa utilizamos o método qualitativo, aliado ao comparativo através de intensa pesquisa 
doutrinaria.Os principais métodos usados se referem à revisão bibliográfica. As fontes bibliográficas, artigos 
e livros relacionados ao tema, foram pesquisados em acervos da Universidade Tiradentes, acervo particular e 
sites de revistas eletrônicas avaliadas pela CAPES A presente pesquisa cujo o tema é ‘’Empregado doméstico: 
PEC 478/2010 como instrumento de materialização do príncipio da igualdade ’’ mostra como resultado a 
contatação da importancia da  imediata aprovação da PEC para que possamos ter a igualdade entre os tra-
balhadores. (Outros) humanidade
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ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS COMO FORMA 
DE MATERIALIZAR O PRINCIPIO DA DIGNIDADE HUMANA

Fernanda Alves de Oliveira Machado (fernanda_direito24@hotmail.com); Thauane Pereira Santos Barros – 
(naneseven1@hotmail.com).

No presente trabalho intitulado ‘‘Enfrentamento ao tráfico de pessoas como forma de materializar 
o principio da dignidade humana” pesquisamos a priori o que é o trafico de pessoas; em seguida sobre suas 
finalidades e como esse ilícito movimenta grandes somas de dinheiro. Mostramos a luta do Brasil e da ONU 
(Organização das Nações Unidas) no enfrentamento ao tráfico de pessoas, informamos suas fragilidades 
trazemos tambem dados existentes relacionados às vítimas do tráfico de pessoas, e por fim a análise minu-
ciosa Convenção de Palermo. O objetivo da presente pesquisa é analisar a dignidade do trabalhador diante 
do tráfico que é submetido para trabalhar em condições análogas à de escravo, bem como as consequências 
pessoais e sociais dessas pessoas sujeitas a tais condições precárias de trabalho..Para conclusão da pesqui-
sa utilizamos do método qualitativo, aliado ao comparativo, através de intensa pesquisa doutrinaria. As 
fontes bibliográficas, artigos e livros relacionados ao tema, foram pesquisados em acervos da Universidade 
Tiradentes, acervo particular e sites de revistas eletrônicas avaliadas pela CAPES. Constamos com a nossa 
pesquisa a importância da Convenção de Palermo  no enfrentamento ao tráfico de pessoas e como as praticas 
de combate ainda devem evoluir para atingirmos o nível de proteção que desejamos. (Outros) humanidade 
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ENSINO E APRENDIZAGEM, O PROFESSOR É MEDIADOR, MAS COMO NEGAR O 
IMPORTANTE E DEFINIDOR PAPEL DA FAMÍLIA NESTE PROCESSO? 

Lilian Alves Moura de Jesus (lilian._.jesus@hotmail.com); Cacia Valeria de Rezende (caciavaleria@ig.com.br)

Nos dias atuais a sociedade sofre com a correria instalada no cotidiano da vida dos indivíduos. A 
escola é a instituição da sociedade que vem sofrendo sobrecarga de responsabilidades com a “falta de tem-
po” de outra instituição social: a família. Influenciados pelas ideias de Lev Vygotsky em sua psicologia da 
interação social, baseada na chamada teoria sócio-histórico-cultural, que nos apresenta o ser humano em seu 
desenvolvimento como fruto de uma sociabilidade primária, acreditamos que a família como primeiro meio 
cultural ao qual o indivíduo está inserido também pode e deve ser considerada um campo de aprendizagem 
e de estímulo aos estudos. É fato retratar que a clientela escolar não é mais tão homogenia, a escola não re-
cebe mais em suas paredes alunos oriundos das famílias pensadas, tidas como modelo a ser seguido. Temos 
alunos que não conheceram os pais e são criados por parentes que por motivos diversos resolveram fazê-lo, é 
a família vivida, em que as pessoas foram se adequando as realidades da vida. Atualmente, nos deparamos, 
principalmente na educação pública, com a ausência dos pais na vida escolar dos filhos, esse fato interfere 
no rendimento educacional das crianças, por esse último, depender não só dos professores, mas, também 
do incentivo e acompanhamento que devem ser oferecidos pelos pais ou das pessoas que motivos diversos 
assumiram essa função. A metodologia utilizada em nossa pesquisa foi a bibliográfica e qualitativa, e para 
dar suporte ao desenvolvimento da mesma usamos livros especializados. Nosso principal objetivo é analisar 
a importância da família no desenvolvimento educacional dos filhos e como essa participação, de forma 
positiva, fortalece o interesse pelos estudos por parte dos educando e os conduzem a uma relação saudável 
com a Escola. Para alcançarmos a qualidade na educação de filhos e alunos, família e escola devem atuar 
como um conjunto em busca do mesmo resultado, que é garantir a formação global de nossos filhos/alunos. 
A responsabilidade por uma educação de qualidade, na escola pública, não depende apenas da escola, a 
família, enquanto campo de estímulo e aprendizagem tem o seu papel que é de fundamental importância 
para o bom andamento dos trabalhos propostos pela escola. Atualmente, notamos o crescimento no inte-
resse das camadas populares pela continuidade de seus estudos. Muitas são as famílias que se abrem para as 
possibilidades de ascensão social através dos estudos e acabam, por maneiras diversas, encaminhando seus 
filhos até a Universidade. A importância da família, no favorecimento da longevidade escolar de seus filhos/
alunos é tão importante quanto a vontade dos mesmos em se dedicar aos estudos. Diante do exposto, vemos 
então, que família e escola são parceiras e devem encontrar processos que levem a uma maior interação entre 
as partes em favos da educação dos filhos/alunos.    (Outros) humanidade
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EVASÃO ESCOLAR

JOSÉ WAGNER DOS ANJOS (wagneranjoskelly@hotmail.com); SÉRGIO DE ASSUMPÇÃO OLIVEIRA 
(assumfox@hotmail.com)

O objetivo geral do presente Projeto de Pesquisa é analisar as causas e as conseqüências da Evasão 
Escolar do colégio Senador Lourival Fontes, localizado no bairro Santo Antonio no município de Aracaju-
-SE. Os procedimentos metodológicos foram pesquisa bibliográfica e documental, jornais, livros, revistas e 
internet a respeito do tema, assim como pesquisa em meio digital. Através da pesquisa pode-se notar como a 
evasão escolar tornou-se um dos principais problemas enfrentado pelo sistema educacional brasileiro. Desta 
forma, ela ocorre quando o aluno deixa de frequentar as aulas abandonando o ano letivo. No Brasil este 
fenômeno ocorre e afeta todo o sistema escolar, acarretando enormes prejuízos ao erário público, uma vez 
que uma grande quantidade de recurso deixa de ser direcionada para a produção de projetos e pesquisas de 
investigação, para serem aplicados no combate ao abandono escolar. Neste cenário, existem especialistas que 
concebem ser esta problemática uma questão que possui razões históricas, fruto de uma política imposta 
pelas elites dominantes, as quais pressionavam o governo no intuito de realizar sucessivas intervenções na 
mudança do sistema escolar. Com efeito, evidencia-se através da constituição de 1824 que elencava vários 
princípios da Declaração dos Direitos do Homem, dentre eles deu-se um enfoque especial a garantia formal 
do ensino primário e gratuito a todos os cidadãos. Nessa compreensão, é importante salientar que em 1827, 
foi criada a Lei que determinava a criação de escolas primárias em todas as cidades, vilas e vilarejos. Entre-
tanto, o Estado veio parcialmente se desincumbindo do ensino primário, privilegiando o ensino secundário 
e superior, garantindo aos indivíduos de classe mais abastadas, o diploma como passaporte para os altos 
cargos públicos e prestígio social. Atualmente, percebe-se que a evasão escolar vem sendo objeto de estudo 
de muitos especialistas. Assim, o governo brasileiro se enquadrou aos avanços da globalização e executou 
políticas educacionais eficientes para fazer frente ao problema em questão. Com isso, criou o plano decenal 
de educação em 1996, o qual teve seu término no de 2006. Diante de inúmeras medidas de ordem prática, 
comprova-se que atualmente houve uma redução da taxa de abando nas unidades escolares, segundo os da-
dos do Instituto de Geografia e Estatística(IBGE), os quais se referem aos anos de 2007 a 2010. Percebe-se 
que uma das medidas executadas pelo governo federal, foi à criação do FUNDEF (Fundo de Desenvolvi-
mento para o Ensino Fundamental). Por sua vez, com essa medida, ocorreu a operacionalização que ajudou 
a mudar o cenário do ensino brasileiro. Isto porque, as escolas passaram a receber verbas diretamente de 
Brasília para aquisição de material pedagógico e de consumo, como também para a realização de pequenas 
reformas. Foi contemplado ainda dentro deste pacote de medidas o salário dos professores que em alguns 
casos, aumentou em mais de 100% (cem por cento), contribuindo assim, para valorizá-los e incentivá-los 
para a sua formação. Acredita-se que este processo está relacionado a diversos fatores como: pedagogia, 
estrutura social e econômica, baixa qualidade do ensino, necessidade de ingressar no mercado de trabalho 
precocemente entre outros. Contata-se que a legislação brasileira tornou o ensino fundamental das crianças 
e adolescentes de 6 a 14 anos obrigatório, cabendo aos pais e ao estado o cumprirem as legislações descritas 
na Lei de diretrizes e bases da educação (LDB9394/96) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA no 
seu art.53 da lei 8069/90). Outro aspecto relevante a ser considerado, foi o cumprimento da LDB9394/98, 
que regula quanto a participação da família, a qual se dá através das associações de Pais e Mestres e Conselho 
escolar. (Outros) humanidade 
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EXPLORAÇÃO DE TRABALHADORES EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS Á DE ESCRAVO 

Fernanda Alves de Oliveira Machado (Curso de Direito – UNIT/ fernanda_direito24@hotmail.com); Thauane 
Pereira Santos Barros (Curso de Direito – UNIT/ naneseven1@hotmail.com).

O presente trabalho, intitulado “Exploração de trabalhadores em condições análogas á de escravo”, 
diz respeito aos resultados parciais de uma pesquisa autônoma. A priori foi necessário analisar a evolução 
histórica do trabalho escravo no Brasil. Em seguida adentramos no foco do trabalho, qual seja, as con-
trovérsias que envolvem a submissão do trabalhador á condição análoga á de escravo. E por fim, foi feita 
uma interpretação da PEC 438 á luz do texto constitucional uma vez que visando proteger a dignidade do 
trabalhador, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de desapropriação da propriedade 
daquele que se utiliza de mão de obra escrava, com o escopo de destinar o imóvel rural a reforma agrária e a 
propriedade urbana para fins sociais, cumprindo assim o mister constitucional da função social da proprie-
dade. O presente trabalho tem como objetivos contribuir para a aprovação imediata da PEC 438, de modo 
a proteger o trabalhador contra atitudes arbitrárias do empregador, que violam o princípio constitucional 
da dignidade da pessoa humana.  Mais para o êxito da pesquisa foi necessário o uso do método qualitativo, 
aliado ao comparativo, através de intensa pesquisa doutrinaria. Os principais métodos usados se referem à 
revisão bibliográfica, identificação de fontes sobre a temática. As fontes bibliográficas, artigos e livros rela-
cionados ao tema, foram pesquisados em acervos da Universidade Tiradentes, acervo particular e sites de 
revistas eletrônicas avaliadas pela CAPES. A presente pesquisa, cujo tema é “Exploração de trabalhadores 
em condições análogas á de escravo” está tendo como um dos resultados esperados a constatação de que 
mesmo diante da louvável proposta de emenda a constituição – PEC 438, é difícil não lamentar, que mesmo 
depois de transcorrido 124 anos da promulgação da Lei Áurea, que proíbe a escravidão no Brasil, ainda exis-
tam pessoas trabalhando em condições análogas a de escravo. Além disso, foi possível compreender que se 
o legislador constituinte ao elaborar a Constituição de 1988 inseriu os direitos trabalhistas entre os direitos 
fundamentais. Não se justifica, portanto, com o aumento de registro de ocorrências de trabalhadores sendo 
submetidos a condições desumanas e degradantes, que o poder legislativo feche os olhos para esta realidade 
brasileira, permitindo a perpetuação desta prática. Infere-se assim, que é imprescindível que o Senado Fe-
deral aprove imediatamente a PEC 438/2001, que determina o confisco de propriedades nas quais ocorra o 
trabalho em condição análoga á de escravo, conferindo função social à propriedade. (Outros) humanidade 
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IDEB (ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA): 
Afinal de quem é essa nota?

Betisabel Vilar de Jesus Santos (Doutorado em Educação - DINTER/PUC/UNIT - betisabelvilar@ig.com.br); 
Dra. Marta Luz Sisson de Castro (msisson@pucrs.br)

A institucionalização, em nível nacional, do Sistema de Avaliação da Educação Básica – Saeb e, pos-
teriormente com a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, revela a preocupação 
do Estado em definir os padrões de qualidade para a educação respaldando o discurso circundante que mar-
cou a década de 1980, de que bastava democratizar o ensino e viabilizar as condições humanas e materiais 
para que se efetivasse uma educação de qualidade. O Ideb reúne em um só indicador dois conceitos igual-
mente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho na Prova Brasil.  O 
resultado do Ideb, divulgado por escola, município, estado e país torna-se critério para que as escolas sejam 
consideradas prioritárias para receber assistência técnica e financeira por meio do Plano de Desenvolvimen-
to da Escola (PDE-Escola). Na rede municipal de ensino de Aracaju estes resultados têm revelado lacunas 
nas políticas públicas voltadas à melhoria da educação e a prática pedagógica que se desenvolve no âmbito 
escolar. Dados do Prova Brasil de 2005 e do Ideb dos anos de 2007 e 2009, revelam que as escolas da rede 
tanto no primeiro quanto no segundo ciclo do Ensino Fundamental não atingiram as metas projetadas pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Considerando que a legis-
lação define como responsabilidade do secretário da educação e dos diretores de escola a responsabilidade 
pela melhoria do índice da rede e da escola a cada medição do Ideb, pode-se inferir que há um hiato a ser 
preenchido entre os resultados que vem sendo alcançados e a prática pedagógica que vem se delineando no 
interior das escolas e que acabam por limitar a avaliação a um mero diagnóstico que não contribui para as-
segurar de fato, mudanças no sistema educacional. Diante do exposto, esta pesquisa visa avaliar os Impactos 
do Índice de  Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb na definição de políticas públicas voltadas à me-
lhoria da qualidade da educação e na prática  pedagógica adotada pelas escolas da rede municipal de ensino 
de  Aracaju no período de 2005 a 2011. Para tanto, buscará respostas para questões como: sentido atribuído 
à avaliação em larga escala pelos agentes escolares, forma como estes tem se apropriado dos resultados obti-
dos pela escola, e tipo de ligação que estabelecem entre as políticas públicas voltadas à melhoria da educação 
municipal e o cotidiano escolar. (Outros) humanidade
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IDENTIDADE, CULTURA E GASTRONOMIA EM SERGIPE

Clayton Antunes Lopes (clayton_antunes@hotmail.com); Allison Meneses de Sá (menesesdesa@yahoo.com.br)

A formação cultural de Sergipe gerou uma diversificada culinária, marcada, no entanto, por singula-
res diferenças. Como aconteceu em todo o Nordeste, a comida típica recebeu influência de negros, brancos e 
índios. Todas essas influências contribuem para que a cozinha sergipana seja saborosa, rústica, aromatizada, 
simples, trazendo a marca do passado em seus ingredientes. A culinária sergipana tem fortes ingredientes 
em sua cultura gastronômica que são os frutos do mar, os crustáceos, a mandioca e o milho. Com essa in-
finidade de produtos produz-se em larga escala os mais variados pratos, ricos em suas peculiaridades. Em 
Sergipe, principalmente na capital Aracaju, pode-se observar o crescimento desordenado desse emaranha-
do de culturas, uma miscelânea de produtos vindos de outros estados e até mesmo de outros países junto 
com a colonização, com isso não existindo um produto gastronômico que seja 100% regional. Partindo-se 
desse princípio o artigo terá como tema:Identidade, cultura e gastronomia sergipana.Propiando uma maior 
discussão,acerca da cultura e da culinária sergipana e de suas diversas influências. Analisando a crescente 
invasão do processo de internacionalização no cenário gastronomico sergipano.A necessidade da elitização 
e estilização da culinária faz com que se perca a originalidade e as características regionais e com isso per-
dendo sua identidade por serem ávidos por suas novas tecnologias e conseqüentemente por suas novidades. 
(Outros) humanidade
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IMPORTÂNCIA DA POSTURA ÉTICA NA POLÍTICA COMO PRINCÍPIO NORTEADOR 
DE CONDUTA A SER PRESERVADA

ARLENE BATISTA CUNHA (arllenne@ig.com.br); ELLEN MENEZES ROCHA (ellenmenezesrocha@hotmail.
com); SILVÂNIA SANTANA COSTA (silandsan@gmail.com)

Esse trabalho consiste num relatório dos resultados de uma pesquisa de campo apresentado na dis-
ciplina Ciência Política, ministrada pela Professora Silvânia Santana Costa. Teve como objetivo consultar a 
opinião popular sobre a Postura Ética na Política. Foi aplicado um questionário em uma amostra de alunos 
dos cursos de Direito, Física Licenciatura, Administração e História, na faixa etária entre 17 e 43 anos, dos 
sexos masculino e feminino. O questionário foi elaborado acerca da atuação dos políticos brasileiros versus 
a utilização da ética na política. Os resultados dessa pesquisa foram tratados e apresentados na Câmara de 
Vereadores do município de Itabaiana/SE. Quando do fim da apresentação, os vereadores presentes teceram 
elogios e comentários, bem como críticas ao tema escolhido. Foram abordados temas como: a transparência 
pública; O Código de Ética e Decoro Parlamentar do Senado; A importância da participação da sociedade 
para a realização dos mandatos políticos; O Conselho de Ética do senado; A morosidade ou ao não julga-
mento de vários processos políticos no Brasil. Foi pedido aos entrevistados que expusessem suas opiniões, 
a fim de saber se a ética na política melhorou: 70% da população estudada não acreditam na melhoria da 
ética, pois quase que diariamente são divulgados casos de corrupção na política, enquanto que 20% afirma-
ram que aconteceram melhorias. A transparência pública das ações governamentais foi implantada com o 
intuito de contribuir para o fortalecimento da democracia, prestigiar e desenvolver as noções de cidadania. 
Questionados se a transparência pública deveria ser invocada para os partidos políticos, 90% dos entrevis-
tados em suma afirmaram que sim e que esta seria uma atitude que diminuiria a corrupção, facilitaria as in-
vestigações evitando assim, os atos ilícitos. Foi ressaltado o fato de os partidos políticos receberem e lidarem 
com dinheiro público e por isso, o interesse na movimentação dos partidos é pública. Para tornar o Poder 
Público realmente público, fala da necessidade de abrir a máquina pública ao cidadão que a sustenta, a Lei 
de Acesso à Informação obriga os governos a divulgar dados da administração na internet. compara o gover-
no aos reflexos da natureza humana, e nunca se deve perder de vista o fato de os homens serem ambiciosos, 
vingativos e rapaces. Evidentemente, a escassez da ética é um fator decorrente em toda a sociedade. O efeito 
do comportamento ilegal de funcionários públicos, é um fenômeno que atinge setores muito mais amplos 
de nossa sociedade e ameaça romper o equilíbrio constitucional atentando contra alguns de seus princípios 
fundamentais. O presente estudo possibilitou assim o entendimento de que a população em geral está atenta 
aos problemas políticos, éticos e sociais, bem como, possui posicionamento quanto às formas de governo e 
promoção política. O que resta para que o sistema político brasileiro seja mais ético do que é atualmente, é a 
conscientização de mais uma parcela da população, pois sem o apoio e força popular, os interesses da nação 
não terão respaldos suficientes para se concretizarem. (Outros) humanidade 
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INCLUSÃO DIGITAL PARA IDOSOS: UMA PROPOSTA EDUCACIONAL PARA 
SOCIALIZAÇÃO E CIDADANIA

Luzianne Dos Santos (luziannesantos@hotmail.com.br); Elaine Santos Passos (elainepassos21@
hotmail.com); Ângela Maria da Hora (angelaju2008@hotmail.com); Cândida Maria De Brito Santos 
(candidamariad@yahoo.com.br)

O presente trabalho é fruto de um Projeto de extensão intitulado “Inclusão digital para idosos: uma 
perspectiva para o social” desenvolvido pela Universidade Tiradentes em parceria com o Centro de Aten-
dimento, Estudos e Pesquisa em Serviço Social - CAEPSS, orientado pelas professoras Ângela Maria da 
Hora e Cândida Maria de Brito Santos, e tem como objeto de análise as narrativas de vida de participantes 
do projeto residentes na cidade de Estância, extraídas de relatórios a partir de pesquisa documental. O ob-
jetivo é demonstrar a importância da inclusão para o processo de socialização e cidadania da pessoa idosa. 
Isso porque a luz da metodologia da pesquisa documental utilizada para tal nos levou a entender o quanto 
é importante inserir pessoas idosas em projetos de inclusão social, porque quando chegam à terceira idade 
conforme descrevem nos relatos sente-se desmotivados, pelo fato de não ter o “que fazer” mantendo parte 
de seus dias ociosos. De acordo com os relatos dos participantes a partir da inserção no projeto houve uma 
melhora significativa na qualidade de vida principalmente no que se refere à autoestima, como também a 
interação e integração com outras pessoas da mesma faixa etária que comungam dos mesmos interesses. O 
estudo revelou similitudes nos relatos dos idosos que mesmo com tantas leis em seu favor ainda sentem-
-se excluídos do contexto social contemporâneo, porque não podem acompanhar o ritmo de produção da 
sociedade moderna. Assim foi possível concluir que o projeto é de suma importância para a pessoa idosa, 
pois para além de inserir pessoas dessa faixa etária em atividades de educação, lazer e socialização, pode 
proporcionar também a emancipação, autonomia, liberdade dentre outros princípios. (Outros) humanidade
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JUSTIÇA ITINERANTE EM SERGIPE: DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA

Vívian Maria Nunes Pionório (Aluna de Graduação, Direito, PIBIC/CNPq; vivi_pionorio@hotmail.com); Ana 
Raira Valverde Moura (Aluna de Graduação, Direito, PROBIC/Unit; raii.valverde@hotmail.com); Verônica 
Teixeira Marques (NPGD/Unit e ITP; veronica.marques@hotmail.com); Leslie Shérida Ferraz (NPGD/Unit e 
IPEA; leslie.ferraz@gmail.com); Gabriela Maia Rebouças (NPGD/Unit e FITS; gabriela_maia@unit.br). 

O Brasil possui um sistema democrático de direitos, cujo ordenamento jurídico engloba um conjunto 
de leis, regras, princípios, medidas, que visam assegurar direitos, bem como, impõe alguns deveres para os 
indivíduos. Um dos preceitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 consiste no princípio 
da dignidade da pessoa humana e para a sua efetiva aplicação são necessários que vários direitos básicos se-
jam viabilizados. Dentre esses direitos inclui-se o acesso à justiça, que configura uma garantia fundamental, 
já que não é possível imaginar uma sociedade plena se houver a ausência de tal acesso. É possível confirmar 
esse entendimento através do art. 3º, I da Constituição Federal, onde o poder constituinte originário, ao 
elaborar os dispositivos, trouxe como objetivos da Republica Federativa uma sociedade justa. Entretanto, 
vários são os obstáculos que impedem o acesso à justiça, seja por parte de atos Estatais ou talvez, por atos da 
própria população. O presente trabalho tem como objetivo identificar em Sergipe as modalidades de justiça 
itinerante. Através da pesquisa bibliográfica e do levantamento em sites de tribunais de justiça, identificou-se 
que a Justiça Itinerante (JI) se constitui em programas e/ou projetos que possibilitam a assistência jurídica 
às pessoas que demandam a resolução de alguns conflitos e que carecem dessa assistência. Assim, visando 
identificar como funciona o acesso à justiça através da JI no Estado de Sergipe, está sendo empregada no 
decorrer do projeto a seguinte metodologia: utilização do método dedutivo e comparativo, levantamento 
bibliográfico, documental e de campo, com o método de abordagem qualiquantitativo, servindo-se de li-
vros, sítio do Tribunal de Justiça do Estado, questionários, entre outros. O objetivo consiste em mapear o 
funcionamento da justiça itinerante no Estado de Sergipe, com foco na análise das modalidades existentes, 
o perfil da área alcançada pelo projeto, número de pessoas atendidas, entre outros. A pesquisa iniciada em 
agosto de 2012 já permitiu verificar que a JI em sua efetivação, tem possibilitado que o acesso à justiça supere 
alguma de suas “barreiras”, como por exemplo, o formalismo excessivo do Judiciário, a linguagem jurídica 
inacessível, os padrões físicos dos fóruns etc. Em relação ao estado de Sergipe de forma específica, descobriu-
-se que há em Aracaju um único programa de JI que é a Justiça Volante, o programa teve seu início em 1998. 
Este viabiliza o acesso à justiça através de uma equipe composta por um conciliador, bacharel em Direito, 
um motorista e um policial militar; na modalidade terrestre, atuando em casos de acidentes de trânsito com 
algumas ressalvas, como por exemplo, acidentes que envolvam vítimas fatais; o funcionamento ocorre das 
segundas às sextas-feiras, das 6 às 24 horas, e nos dias de sábado, domingo e feriado, das 8 às 18 horas, a área 
de abrangência alcança o perímetro urbano do município de Aracaju. (Outros) humanidade.
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MÍNIMO EXISTENCIAL VERSUS RESERVA DO POSSÍVEL: COMO CONCRETIZAR O 
DIREITO FUNDAMENTAL Á SAÚDE DO IDOSO?

Fernanda Alves de Oliveira Machado (Curso de Direito – UNIT, fernanda_direito24@hotmail.com). Thauane 
Pereira Santos Barros - Curso de Direito – UNIT, naneseven1@hotmail.com).

O presente trabalho, intitulado “Mínimo existencial versus reserva do possível: como concretizar 
o direito fundamental á saúde do idoso?”, foi escolhido para ser desenvolvido neste trabalho em razão 
do aumento das discussões sobre o envelhecimento e a problemática que envolve a efetivação do direito 
fundamental à saúde em decorrência da escassez de recursos financeiros estatais. Diante disso, e visando à 
efetivação do direito fundamental à saúde do idoso, foi feita intensa investigação considerações acerca das 
possibilidades de uma sobrevida maior, mediante o investimento em programas de saúde direcionados à 
população idosa. Visto que a expectativa de vida está aumentando em todo mundo, e no Brasil não podia 
ser diferente, as pessoas estão envelhecendo e os números são cada vez maiores de brasileiros que conseguem 
uma sobrevida maior, e em alguns casos conseguem ultrapassar os 60 ou mesmo os 70 anos. É bem verdade, 
que o aumento da expectativa de vida é considerado um grande avanço, porém, o mesmo também acar-
reta um enorme desafio, pois coloca outras demandas e pressões como, por exemplo, as que recaem sobre 
o Sistema de Saúde. O presente trabalho teve por objetivo verificar se o Estado está cumprindo seu dever 
constitucional de concretizar o direito fundamental à saúde do idoso, através de prestações estatais positivas, 
como a proteção social dispensada pela Constituição Federal. Mais para o êxito da pesquisa foi necessário 
o uso do método qualitativo, aliado ao comparativo, através de intensa pesquisa doutrinaria. Os principais 
métodos usados se referem à revisão bibliográfica, identificação de fontes sobre os mecanismos que susten-
tam a aplicabilidade da biossegurança. As fontes bibliográficas, artigos e livros relacionados ao tema, foram 
pesquisados em acervos da Universidade Tiradentes, acervo particular e sites de revistas eletrônicas avaliadas 
pela CAPES. A presente pesquisa de iniciação científica, cujo tema é “Mínimo existencial versus reserva do 
possível: como concretizar o direito fundamental á saúde do idoso?” está tendo como um dos resultados 
esperados a constatação da importância do o Estado criar políticas públicas que garantam pelo menos o mí-
nimo existencial que o idoso tem direito, ou seja, mesmo que não seja possível garantir tudo que a população 
idosa necessita, pelo menos assegure aquilo que é possível realizar diante das condições fáticas e jurídicas 
existentes. (Outros) humanidade
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NOTÍCIAS EM DEZ: O LABORATÓRIO NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM 
E DESENVOLVIMENTO DA AUTONOMIA

Samara Fagundes de Souza (samara_souza15@hotmail.com); Deise Dias Ribeiro (jor5.deisedias@uol.com.br)

Este artigo analisa o potencial do informativo “Notícias em Dez”, produzido no laboratório da rádio 
interna da Unit pelos alunos do sétimo período de jornalismo, no desenvolvimento de competências e habi-
lidades de sua futura profissão. Para isso, fundamenta-se nos relatórios dos estudantes sobre a experiência e 
demonstra, utilizando concepções de autonomia, como o aprendiz de jornalismo desenvolve essa habilidade, 
particularmente, em seu processo de ensino e aprendizagem. (Outros) humanidade
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O ALFABETIZADOR DE JOVENS E ADULTOS: um estudo sobre o perfil dos 
alfabetizadores de jovens e adultos do município de Feira Nova

Maria de Lourdes Santos Figueiredo Leite (mlourdesfigueiredo@yahoo.com.br); Ranúsia Pereira Silva (nusa_
pereira@yahoo.com.br); Albilene Lins Santos (albilene_se@yahoo.com.br)

Este estudo trata do perfil sócio-ocupacional dos alfabetizadores da educação de jovens e adultos 
do semiárido sergipano, tendo como referência objetiva imediata às práticas e representações dos alfabeti-
zadores do município de Feira Nova integrantes do projeto TRANSEJA. Trata-se de estudo exploratório 
descritivo, realizado com treze (13) alfabetizadores, aplicado em abril de 2012, tendo como instrumento de 
coleta de dados um questionário estruturado respondido pelos alfabetizadores e coordenadores de turma do 
programa Sergipe Alfabetizado&#8722;SEALF. Os resultados da pesquisa são analisados, quando emergem 
os valores mais importantes pelos sujeitos pesquisados: sexo, idade, escolaridade, formação específica para 
atuar com alfabetização, tempo de atuação como formador, motivo pelo qual escolheu atuar na alfabetiza-
ção, prática educativa, recursos utilizados, o que significa alfabetizar jovens e adultos, dificuldades e facili-
dades encontradas na prática profissional da alfabetização de jovens e adultos. A investigação apontou que os 
alfabetizadores abordados são em sua maioria por mulheres (100%), que a faixa etária de idade dos investi-
gados varia entre 20 até 50 anos, estando à maioria entre 21 a 30 anos. No quesito formação ainda não se faz 
cumprir entre os alfabetizadores o critério de formação mínima no nível médio, o que requer a adequação a 
resolução CD/FNDE nº 32, porém entre os coordenadores de turmas o critério exigido quanto a possuírem 
preferencialmente o nível de graduação está sendo respeitado. Quanto à formação específica para atuação 
na alfabetização (61,53%) respondeu que não possui formação para atuação e (38,46%) respondeu que 
possui formação específica para atuação com alfabetizador, totalizando 12 (doze) alfabetizadores e 1 (um) 
coordenador abordados. No quesito tempo de atuação como formador 12 formadores (92,30%) possui entre 
1ano e 3 anos e 1 coordenador (7,69%) possui entre 4ano e 6 anos. Quanto aos motivos que levaram aos 
investigados a atuar com alfabetização são bastante diversos, entre eles estão: AO1- “para ter a oportunidade 
de ensinar”; AO2- “ é uma função que gosto muito”. “Sou preparada para atuar na área de professora dessas 
pessoas”; AO3- “passar o meu conhecimento para eles e que eles aprendam”; AO4- “por oportunidade e por 
causa familiar.”; AO5- “para poder ensinar um pouco de cada coisa que eles não sabem.”; A06- “ ver pessoas 
que não tiveram oportunidade de estudar”,. A07-  “gosto de passar  os meus conhecimentos”. Na prática 
educativa 7 formadores (53,84%) fundamenta a sua prática educativa em leituras e 6 formadores (46,15%) 
mencionaram que não fundamenta a sua prática em leitura. Finalizando, o estudo contribuiu para conhe-
cimento do perfil dos alfabetizadores de jovens e adultos do semiárido sergipano, em especial o município 
de Feira Nova. O conhecimento adquirido contribuiu de forma direta para as ações a serem realizadas pelo 
TRANSEJA no que compete a formação continuada de educadores daquela região.  (Outros) humanidade 
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O ESTÁGIO COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO SOB A ÉGIDE DO 
TRABALHO PRECARIZADO

Claudia de Medeiros Lima (mestrado em Educação da Universidade Tiradentes/ clamed.lima@hotmail.com). 

O presente artigo nasce da necessidade de compreensão do estágio como ato educativo articulado 
entre escola e trabalho, nas suas relações com o mundo contemporâneo globalizado e de relações flexíveis, 
sob influência da política econômica neoliberal. A escolha do tema emerge da inquietação pessoal da autora 
experimentada na própria condição de estagiária, hoje, profissional deste nível de ensino. Para iniciar as 
discussões compreende-se o trabalho como componente constitutivo da raça humana, que ao longo dos 
anos evolui e torna complexos seus modos e meios de produção, influenciando as relações de trabalho, 
degradando-as e afetando principalmente a subjetividade do indivíduo, que tem na atividade laboral a 
garantia de sua existência material. A expansão e crise do regime capitalista, crescimento tecnológico e 
microeletrônico e a influência da política neoliberal nos sistemas de produção favorecem a reestruturação 
produtiva e a apropriação de um novo padrão flexibilizado. Ao trabalhador compete uma multivariedade de 
funções e o trabalho em equipe. Se este é um dado positivo, há, no entanto, que se considerar a outra face 
da moeda: é nesse contexto que se agrava o advento do enxugamento de pessoal nas empresas; da exploração 
da força de trabalho humana; do desemprego e do subemprego. Qual seria então o papel do estagiário nas 
empresas, frente à precarização das relações de trabalho no mundo contemporâneo? É realmente o estágio 
um instrumento didático-pedagógico? A condição histórica dos aprendizes e as atividades de aprendizagem 
profissional, vinculadas às demandas de mão-de-obra, favorecem a análise da condição dos estagiários hoje, 
e do significado dos programas de estágio para a vida escolar e profissional desse estudante. A pesquisa bi-
bliográfica e documental de caráter qualitativo tem como recorte a política de estágio no ensino técnico de 
nível médio do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. Objetiva discutir a prática de estágio 
do ensino técnico profissional como ato educativo articulado entre escola e trabalho sob a ótica do mundo 
contemporâneo, globalizado, neoliberal, de relações de trabalho flexíveis e precarizadas. Além de ampliar 
discussões e suscitar reflexões, a partir dos resultados encontrados, tendo como perspectiva a consolidação 
da formação profissional e integral do cidadão, para atuação no mundo do trabalho e continuidade nos es-
tudos. A teoria adotada é a histórico-crítica, influenciada pelas idéias e concepções marxistas. Os resultados 
obtidos levaram a perceber que, assim como a formação profissional técnica de nível médio sempre esteve 
associada às classes mais populares, o estágio se configura, hoje, como mão-de-obra especializada de baixo 
custo para as empresas. A prática fragmentada, a serviço da política de mercado, compromete o caráter 
educativo da atividade de estágio. Estando o aluno trabalhador e sua formação científica, mais uma vez, a 
serviço dos interesses econômicos e demanda de mão-de-obra.  (Outros) humanidade 
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O FILME “O LEITOR” NUMA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO ESTÉTICA RELACIONADO À 
BIOÉTICA NA FORMAÇÃO DOCENTE

Marilyn de Santana Macedo (Marilynenanda@hotmail.com); Natalina Bissaro Siqueira Chaves (Natalina.
chaves@uol.com.br); Prof. Dr. Ada Augusta Celestino Bezerra (Ada_Augusta@unit.br)    

       
O presente texto apresenta uma discussão em torno da educação em valores éticos e morais. A mes-

ma originou-se de uma pesquisa realizada em sala de aula na Disciplina Seminário Integrados II, com 27 
Licenciando do Curso de Pedagogia na Universidade Tiradentes. A bioética é uma área disciplinar nova, 
e apresenta-se como um campo norteador muito amplo no âmbito educacional. E temas Bioéticos rela-
cionados a produções cinematográficas são um rico instrumento para a educação em valores na formação 
docente. A educação e formação em torno das questões Bioéticas favorecem a inclusão da educação em 
valores. Permite ainda ao formando, refletir sobre o seu fazer futuro como profissional e compreender a 
importância do resgate dos valores éticos e morais que estão se perdendo na “selva de pedras” instalada nas 
sociedades modernas. O filme “O Leitor” aborda situações complexas e leva a várias discussões e análises. 
A partir de uma abordagem educacional, destacaram-se a leitura e o analfabetismo vinculados à questão 
da ética e da moral, temas relevantes à formação docente.  O percurso metodológico foi através da exibição 
do filme “O Leitor”, seguida de debate, e uma análise fílmica dos licenciandos. O objetivo da pesquisa foi 
fomentar nos futuros pedagogos, reflexões sobre a educação centrada em valores éticos e morais; incentivar 
o envolvimento do licenciando nas discussões éticas e seu posicionamento frente a situações conflitantes, 
com a expectativa de que tais reflexões possam gerar uma atitude de diálogo. Portanto, percebeu-se através 
do debate a importância de se levantar tais questões na formação docente. Notou-se pelos comentários que a 
história do filme “O leitor” mobilizou certo questionamento em torno de temas como valores éticos e morais 
que, normalmente, no ambiente educacional por acharem de difícil abordagem não se trabalha de maneira 
reflexiva. Evidenciou-se também, que o debate suscitou nas estudantes reflexões a respeito dos valores éticos 
e morais, o relacionamento dessas questões com o analfabetismo. Mas, não se percebe em suas análises 
qualquer relação à necessidade desses temas em cursos de licenciatura. Porém, com as rápidas e profundas 
transformações sociais, faz-se mister, uma formação em valores na educação básica que é considerada sem-
pre atual. A necessidade de resgate de valores éticos e morais, além de muitos outros como solidariedade, res-
peito, dignidade, companheirismo, gratuidade, competência, disciplina, cidadania, liberdade, convívio com 
as diferenças, são desafios diários enfrentados pelo professor nas suas aulas e que certamente, contribuirão 
para a formação integral do aluno. É nesse sentido que na formação inicial do pedagogo tem-se dado uma 
maior ênfase a uma aprendizagem mais humana, reflexiva e integral que objetive desenvolver a autonomia, 
a criticidade e a argumentação do educando, além, é claro, dos aspectos informativos, intelectual e profissio-
nal. Portanto, o incentivo ao envolvimento do aluno nas discussões éticas e o seu posicionamento perante as 
situações conflitantes, como esses apresentados no filme “O leitor” pode configurar qualquer momento da 
sua formação. (Outros) humanidade
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O PROCESSO DE TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA EDUCAÇÃO: DESAFIOS DE 
UMA PRÁTICA PIONEIRA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ESTÂNCIA/SE

LUZIANNE DOS SANTOS (luziannesantos@hotmail.com.br); CLARISSA AUGUSTO BARRETO 
MONTEIRO (clarissaaugusto@yahoo.com.br)

O serviço social foi inserido na educação na década de 1960 no Brasil, no entanto na atualidade ain-
da se desvelam várias dificuldades acerca do processo de trabalho do assistente social na educação, pelo fato 
de não existirem leis de esfera nacional que institua a presença obrigatória desse profissional no ambiente 
escolar. Na escola a prática do assistente social possibilita a articulação de propostas e ações efetivas que 
resgatem a visão de integralidade do ser humano. O presente trabalho deriva de um projeto pioneiro intitu-
lado “Estreitando laços: família e escola estanciana através de ações socioeducativas”, ainda em andamento, 
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Estância em parceria com a Universidade Tiraden-
tes/UNIT, com a finalidade de inserir o assistente social no espaço escolar. Esse artigo tem como objeto de 
estudo experiências de uma graduanda em Serviço Social/UNIT que atua como estagiária em duas escolas: 
Escola Municipal Professor Azarias dos Santos e Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves e tem como 
objetivo revelar os primeiros resultados obtidos no projeto. Embasando-se nos estudos sobre o serviço social 
na escola, podemos verificar que a participação do Assistente Social ainda é bastante reduzida e sendo vista 
de forma pontual e imediatista. Essas ações são visualizadas dessa maneira principalmente pela falta de au-
tonomia, pouco espaço para o profissional, como também a falta de estímulo dos sujeitos sociais envolvidos 
e vários outros fatores. Assim, elegemos a família como público alvo das primeiras ações, pois entendemos 
que o afastamento e/ou ausência da família na escola se desdobra como uma das latências da questão social, 
já que dentro do ambiente escolar apresentam-se as mais diversas expressões da questão social. De fato, falar 
sobre o processo de trabalho do assistente social na escola não é tarefa fácil, sobretudo porque esse espaço 
sócio ocupacional ainda é pouco conhecido, sem contar com a falta de referencial teórico que contemple essa 
prática. Embora tenhamos observado que a escola apresenta-se como um local de encontro e convívio social, 
tornou-se também palco da questão social. Partindo dessa premissa chegamos à conclusão de que é através 
da família em parceria com outras instituições sociais que se torna possível intervir nas problemáticas que 
incidem no cotidiano escolar. (Outros) humanidade
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O REGIME DEMOCRÁTICO ENQUANTO DIREITO DO ESTADO BRASILEIRO

Diogo Souza Gomes (Curso de Direito – UNIT/Estância/ diogosgomes00@yahoo.com.br); Renata Cristina 
Macedônio de Souza (renatacristina.souza@hotmail.com)

O fenômeno da globalização revela um ambiente internacional balizado pela multipolaridade e pela 
interdependência, que  se expressam, principalmente,  na política, na economia e no direito internacionais. 
Essa interação internacional depende, em grande parte, de um ambiente estatal interno estável. É nesse 
sentido que o regime democrático, enquanto fator de equilíbrio interno entre o exercício do poder sobe-
rano pelo Estado e o exercício das liberdades sociais e políticas pelo povo, figura como direito do próprio 
Estado brasileiro, a fim de que possa efetivamente atuar como sujeito de direito internacional, com legítima 
participação nos órgãos deliberativos e credibilidade para tendenciar atos internacionais, não se restringin-
do, portanto, à mera presença formal em encontros internacionais com o fito, apenas, de assinar tratados. 
Ressalte-se que, não raro, os Estados com maior estabilidade interna figuram como locais viáveis para inú-
meros investimentos internacionais. Além disso, o regime democrático tem o condão de dar legitimidade ao 
exercício da soberania do Estado, elevando-se, consequentemente, seu prestígio internacional e situando-o 
como referência dentre as demais potências. Quanto ao tipo de pesquisa, foi adotada a pesquisa descritiva 
bibliográfica, cujo principal objetivo é ressaltar o regime democrático enquanto fator de estabilidade, não 
só da ordem interna brasileira, mas também, de modo oblíquo, da ordem internacional, seguindo-o como 
objetivos secundários: (1) Ressaltar a importância do regime democrático brasileiro, que tem se revelado, 
ao longo da história, como o mais estável dos regimes de governo (ou regime político), embora apresente 
falhas; (2) Ampliar o espectro da democracia participativa, para além do plebiscito, do referendo e da ini-
ciativa popular, incluindo nesse contexto, como de fato muitos autores já o fazem: (2.1) a Ação Popular; 
(2.2) a representação popular perante órgãos de controle e fiscalização, como o TCU, o MP, as Casas Le-
gislativas etc; (2.3) a participação popular na composição de instituições constitucionais, como o Conselho 
da República e o Tribunal do Júri, e, especialmente, a participação popular na composição do CNMP e 
do CNJ, criados pela EC 45/2004; e (2.4) o caráter democrático da Seguridade Social e a participação dos 
trabalhadores nos lucros e na gestão da empresa; (3) Diferenciar e problematizar os três tipos de democra-
cia: direta, indireta e semidireta; (4) Ressaltar o papel da Organização dos Estados Americanos – OEA na 
defesa do regime democrático, listando seus principais instrumentos (jurídicos e políticos) de atuação; (5) 
Explicar o papel garantidor do Sistema Internacional de Tutela, previsto nos arts. 75 e seguintes da Carta 
das Nações Unidas. Quanto aos resultados, pretende-se fazer, no âmbito interno, um apanhado geral dos 
institutos e instrumentos de efetivação da justiça social decorrentes do regime democrático, o qual implicou 
a qualificação de nossa comunidade política em Estado Democrático de Direito (1988); listando também os 
mais importantes atos estatais brasileiros, no âmbito internacional, que tenham no regime democrático seu 
principal fundamento, sempre destacando os direitos dele decorrentes. (Outros) humanidade 
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O USO DE REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM NO INSTITUTO 
LUCIANO BARRETO JÚNIOR

Marcelo Santos Leite da Silva (marceloleite17@hotmail.com); Bruno César Mateus Trindade (brunocmt@msn.
com); Cleber da Silva Conceição (cleberconceicao@yahoo.com.br)

O uso das redes sociais em ambientes de aprendizagem é uma prática pedagógica que vem sendo 
muito utilizada na educação, esta ferramenta possibilita ao educador sair do modelo padrão de sala de aula 
e ampliar a construção do conhecimento de modo dinâmico e cooperativo. Seu uso autoriza o compartilha-
mento de informações assim como é possível à criação de espaços específicos de aprendizagem comuns em 
plataformas institucionais, como Fóruns, Chats, Biblioteca etc. Estes espaços criados para a interação entre 
pares, comumente têm intenção do compartilhamento de materiais de apoio a estudos, pesquisa ou mesmo 
apenas para troca de informações. O Facebook e o Google+ se constitui no Instituto Luciano Barreto Júnior 
(ILBJ) as redes sociais mais utilizadas entre os jovens sejam elas acessadas nos computadores dos laboratórios 
ou mesmo em seus dispositivos móveis, a primeira vista percebida por esses jovens apenas como instrumento 
de entretenimento e local de troca de informação. O ILBJ faz uso das redes sociais como espaço em que 
pode está passando informação para os jovens assim como divulgar suas ações socioeducativas e promover 
debates a partir de temas de interesses destes. Disponibilizando dicas e conteúdos extras para os jovens na 
linha do tempo. Entretanto, o processo de exclusão digital é uma realidade entre esses jovens já que o aces-
so à internet é possível apenas quando estão nos laboratório e cyber do ILBJ, nesse sentido se restringe em 
grande medida a sua utilização. Levar em conta, a importância do uso desse recurso de forma educacional 
auxiliando o jovem a aprender a utiliza-los adotando comportamentos aceitáveis para seu melhor desenvolvi-
mento, implantando assim, as redes sociais para melhor uso no laboratório de informática e suas ferramentas 
tecnológicas tendo como publico alvo: professores e jovens. A prática no uso de redes sociais proporciona 
passar para os jovens do Instituto Luciano Barreto Júnior (ILBJ), como interagir diretamente com a rede 
de forma educativa designando aprendizagens para o espaço, trabalhando um melhor desenvolvimento do 
aluno. Compartilhando informações, ideias e experiências nos temas que estão sendo estudados, aprenden-
do mais sobre o melhor uso das redes sociais e criando um canal de comunicação entre educador/jovem. 
Os usos das redes sociais em ambientes de aprendizagem são excelentes ferramentas pedagógicas para uma 
troca de relacionamento. O desafio de usar redes sociais aumenta o envolvimento dos jovens, possibilitando 
uma aprendizagem significativa na construção de uma aula interativa que rompa os modelos de aulas tradi-
cionais. Esse uso exige o envolvimento do educador para acompanhar os jovens na prática pedagógica, além 
de novas atividades para o desenvolvimento profissional. Essas atividades devem propor o envolvimento dos 
estudantes de maneira que desenvolvam melhor entendimento dos conceitos colocados em salas de aulas. 
(Outros) humanidade
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O USO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO ONLINE: DIMINUINDO A 
DISTÂNCIA E AMPLIANDO O CONHECIMENTO

Silvio Fernandes Menezes Vasconcelos (Licenciatura em Informática pela Universidade Tiradentes / 
silviofmv@yahoo.com.br); Vinícius Sampaio Silva (Licenciatura em Letras/Inglês pela Universidade 
Tiradentes/ vsampaio90@gmail.com); Simone de Lucena Ferreira (Programa de Pós-graduação em Educação 
da Universidade Tiradentes PPED/UNIT. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Educação, Tecnologias de 
Informação e Cibercultura – GETIC/UNIT/CNPq/ simone_ferreira@unit.br).

Desde meados do século XX, a presença de recursos tecnológicos na economia, cultura e comuni-
cação tem sido cada vez mais notória, visto que demandas nestas áreas crescem massivamente, ampliando 
possibilidades de produção. De maneira mais tímida, a educação também tem mudado por conta da entrada 
das mídias, oportunizando a construção de aprendizagens significativas dentro e fora dos espaços escolares. 
Pensando nesta perspectiva de constantes mudanças, o presente trabalho encontra a sua relevância na busca 
de formatos de ensino que contribuam de forma positiva com a formação de sujeitos através da educação, 
trazendo para o contexto da produção de conhecimento científico a interatividade e a coletividade, forte-
mente presentes no ciberespaço que surge com a internet. Ao longo da história, a Educação a Distância 
(EaD) foi considerada alternativa educacional para aqueles que não tiveram oportunidade de obter formação 
educativa presencial. Com o desenvolvimento e ampliação das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), este contexto é relativizado e o alcance da EaD toma dimensões maiores, um público mais exigen-
te, demandando a construção de desenhos didáticos e curriculares capazes de oferecer educação online de 
qualidade. A educação online é uma modalidade educacional na qual pessoas, em locais físicos distintos, 
interagem utilizando dispositivos tecnológicos que permitem acesso ao ciberespaço, tornando necessárias 
inovações tecnológicas. Este projeto objetiva estudar o comportamento da sociedade contemporânea no 
que cerne processos de aprendizagem e necessidades de consumo de tecnologia, bem como produzir um 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) para que seja possível não somente disponibilizar materiais pré-
-prontos, mas ampliar as possibilidades de criação também por parte dos alunos, uma vez que os princípios 
comportamentais básicos da “geração digital” perpassam questões relacionadas à autoria e produção, de 
forma pessoal e colaborativa, utilizando recursos tecnológicos digitais com o suporte da internet. Pensando 
em melhores formas de promover interações diversas em meio aos processos educacionais, a mobilidade en-
tra como peça chave para diversificar atividades, permitindo uma flexibilidade para que os sujeitos possam 
construir, compartilhar, verificar e produzir resultados, numa perspectiva efetiva de aprendizagem. Com 
uma interface amigável, congregando ferramentas para o desenvolvimento de atividades educacionais inte-
rativas, foi construído o AVA “Educação Móvel” que utiliza uma concepção de aprendizagem interativa e 
favorece uma comunicação bidirecional no sentido “todos – todos”. O ambiente possibilita que o professor 
envie mensagens para uma turma, para um grupo de alunos e também para um único aluno, se assim for 
necessário, bem como postar arquivos da mesma maneira e criar atividades para os alunos responderem, 
sendo utilizada uma estrutura lógica (software) na linguagem JAVA JDK, JAVA J2EE e composta por um 
banco de dados Firebird e um servidor de aplicação web TomCat. A partir deste ambiente, com o apoio de 
mídias tecnológicas móveis (PDA, smartphone, tablet, netbook, notebook, etc.) e uma conexão com a in-
ternet (banda larga, 3G, 4G, etc.), é possível dinamizar processos relacionados ao ensino e à aprendizagem, 
tanto na educação básica quanto no ensino superior, abordando conteúdos curriculares científicos para a 
formação educativa e profissional dos sujeitos de maneira produtiva e interativa. (Outros) humanidade
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O VOTO COMO EXPRESSÃO DA VONTADE POPULAR

Beatriz Santos Conceição (beatrizsantos_28@hotmail.com); Crislaine Ferreira Santos (cris_ferreiraswt@
hotmail.com); Danilo de Lima Rezende (danilolimarezende@bol.com.br); Elaine Cristina Alves (elaine.
alves10@hotmail.com); Jéssica Souza dos Santos (jessicasouzadirectum@hotmail.com); José Henrique Araújo 
dos Santos (contatohenriquearaujo@hotmail.com); Juliana Cruz Conceição (julianajuh-cruz@hotmail.com); 
Junio Mendonça de Andrade (juniocraque2009@hotmail.com); karlos Kleiton dos Santos (karloskleiton@
hotmail.com); Sara Santana Almeida (sara_santana_almeida@hotmail.com)

O voto, direito de todos é uma importante arma na construção de uma sociedade mais democrática 
e honesta. Ele é utilizado para se eleger nossos representantes políticos para administrar o poder público em 
todos os seus âmbitos. Pensando nisso, foi feita uma pesquisa pelos alunos da Universidade Tiradentes do 
campus de Itabaiana a respeito dos benefícios e importância da democracia e consequentemente do voto. 
A pesquisa teve como papel averiguar como os cidadãos visualizam essa importância. A presente pesquisa 
teve como objetivo pesquisar e analisar a forma como os cidadãos itabaianenses visualizam os benefícios e 
importância da aplicação da política no âmbito social. A metodologia teve como forma a aplicação de um 
questionário simples e objetivo com perguntas a respeito da opinião dos entrevistados, moradores de Itabaia-
na que possuem um bom grau de instrução acadêmica, em relação à importância da aplicação da política 
no cotidiano delas e dos demais cidadãos que convivem numa mesma sociedade. Aplicado o questionário 
e relacionado com os assuntos a respeito da política e sua devida importância pode-se ter uma visão ampla 
da opinião de uma determinada parte da sociedade a respeito da conscientização da importância do voto 
idem. A grande característica notada de acordo com as respostas coletadas do questionário foi notado que os 
entrevistados deram muita importância a política em relação aos  à mudança proporcionada pela aplicação 
dos governantes do poder público que de fato cumprem suas propostas de governo que lançam na época de 
eleição. Ao se mencionar a possibilidade da inexistência a política no meio social, a decisão unânime foi que 
sem a existência dela, o atual status de organização e progresso social em todos os aspectos seriam impos-
síveis de se realizar. Além disso, foi concluído que a política tende a melhorar de acordo com a passar com 
tempo e com a mudança do poder de governar através de modelos democráticos como o voto. Os setores 
que, segundo os entrevistados, tendem também a sofrer uma ampliação desenvolvimentista são o da saúde 
e educação, respectivamente. (Outros) humanidade 
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OS BENEFÍCIOS NA IMPLANTAÇÃO DE UM PLANO DE COMUNICAÇÃO 
INTERNA: CASO INFOX

Lorene Souza Vieira (lore_vieir@hotmail.com); Janaina de Oliveira Freitas (janainapqna@hotmail.com)

O presente artigo, resultante de uma pesquisa realizada para o TCC, buscou falar sobre a importân-
cia da comunicação interna para uma organização, representada, neste estudo, pela Infox, empresa sergi-
pana que trabalha com tecnologia da informação. Para a análise foi estudado o seu público interno, através 
de pesquisas com os colaboradores sobre os relacionamentos internos e as ferramentas de comunicação 
utilizadas no trabalho. A partir dos resultados, foi elaborado um plano de comunicação que atendesse às 
necessidades dos colaboradores e contribuísse positivamente nas atividades da empresa. Com o intuito de 
ressaltar a relevância que a abordagem da comunicação interna e da motivação pode causar benefícios numa 
organização, esse artigo teve como objeto de estudo a empresa Infox, organização sergipana que desenvolve 
trabalho na área de tecnologia da informação e atua no mercado há mais de 25 anos, atendendo clientes em 
vários estados brasileiros. A estratégia de comunicação interna, ao analisar o perfil do seu colaborador, é de 
perceber e compreender as suas limitações e estudar as motivações para que, a partir desses dados iniciais, a 
construção do plano seja adequada para este público específico. Todo esse processo também deve ser dinâ-
mico, para que acompanhe os avanços tecnológicos e esteja sempre em mutação e estudo pela empresa e, por 
isso, o gerenciamento do fluxo de informações deve ser contínuo. O plano para a Infox possibilitará à or-
ganização benefícios como a contribuição para um clima positivo, que cumprirá as metas e trará vantagens 
para a empresa. Foi elaborada pesquisa bibliográfica (livros, monografias e artigos científicos) e de conteúdo 
da web, para embasar os conceitos teóricos da pesquisa. Também foram realizadas visitas à duas sedes da 
empresa Infox em Aracaju para  observar o trabalho desenvolvido pelos colaboradores. Além disso, foram 
utilizados dados de pesquisas internas da empresa, realizadas pelo próprio setor de qualidade da Infox, para 
comparação e suporte deste trabalho. Para obtenção de dados legítimos, foram aplicados questionários 
aos colaboradores de forma anônima; assim, as respostas poderiam ser mais objetivas e claras, auxiliando 
na elaboração de um plano de comunicação interna coerente. Os questionários abordavam aspectos sobre 
dados pessoais dos colaboradores, para ser traçado um perfil do público da empresa, além de quesitos sobre 
relacionamentos internos e canais de comunicação. Nas visitas realizadas às sedes da Infox, observou-se que 
os colaboradores têm grande interesse em viabilizar melhorias nos relacionamentos e divulgação de informa-
ções internos. A realização da pesquisa interna foi fundamental para a adequação do plano com as soluções 
na área de comunicação interna. O plano preocupou-se em trazer propostas que coubesse num orçamento 
simples e de custos baixos para a Infox, por acreditar que a implantação desses métodos pudesse ser possível 
em concordância com os recursos da empresa para esses invetimentos. (Outros) humanidade

 



234
HUMANIDADES E 

CIÊNCIAS APLICADAS

OS JOVENS ADULTOS: tarefas evolutivas

Maria Luana Alves da Silva  (Curso de Psicologia/ falecomluana@hotmail.com);

Pensar a questão dos jovens adultos em suas tarefas evolutivas compreende-se refletir sobre os aspec-
tos de amadurecimento neurológico e condutas sociais de adolescentes que se tornaram ou que se compor-
tam como adultos. Partindo do principio que atualmente a adolescência tem iniciado cada vez mais cedo 
também se postergado cada vez mais. O estudo traz a baila o processo de construção de identidades dos 
jovens ao assumirem status de adulto compreendendo as tarefas evolutivas na passagem para a maturidade, 
e os conflitos vivenciados durante o amadurecimento neuropsíquico. E tem por base uma pesquisa realizada 
com adolescentes que vivenciaram processos diferentes de maturidade e são considerados “jovens adultos”, 
por assumirem posturas adultas.  Utilizou-se como instrumento de pesquisa uma entrevista semi-estrutu-
rada empregando como método, um estudo de casos onde se fez uma análise de conteúdo das informações. 
Tendo assim como objetivo analisar as manifestações ocorridas no processo de construção de identidades 
durante o amadurecimento neuropsíquico dos jovens ao tornarem-se adultos; e de modo particular com-
preender as tarefas evolutivas na transitoriedade da juventude a maturidade, e identificar os conflitos não 
compartilhados (medos, duvidas, sentimentos de perda) que levam a construção de uma nova identidade. O 
estudo se insere num estudo de caso que segundo LAVILLE e DIONNE , “incide sobre um caso particular, 
examinado em profundidade”, possibilitando dessa forma um melhor esclarecimento, explorando cada caso 
de forma mais profunda destacando as particularidades desse fenômeno. O primeiro contato se deu por uma 
chamada no facebook solicitando a quem apresentasse uma daquelas características e tivesse interesse em 
participar da pesquisa entrasse em contanto. O roteiro com as questões foi enviado e retornaram por e-mail. 
Todos foram solícitos aceitando participar da pesquisa considerando a relevância do tema. Sendo assim a 
pesquisa evidencia uma evolução nas tarefas desenvolvidas pelos adolescentes ao se defrontarem com deter-
minadas situações conflituosas impelidas pela vida como morar sozinho, torna-se mãe, dentre outras que os 
fazem adquirir maturidade de adultos. (Outros) humanidade
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PERFIL DOS PRESÍDIOS SERGIPANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EGRESSOS

Gabriela Nascimento Faro (gabrielafaro@yahoo.com.br); Juliana Lira Novaes (ju.novaes@oi.com.br); Tácio 
Hugo Leite (tholeite_11@hotmail.com); Verônica Teixeira Marques (veronica_marques@unit.br)

O projeto intitulado “Perfil dos presos sergipanos e políticas públicas para egressos”, financiado pela 
Fapitec em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e foi selecionado para atender uma 
demanda definida pelo estado: a de conhecer o perfil dos presos em Sergipe, assim como outras variáveis do 
sistema prisional sergipano. Com o intuito de analisar as condições das unidades prisionais e das delegacias 
de polícia e a adequação desses estabelecimentos para a função fim, inicialmente foram selecionados textos 
científicos (teses/dissertações) que estão sendo estudados para melhor conhecimento teórico acerca do as-
sunto, e estão em fase de estruturação, com agentes penitenciários, delegados de polícia e gestores do sistema 
prisional, questionários e roteiro de entrevista que serão aplicados aos apenados, agentes penitenciários, 
agentes de policia e gestores. Esse instrumental permitirá identificar qual o perfil desses presos, observar as 
condições ambientais e físicas do meio prisional (delegacias com carceragem, presídios, hospitais de custó-
dia) e identificar se há políticas públicas nesses ambientes, levando em consideração a questão do respeito 
aos Direitos Humanos. O trabalho tem grande importância para a sociedade, uma vez que a população terá 
acesso a fontes atualizadas e consistentes. Além disso, os resultados permitirão que sejam feitas propostas 
baseadas na realidade do sistema prisional o que pode  permitir ao Poder Público e à sociedade um ganho 
cognitivo que, se transformado em um repertório de novos comportamentos - quer dos agentes públicos, 
quer dos atores sociais - favorecerá a implementação de políticas de segurança pública nas quais o fim de 
controle social esteja associado a uma cultura de respeito aos direitos humanos. Os dados que estão sendo 
levantados desde agosto de 2012 se referem ao grau de escolaridade, faixa etária, estado civil, etnia, profis-
são/ocupação exercida anteriormente, renda familiar, condições do sistema prisional, tipo de regime, tipo 
de crime praticado, atividades realizadas/reuniões/encontros para entretenimento e capacitação profissional. 
(Outros) humanidade 
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PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE DOS MUNICIPIOS?

Ana Luzia Santos (Curso de Direito/ Unit/ analuzsan5@hotmail.com); Cristiane Vitório de Souza (Curso de Direito/ 
Unit/ cristianevitorio@hotmail.com); Célio Rodrigues da Cruz (Curso de Direito/ Unit/ celiocruz@unb.br). 

O poder constituinte é o fenômeno político responsável pela organização do Estado. A doutrina e 
a jurisprudência distinguem dois tipos de poder constituinte: poder constituinte originário e poder consti-
tuinte derivado. O derivado desdobra-se em: reformador, revisor e decorrente. Este último seria o poder que 
o constituinte originário concedeu aos entes federados para se auto-organizarem através de seus estatutos 
próprios. Não há divergência quanto à existência de um poder constituinte derivado decorrente dos Estados-
-Membros, mas não se pode afirmar o mesmo acerca do poder constituinte derivado decorrente das demais 
entidades políticas. O objetivo desta pesquisa é discutir a existência no ordenamento jurídico brasileiro de 
um poder constituinte derivado decorrente dos Municípios, até então rejeitado pelo entendimento doutri-
nário e jurisprudencial predominante. Para isso, utiliza o método qualitativo, assentado em uma análise 
principiológica, e as técnicas da pesquisa documental e bibliográfica. Inicialmente, apresenta o conceito de 
poder constituinte originário e poder constituinte derivado e suas subdivisões. Em seguida, discorre sobre 
o poder constituinte derivado decorrente dos Estados-Membros e do Distrito Federal e contrapõe as visões 
majoritária e minoritária sobre a possibilidade de existência do poder constituinte derivado decorrente dos 
Municípios. Por fim, à luz dos princípios federativo e da simetria questiona os argumentos utilizados por 
quem não reconhece esse poder. Defende que os estatutos organizatórios dos Municípios, apesar de terem 
nomes distintos - leis orgânicas municipais - são verdadeiras constituições municipais. Além disso, demons-
tra que o poder constituinte derivado decorrente dos Municípios não deriva do poder constituinte derivado 
decorrente dos Estados-membros. Os Municípios, como entes federativos, tais como os Estados-membros 
e o Distrito Federal, têm o poder constituinte decorrente derivado do poder constituinte originário, ou 
seja, o fundamento de validade das leis orgânicas municipais, não são as Constituições Estaduais, mas sim 
a Constituição Federal. Observa que o respeito às disposições da Constituição Estadual e da Constituição 
Federal deve-se à necessidade de observância ao princípio da simetria. Outrossim, sustenta que a violação de 
normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal e das Constituições Estaduais enseja o controle 
de constitucionalidade abstrato via Supremo Tribunal Federal ou Tribunais de Justiças Estaduais. (Outros) 
humanidade 
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SERVIÇO SOCIAL: QUEBRANDO O PARADIGMA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
EM MODALIDADE DE EXTENSÃO

Diandra Tamiris Silva dos Santos (Serviço Social/ diandraamiga@gmail.com); Monicleia Guimarães da Silva (Serviço 
Social/ moni@hotmail.com); Lenalda Vieira Santos Moraes (Serviço Social/ lenaldamoraes@hotmail.com)

O presente artigo tem por objetivo investigar o processo de estágio supervisionado na modalidade de 
extensão em Serviço Social como forma de apresentar elementos que constituem a importância acadêmica e 
profissional. A metodologia aplicada correspondeu de uma pesquisa qualitativa, sendo utilizada o referencial 
teórico e a pesquisa de campo, onde os instrumentais partiram da entrevista, numa minuciosa observação a 
cerca da prática de estágio vivenciada por alguns discentes/estagiários que passaram pelo processo de está-
gio supervisionado em modalidade de extensão universitária em Serviço Social, havendo também o uso do 
estudo bibliográfico que teve como objetivo contribuir para reflexão da importância desse estágio supervi-
sionado na articulação da formação profissional, de acordo com a literatura brasileira. Para a compreensão 
do estágio na vivência dos discentes fez-se necessário atribuir os requisitos presentes no projeto político 
pedagógico que possibilitam um melhor entendimento sobre a questão. Com o intuito de contribuir para 
reflexão sobre a importância do estágio de extensão foi perceptível destacar os elementos presentes na prática 
extencionista encontradas no decorrer dos conhecimentos adquiridos por meio do método dialético marxis-
ta que leva o estagiário a analisar a realidade com criticidade a cerca do embasamento teórico metodológico 
relativo da associação entre a teoria com a prática. Com base nesta perspectiva verifica-se que o estágio em 
modalidade de extensão na contemporaneidade é um meio de soluções eloquentes dos problemas referentes 
ao meio social, sendo o envolvimento dos discentes de serviço social na construção de projetos de interven-
ção de extrema essencialidade para contribuir no processo interdisciplinar mediando assim à prática uni-
versitária aos desafios que envolvem a cotidianidade. Desse modo, os resultados da pesquisa possibilitaram 
a percepção de que a supervisão em serviço social no espaço de extensão universitária traz medidas relativas 
do envolvimento entre o ensino e a pesquisa, ambos direcionados a contemplar aos acadêmicos uma postura 
diante da atuação profissional com base em uma formação qualificada. (Outros) humanidade
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SOCIOLOGIA DOS TRIBUNAIS: O PAPEL SOCIAL DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

José Lucas Santos Carvalho (Curso de Direito/ lucascarvalhodir@hotmail.com); Kelly Helena Santos Caldas 
(Curso de Direito/ kellycaldas2.0@hotmail.com); Msc. Ilzver de Matos Oliveira (Curso de Direito, Professor/ 
ilzver@gmail.com)

A Sociologia dos tribunais, em especial, o grupo temático da administração da justiça como uma 
instância política percebe o magistrado no centro do campo de análise do Poder Judiciário, mas para com-
preendermos o fenômeno contemporâneo no qual o Poder Judiciário é concebido como o próprio objeto de 
estudo, é preciso, inicialmente, fazermos um percurso histórico sobre este poder, que possui, em virtude do 
princípio da separação dos poderes, a neutralidade e a não interferência como postulados a serem persegui-
dos. Todavia, com o processo de redemocratização do Brasil e a Constituição Federal de 1988, o Judiciário 
se transforma e começa a assumir um novo papel social. A constitucionalização de direitos fundamentais e 
sociais, o controle de constitucionalidade e a ampliação da participação cidadã no controle de atos do poder 
público levam a um maior ativismo judicial, necessitando, assim, de um poder ativo e comprometido com 
a realização da justiça social. Porém, surge um conflito: de um lado, a tradição de um Judiciário, positivista 
e conservador, e do outro, as exigências do novo modelo constitucional, que exige juízes defensores dos di-
reitos e garantias fundamentais, julgando não somente secundum legem, mas sim orientados por princípios 
constitucionais em prol da efetivação da justiça. A pesquisa caracterizou-se como documental, fazendo uso 
da literatura disponível sobre o tema para embasamento teórico. Um novo tempo se fez presente, a nova 
Ordem Constitucional ancorou no Estado Brasileiro e é preciso que o Poder Judiciário, ator e protagonista 
desta nova era social, desenvolva habilidades múltiplas e capazes de fazer valer os direitos humanos funda-
mentais consagrados pelo povo, através de seus representantes constituintes. O surgimento e desenvolvimen-
to da Sociologia dos Tribunais estão atrelados à mudança ocorrida na tradição do Direito e na forma como 
a sociedade encara os órgãos jurisdicionais, sendo os “clientes” do Judiciário, a população quer conhecer as 
características deste poder que tem a prerrogativa de “dizer o direito”. (Outros) humanidade 
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SUICÍDIO UMA QUESTÃO SOCIAL: ESTUDO DAS OCORRÊNCIAS EM ARACAJU NO 
PERÍODO 2011-2012

Emanuela Correia Assunção (Serviço Social – UNIT/ emanuelaassuncao@hotmail.com); Me. Roberto Sousa 
Santos (Professor de Serviço Social e História /UNIT/ roberto_sousa75@hotmail.com); Vania Fonseca 
(Professora e pesquisadora do LPPS/ITP e NPSA/UNIT, vania@infonet.com.br);

O suicídio encontra-se em meio às dez causas mais comum de mortes, principalmente entre homens 
jovens e as estatísticas apontam o seu crescimento nos últimos anos, o que indica a necessidade de estudo 
que analise a evolução do número relativos de ocorrência e os fatores que podem estar associados à essa 
decisão. A pesquisa tem por finalidade estudar a ocorrência de suicídios na grande Aracaju e região, no perí-
odo de 2011-2012, a partir de informações dos inquéritos já concluídos, buscando conhecer a relação entre 
tomada de decisão e prática da ação, com as variáveis vinculadas a questões sociais. Revisão bibliográfica 
e levantamento de dados em inquéritos policiais sobre as ocorrências de Sergipe. Os dados dos inquéritos 
serão tabulados e processados por estatística descritiva e probabilística. Resultados Embora as estatísticas 
mostrem que mulheres são mais predispostas ao suicídio, poucas conseguem obter sucesso, enquanto que as 
tentativas dos homens quase sempre acabem por se tornarem fatais. As causas e/ou motivos para essa dife-
rença não são efetivamente claras mais levemos em considerações alguns fatos: as mulheres tendem a sofrer 
mais com depressões e mágoas e por isso tendem a tentarem suicídio com mais frequência que o homem. Os 
homens escolhem formas e meios mais violentos e esses elementos auxiliam para um final drástico. O taxa 
de morte por causa suicídio vem sofrendo um aumento significativo, o que nos faz pensar se eles realmente 
aumentaram ou se eles simplesmente vêm tendo uma maior visibilidade.  Mortes que antes eram considera-
das acidentes, atualmente vêm sendo melhor investigadas e consideradas suicídio. Essa mudança de atitude 
em relação à interrupção da própria vida dá-se concomitantemente a mudanças nos fatores sociais, que per-
mitem a admissão desse tipo de ocorrência sem tantas restrições, possibilitando a adoção de postura alerta 
diante de possíveis casos de suicídios. Muitas vítimas de suicídio usam gestos como sinais que demonstram 
o seu comportamento suicida, ou  que significam a transmissão de pedido de ajuda imediata. Uma tentativa 
de suicídio que não teve sucesso também pode ser interpretada como uma maneira de apontar para o pro-
blema que o indivíduo não está conseguindo contornar; é uma forma indireta  de pedir ajuda.   Pesquisas 
mostram que cerca de 60 a 70% das vitimas de suicídio falaram abertamente, em conversas com amigos e 
parentes, sobre  o desejo de não viver mais e entre 20 a 25% haviam falado rapidamente sobre o tópico de 
suicídio,  numa forma indireta de expressar o que estava planejando. O estudo, ainda em andamento, deverá 
ser concluído no segundo semestre de 2012. (Outros) humanidade 
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TRAÇANDO UM PERFIL DOS ALFABETIZADORES NO SEMIÁRIDO SERGIPANO

Ilka Valéria Andrade do Bomfim (ilkabonfim@hotmail.com); Márcia Alves de Carvalho Machado (mac_
machado@hotmail.com); Joana Alice Andrade Santos (alicinha_10@hotmail.com)

Este estudo surgiu da necessidade de traçar um perfil sócio ocupacional dos alfabetizadores do mu-
nicípio de Nossa Senhora de Lourdes contemplado pelo programa do governo estadual Sergipe Alfabetizado 
e foco da pesquisa ação desenvolvida pelo projeto TRANSEJA, que tem por finalidade estudar, pesquisar 
e incentivar a educação básica no país, a metodologia usada para obter os referidos dados foi uma pesquisa 
de campo, realizada em 2012 que teve como instrumento um questionário sócio-ocupacional, fizeram parte 
da pesquisa 17 sujeitos todos alfabetizadores, a partir dos dados coletados identificou-se que o grupo era 
composto em sua maioria por mulheres, sendo que a faixa etária de idade dos componentes do grupo varia 
entre 20 até 40 anos, na sua maioria entre 21 a 30 anos. Quanto a formação, os alfabetizadores possuem o 
ensino médio e 1 possui graduação incompleta, com relação ao tempo de atuação  identificou-se que os for-
madores têm entre 1 a 3 anos de tempo de atuação,  e o mais experiente possui 6 anos de atuação. Percebe-se 
que os motivos que levaram os sujeitos a atuar com alfabetizadores são bastante diversos, entre eles estão: a 
oportunidade de trabalho, ajudar jovens e adultos sem tempo para estudar, a experiência com alfabetização 
de jovens e adultos, pela necessidade financeira e para ensinar as pessoas a ler e escrever.   Quando questio-
nados sobre o significado de alfabetizar o grupo levantou os seguintes aspectos: Aprender um pouco mais 
através da história de cada um, repassar o conhecimento, incentivá-los a estudar, ensinar a ler e escrever, 
e como oportunidade de mostrar a eles seus direitos e deveres como cidadão. Em relação às dificuldades 
encontradas no ato de alfabetizar o grupo concorda que vai além da infraestrutura didática, e que o fato 
de não existir um local adequado para as aulas e material necessário influenciam na motivação e desenvol-
vimento do aprendizado, alguns educandos apresentam problemas de visão, as turmas misturadas e a falta 
de lanche também são dificuldades citadas pelo grupo, quanto as facilidades eles citaram: o interesse dos 
alunos, a força de vontade, a interação com os educandos, a vontade de ajudar o outro, e 6 sujeitos afirmaram 
não haver facilidades. Com a apuração podemos perceber o desconhecimento por parte deles quanto  ao 
que é transdisciplinaridade, pois a maioria  possuía dificuldade até mesmo com a pronúncia da termologia 
e ao responder o questionário afirmaram a falta de contato com este tema. Este estudo em tese ,contribuiu 
para traçar o perfil atual dos alfabetizadores de jovens e adultos do semiárido sergipano, e em especial da 
cidade de Nossa Senhora de Lourdes, como fase exploratória da pesquisa ação realizada pelo TRANSEJA e 
contribuirá para o planejamento das próximas ações, cujo objetivo é contribuir na formação continuada dos 
educadores . O município ainda possuía em 2010, 3.429 pessoas que não concluíram o ensino fundamental 
de acordo com os dados do IBGE. Com o primeiro contato com os educadores do município percebe-se a 
necessidade de formação desses profissionais, para que os mesmos possam desenvolver em seus educandos 
novas competências e habilidades. (Outros) humanidade 
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UM OLHAR SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS GÊNEROS LITERÁRIOS NA FORMAÇÃO 
DO LEITOR COM CEGUEIRA

Marleide dos Santos Cunha. (Especialista em Língua Portuguesa/FPD; Graduada em Letras Português / 
UNIT; Membro do Núcleo de Pesquisa em Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência - NUPIEPED/UFS / 
marleidedossantoscunha@yahoo.com.br) 

O ensino de língua portuguesa na atualidade aponta para o uso dos textos como base do aprendi-
zado. Desse modo, mediante a proposta defendida por documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (Lei nº 9.394/1996) de incluir alunos com deficiência na rede regular de ensino, faz-se necessário 
pensar no desafio de preparar os professores na perspectiva da educação inclusiva. Assim, quando falamos 
de ensino contextualizado nas aulas de português, os gêneros literários por meio do poema, da canção, do 
conto, da comédia, do drama, entre outros, podem oportunizar ao aluno com cegueira a experiência dinâ-
mica com mensagens apresentadas em diferentes formas de linguagem. Contudo, é preciso que o aluno cego 
tenha o acesso aos recursos pedagógicos por meio de tecnologias assistivas que facilitam a acessibilidade ao 
conhecimento de forma autônoma e com possibilidades de desenvolvimento e avanços na aprendizagem. 
Nesse contexto, este estudo é uma pesquisa bibliográfica que tem por objetivo analisar a contribuição dos 
gêneros literários na formação do leitor com cegueira. Podemos concluir que a aula de língua portuguesa 
requer o uso dos textos como base do ensino e aprendizagem, portanto, há a necessidade de práticas peda-
gógicas que estimulem o diálogo, a interação e a valorização da análise crítica do aluno, por isso, a leitura e 
o uso dos gêneros literários, quando disponibilizados adequadamente e estimulados, podem contribuir de 
forma significativa para a formação do leitor com deficiência visual tanto quanto dos demais alunos tam-
bém. (Outros) humanidade
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A COMUNICAÇÃO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO COMO ASPECTO 
INFLUENCIADOR NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

João Sigefredo Arruda (jsigefredo@yahoo.com.br); Vania Fonseca (vania@infonet.com.br); Cássia de Fátima da 
Silva Souza (cassiaprojec@yahoo.com.br); Ítalo Emanuel Rolemberg dos Santos (italogrh@yahoo.com.br).

O processo comunicativo tem se apresentado como algo indispensável às diversas formas de relações 
interpessoais. A pertinência da comunicação assertiva no meio acadêmico se faz uma vez que habitualmente 
surgem, nestes espaços, situações complexas cujo desenrolar depende diretamente das formas comunicativas 
que se estabelecem entre os homens. Naturalmente, a comunicação humana é uma troca de sentimentos, 
conhecimentos e necessidades entre duas ou mais pessoas. Tal fenômeno engloba as formas de linguagem 
não-verbal (gestos, olhares, postura corporal) e verbal (fala e escrita) que são empregadas para transmitir 
uma mensagem. O interesse por este estudo surgiu durante reflexões realizadas em sala, no curso de Es-
pecialização em Docência do Ensino Superior em Faculdade Privada na cidade de Aracaju-SE. Durante o 
curso surgiu o debate sobre a postura comunicativa e sua interferência na condução das aulas por parte de 
alguns professores universitários. Acredita-se que o estudo da comunicação nas relações interpessoais no 
espaço universitário poderá ajudar na resolução de conflitos que possam nascer no transcorrer das aulas na 
Educação Superior. Verificar a interferência do processo comunicativo do professor na aprendizagem de 
alunos de cursos de ensino superior. Especificamente, busca-se relacionar a comunicação em sala de aula 
com o rendimento escolar; ressaltar a necessidade de aperfeiçoamento pedagógico do docente de forma a 
facilitar e estimular a aprendizagem; e identificar a contribuição dos educadores no processo de aquisição, 
apreensão e desenvolvimento de habilidades técnicas e cognitivas dos educandos. Quanto ao tipo, esta pes-
quisa se caracteriza como bibliográfica, uma vez que se embasa em um estudo teórico, onde se procurou 
conhecer o que existe escrito e quais autores abordam esta temática na atualidade. Quando aos objetivos, 
apresenta-se como exploratória, pois tentará mostrar a importância da comunicação entre professor e aluno 
no ensino universitário, por meio de síntese e reflexão de teorias preexistentes. As reflexões para estrutura-
ção desta pesquisa foram pautadas em teóricos. Apesar de muitos estudiosos centrarem suas pesquisas na 
educação básica, atualmente, estão se desenvolvendo cada vez mais trabalhos que se direcionam ao ensino 
superior. Observou-se, também, que toda aprendizagem precisa estar embasada em relações interpessoais, 
onde o processo educacional se constrói com o aluno e não somente para ele. Compreendeu-se, claramente, 
que a postura comunicativa assumida pelo docente, influencia diretamente no rendimento acadêmico dos 
alunos. Entende-se, ainda, que caiu por terra a arcaica visão de que, para lecionar na Educação Superior, o 
professor necessita somente dominar conhecimentos específicos de sua área. Acredita-se, por fim, que se faz 
necessário ao educador buscar aperfeiçoamento na sua forma comunicativa, fato que viabiliza a transmissão 
de sentimento de segurança e confiança ao aluno. Soma-se a isso, o domínio de conceitos didático pedagó-
gicos, vontade e amor pela educação. (TCC) humanidade



243
HUMANIDADES E 
CIÊNCIAS APLICADAS

A DOCÊNCIA COMO ESPAÇO PROFISSIONAL PARA O ASSISTENTE SOCIAL

Agda Francielle da Silva Andrade (Curso de Serviço Social / UNIT/ agdafrancielly@hotmail.com); Andrea T. 
Guerreiro (Curso de Serviço Social / UNIT/ dedeinha001@hotmail.com); Nívea Karla de Oliveira(Curso de 
Serviço Social / UNIT/  ncarlashamma@hotmail.com); Cândida Margarida Oliveira Matos (camom@oi.com.br)

O presente trabalho intitulado: “A Docência como espaço profissional para o assistente social” tem 
como objetivo precípuo analisar como os assistentes sociais percebem sua prática docente no âmbito do Pro-
jeto Ético-Político-Profissional. Buscando assim contribuir na percepção que o assistente social tem de sua 
atuação profissional não apenas como multiplicador do conhecimento, mas como uma práxis social, consi-
derando a ética como fundamental à sua atuação. Esta pesquisa dividiu-se em dois capítulos, discorrendo, 
no primeiro, acerca do surgimento do Serviço Social no Brasil, das escolas de Serviço Social que surgiram 
em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná e também do Projeto Ético-Político e docência no Serviço Social, 
e perfil e identidade do assistente social. E no segundo capitulo trataremos da identidade dos docentes do 
curso de serviço social da Universidade Tiradentes – UNIT. A pesquisa é do tipo exploratória que busca 
constatar algo num fenômeno, através de levantamento bibliográfico, entrevistas e análise que estimulem a 
compreensão, sendo utilizada a observação participante e roteiro de entrevistas com perguntas abertas e com 
relação a teoria de base utilizou-se o marxismo. Foi avaliada a amostra de 05 professoras da Universidade 
Tiradentes, sendo que a principio foram eleitos oito, mas pela pouca disponibilidade dos docentes foi obtida 
a amostra de cinco profissionais Elegemos esse universo de pesquisa por estarmos vinculados a essa institui-
ção. Percebe-se que os entrevistados possuem uma identidade profissional formada no que diz respeito à sua 
atuação na docência, sendo esta mais uma das atribuições do Serviço Social. Assim, mediante as entrevistas 
realizadas, o que observa é que embora seja fundamentada no primeiro capítulo a importância de uma prá-
tica pedagógica atrelada à prática docente, não foi mencionado como desafio por parte dos entrevistados. 
Uma vez que os mesmos pontuam que é na própria prática docente, e em outros espaços sócio-ocupacionais 
e nas experiências nas aulas de mestrado e monitoria que adquirem a base para o exercício de uma prática 
pedagógica. (TCC) humanidade 
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A MEDIAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL DO CAPS E DO INSS PARA A EFETIVAÇÃO DO BPC

carlusedw@hotmail.com / rozilda83@hotmail.com / melolivia@ig.com.br

O presente trabalho visa compreender a importância da mediação do Assistente Social do CAPS e 
do INSS para a efetivação do BPC – Benefício de Prestação Continuada. A análise dos dados coletados foi 
efetuada através de entrevista com as Assistentes Sociais do CAPS e da Agência da Previdência Social de 
Estância/SE. Caracteriza-se como entrevista qualitativa e exploratória. A pesquisa permite identificar na Lei 
Orgânica da Assistência Social – LOAS os pré – requisitos para acessar o BPC; observar a articulação entre 
as Assistentes Sociais do CAPS I Carmem Prado Leite e a Assistente Social da Agência da Previdência Social 
de Estância para o encaminhamento dos usuários da referida unidade de saúde que podem receber o BPC; e 
investigar as orientações sobre o acesso ao BPC no INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, junto às 
Assistentes Sociais do CAPS e da Agência da Previdência de Estância, para as pessoas com deficiência men-
tal. Observar-se-á como a LOAS estendeu este benefício àqueles que por sua condição mental não podem 
estar no mercado de trabalho e com renda mínima inferior a ¼ do salário mínimo por pessoa na residência. 
E ainda como os CAPS – Centros de Atenção Psicossociais – podem ajudar na avaliação pericial dos casos 
de deficiência mental que incapacitam para o trabalho por ter uma equipe multidisciplinar que atende a 
esse público. Pois observa-se, que a maioria das doenças mentais não têm cura, principalmente quando se 
caracteriza como transtorno severo e persistente. Portanto, esta pesquisa proporciona maior esclarecimento 
no que se refere à inserção do Serviço Social na efetivação da garantia de renda mínima aos doentes mentais 
e um melhor entendimento a respeito da política de direitos. (TCC) humanidade

 

ESTAGIÁRIOS DE PSICOLOGIA EM UNIDADE DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 
INTERNAÇÃO: A POTENCIALIDADE DESTA PRÁTICA

Lizmara de Carvalho Bensabath; Lucas Teixeira Costa (lucasteixeira1987@gmail.com); Joana Caroline Cuimar

Este artigo se propõe a descrever a experiência de um estágio extracurricular com adolescentes pri-
vados de liberdade, na instituição CENAM, situada na cidade de Aracaju – SE. Busca discutir a atuação 
do psicólogo no contexto das medidas socioeducativas. Para isto, traz como dispositivo para as discussões 
autores como Goffman com conceitos como mortificação do eu e Rauter que refere atuações e estratégias 
de resistência num cenário tão contraditório. A partir destas reflexões, é construída a narrativa de uma 
experiência muito significativa tanto para os estagiários como para a instituição como um todo, traduzindo-
-se como uma atividade que sinaliza estratégias de resistência e possibilidades de intervenção no sentido de 
compor a prática do psicólogo. (TCC) humanidade
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EXTRATORES DE PEDRAS: VIDA E SOBREVIVÊNCIA NAS PEDREIRAS 
DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU/SE

Chanaia Macedo Santos (Serviço Social/ chanaia1macedo @hotmail.com); Micaelly Vitor de Araújo (Serviço 
Social/ micaellylove17@hotmail.com); Rosicléia Alves Nascimento (rosysso.alves101@gmail.com); Profª Drª 
Jane Claúdia Jardim Pedó (Serviço Social/ janepedo@ig.com.br)

Diante do capitalista e a dinâmica no mundo do trabalho, a seguinte pesquisa teve como proposta 
inicial investigar a realidade dos extratores de pedras e a sua forma de trabalho, tendo como objetivo analisar 
a atividade de extração enquanto fonte de renda, tornando possível verificar os aspectos socioeconômicos 
dos mesmos, bem como sua inserção no mercado tido como informal. Quanto à metodologia, trata se de 
uma pesquisa bibliográfica e de campo com a aplicação de questionários semi-estruturados a os extratores. 
No que diz respeito ao referencial teórico, foi abordado às transformações do mercado de trabalho além do 
capitalismo que traz significativas mudanças para a vida dos trabalhadores que vendem sua força de trabalho 
em troca do dinheiro, para poder se manter e conseguir se adequar em uma sociedade capitalista. Desta for-
ma o capitalismo exige novas formas de trabalho com melhor qualificação e aperfeiçoamento, aumentando 
assim o desemprego estrutural por falta da mão de obra qualificada.  Portanto, o acesso ao mercado tido 
como informal torna-se uma forma de inserção laboral e aquisição de renda para os trabalhadores que não 
conseguem inserir-se na no mercado formal como é o caso dos extratores de pedras do município de Tomar 
do Geru/SE, que dependem da atividade de extração para sobreviver. Ademais, a pesquisa focaliza-se na 
realidade dos extratores de pedras para alcançar a referida proposta.  (TCC) humanidade 
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INCONSTITUCIONALIDADE DO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO

Filipe sousa Rodrigues (Curso de Direito/ don_pep@hotmail.com); Ana Carla Pinheiro Freitas (Curso de 
Direito/ cpinheirofreitas@yahoo.com.br); 

É no art. 21 da Constituição Federal, inciso XXIII, alíneas a, b, c e d, onde encontraremos a fun-
damentação legal do uso da energia nuclear para fins exclusivamente pacíficos, ou seja, não pode haver 
atividade nuclear que vise dotar o país de um potencial ofensivo nuclear. O Brasil aderiu ao Tratado de não 
Proliferação de Armas Nucleares, ao Acordo Quadripartite, o Tratado de Tratelolco, além de proibir com-
pletamente os Testes Nucleares, ressaltando que, tais tratados criam normas gerais em termos de asserções 
jurídicas que regem a conduta futura das partes, sendo as obrigações basicamente as mesmas para todas as 
partes. O objetivo desse trabalho é demonstrar que, embora o Estado brasileiro tenha legislação para uti-
lização pacífica nuclear, na prática,o Brasil vem realizando atividades que violam a constituição e todos os 
tratados nos quais é signatário. A pesquisa foi realizada através de consultas bibliográficas de artigos, jornais 
e revistas. Constatou-se assim, que o país possui a sexta maior reserva de minério de urânio e que o Brasil 
domina e vem desenvolvendo tecnologia própria para o enriquecimento desse mineral através da Marinha 
Brasileira, instituição não civil que possui um Programa Nuclear extremamente complexo, tendo inclusive 
desenvolvido um submarino nuclear em cooperação francesa. Após a visita do presidente da França, Nico-
las Sarcozy ao Brasil em 2008, ficou acertado o desenvolvimento de um submarino nuclear e a construção 
de um estaleiro além da uma base para tais submarinos. A vertente que defendeu a criação do submarino 
nuclear baseou-se na Política de Defesa Nacional, pois o projeto é assim denominado devido a sua forma de 
utilização de energia, a propulsão nuclear, que o faz mais autônomo e veloz para a vigilância da nossa imensa 
costa marítima.  A legislação brasileira determina que qualquer atividade nuclear é monopólio da União, e 
portanto,para atender ao art. 21 da Constituição Federal, os estudos científicos e projetos que envolvessem 
atividades nucleares, deveriam ser desenvolvidos por organizações civis e não pelas forças armadas, no caso 
em questão,a Marinha Brasileira. Um outro aspecto, dissuasórios, os submarinos são armas poderosas, e são 
empregados por militares, com fins militares. Podemos assim concluir que, propulsores nucleares desen-
volvidos pelas Forças Armadas Brasileiras, criados para submarinos com intenção na Defesa Nacional, não 
possui finalidade pacífica, ou seja, o Programa Nuclear Brasileiro se converteu em ato contrário aos valores 
constitutivos do art. 21 da Constituição Federal, e indo de encontro a todos os Tratados assinados Interna-
cionalmente supracitados.  (TCC) humanidade 
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O COMPARTILHAMENTO NA INTERNET COMO FORMA DE ATENDER A FUNÇÃO 
SOCIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL AVALIAÇÃO JURÍDICO

Fernanda Oliveira Santos (Curso de Direito – UNIT/ oliveira.fernanda09@gmail.com)

O presente estudo tem como objetivo investigar a propriedade intelectual, mais especificamente, os 
direitos autorais e sua função social. Buscando compreender a influência exercida pela rede mundial de com-
putadores nesse ramo do direito. O exame da matéria tem início com um mergulho histórico, almejando 
compreender o instituto desde seu nascimento, no mundo e no Brasil, e, assim descobrir os motivos que le-
varam criação de um leque normativo tutelando os bens imateriais, além de estipular o conceito e a natureza 
jurídica do referido instituto. Após isso, o estudo é direcionado ao instituto da função social da propriedade, 
desde seus aspectos históricos até os aspectos constitucionais e legais, no intuito de demarcar quais condutas 
atenderiam a função social da propriedade intelectual. Enquanto o quarto capítulo aborda a compatibilida-
de do rol de limitações da lei 9610/98 com a Carta Magna e do compartilhamento de arquivos como forma 
de efetivar o comando constitucional da função social da propriedade, o objetivo central é abordar a questão 
do compartilhamento de arquivos do ponto de vista social, observando a necessidade humana de acesso aos 
bens culturais e facilidade gerada pelo uso desse meio de acesso. Ao final são apresentadas alternativas de fle-
xibilização dos direitos autorais, curioso notar que a maior parte delas não surgiu pela iniciativa dos poderes 
públicos, e, sim de grupos da sociedade que se mobilizaram e apresentaram maneiras alternativas de encarar 
a problemática dos direitos autorais. Na contramão da prática defendida pelas grandes empresas, a proposta 
é atribuir liberdade ao autor para interagir diretamente com seu público e estipular quais tipos de uso serão 
permitidos. A lei brasileira aparece como uma das mais restritivas, estipulando somente um rol taxativo de 
situações na quais não é exigida a autorização do criador da obra intelectual para seu uso. Em razão disso, 
é necessária uma revisão legislativa direcionada a flexibilização das normas de direitos autorais, almejando 
sempre o tão alardeado equilíbrio entre o interesse público e o interesse privado em questão. Por óbvio, não 
deverá o interesse público ser colocado em situação inferior, o direito ao acesso à produção intelectual, apesar 
de não estar expressamente contido no art.5° da Constituição Federal, deverá ser considerado um princípio 
tão importante quando o direito de exploração dado ao criador do bem imaterial. O estudo foi realizado 
com material bibliográfico amplo, contendo artigos, monografias, dissertações, revistas e livros. Além de 
conter sucinto exame da lei de direitos autorais (LDA n°9610/98), da Constituição Federal, sem olvidar dos 
tratados em matéria de intelectual, mais profundamente a Convenção de Berna, esta apesar de ter sido cele-
brada no séc.XIX ainda disciplina grande parte da matéria de direitos autorais. (TCC) humanidade
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O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM 
UMBAÚBA-SE: UMA REFLEXÃO SOBRE SUA ATUAÇÃO

Dilma Moreira de Oliveira (dilmae100@hotmail.com); Leila Cardoso Santos (leila.cardodo@hotmail.com); 
Profa. Dra. Jane Cláudia Jardim Pedó (janepedo@ig.com.br)

Para uma análise da atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Umbaúba faz-se necessário a compreensão acerca do histórico da Criança e do Adolescente desde o Período 
Colonial até a República, no sentido de esclarecer o processo de desenvolvimento das Crianças e Adoles-
centes junto às mudanças significativas que o Brasil vivenciou. Em síntese é condizente explanar também 
todo processo de descentralização e controle social que propiciou ao país avanços consideráveis, visto que fez 
emergir na sociedade novas formas de participação e controle das políticas públicas, descaracterizando assim 
a autonomia central por parte do Estado, consolidando desta forma a democracia.  Destarte tal processo 
desencadeia ainda o surgimento dos Conselhos de Direitos na área da Infância e Adolescência nos níveis 
Nacional, Estadual e Federal como espaços inovadores no que corresponde a forma de integrar-se ao mesmo, 
bem como ser um órgão engajado na busca ativa pela efetivação de Proteção Integral as Crianças e Adoles-
centes, fazendo assim valer o que a Constituição Federal de 1988 juntamente com o Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) dispõe em seus aparatos legais. (TCC) humanidade 
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O PAPEL DO RH NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 
DA IMAGEM DE UMA ORGANIZAÇÃO

André Luiz Alves (anndrealves@hotmail.com); Alcides Anastácio de Araújo Filho (alcidesaraujo@terra.com.br)

Para onde se olha, para onde se anda depara-se, hoje, com um ambiente instável, dinâmico e compe-
titivo de negócios. Cabe nesse rol de constantes mudanças a percepção da área que cuida das pessoas como 
a menina-dos-olhos das empresas – fator que, realmente, determina o sucesso das organizações modernas, 
sejam elas privadas ou públicas. Hoje, cada vez mais, as organizações acreditam e investem na gestão de pes-
soas, que vai muito além dos conhecidos e tradicionais processos rotineiros e burocráticos de RH. Este arti-
go entende que o novo RH tem uma visão ampla do negócio, participa do planejamento estratégico, atende 
às necessidades de quem contrata e de quem é contratado e trabalha em prol do crescimento, desenvolvi-
mento e sustentabilidade de uma determinada organização. Ressalta-se que esse estudo tem sua relevância 
por reconhecer as pessoas como o grande foco de sustentação do negócio, por serem consideradas o maior 
bem de uma empresa e que compõem o seu real diferencial competitivo. A partir da literatura estudada e 
dos objetivos desta pesquisa, a discussão girou em torno da opinião de autores; que deram sustentação ao 
tema, em um consistente embasamento teórico. Primeiramente, foi feita uma alusão com base na transição 
dos Recursos Humanos em direção à Gestão de Pessoas. Em seguida, foram apresentadas as definições e 
conceitos de cultura organizacional e do papel estratégico do RH. Depois, comentou-se sobre a importância 
da comunicação interna. E, finalmente foi discutido como se dá a integração entre o Marketing e o RH. O 
presente artigo a respeito do atual papel do RH expressa o caminho estratégico das competências em prol 
da construção da imagem de uma organização, levando em consideração todo ideário que deve simbolizar 
a marca ao focar tanto nos clientes, quanto nos colaboradores, simultaneamente, garantindo o sucesso 
do negócio. Viu-se que, com a transição dos Recursos Humanos à Gestão de Pessoas, as transformações 
organizacionais acontecem, as performances individuais se potencializam, valorizando na cultura organi-
zacional a relação entre a empresa e seu quadro funcional. Constatou-se a importância de gerir os negócios 
com as pessoas, objetivando a eficácia organizacional, onde elas atuam como parceiro principal do negócio 
diante dos novos horizontes e das desafiadoras tendências. E com um olhar para dentro e outro para fora, a 
comunicação interna contribui com a construção de uma imagem corporativa positiva e forte, levando em 
consideração que o público interno é um público multiplicador. Assim, é possível destacar que se enganam 
as organizações que acham que sua imagem e sua identidade se resumem à sua apresentação visual mediante 
seus logotipos e nomes criativos. Desse modo, finaliza-se este trabalho com a certeza de que, dentro desta 
nova visão, faz-se necessária a atuação conjunta entre as áreas de marketing e RH no processo de construção 
da imagem de uma organização, uma vez que a equipe de RH conhece as deficiências e os potenciais dos 
times da empresa e o marketing, por sua vez, os objetivos mercadológicos e estratégicos, conciliados. (TCC) 
humanidade
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A DISPUTA PELOS BENS SIMBÓLICOS E SAGRADOS: 
UMA LUTA ENTRE O CATOLICISMO POPULAR

Roberto Sousa Santos – roberto_sousa@unit.br (Prof. Me. Roberto Sousa Santos do núcleo de educação à 
distancia – Curso de História e Serviço Social - presencial)

Pretendeu-se, neste trabalho, apresentar uma analise das crenças religiosas e seus agentes nas socieda-
des brasileiras, focalizando a grande disputa pelos bens simbólicos e sagrados. Baseando-se assim nas obras 
e visões de Pierre Bordieu sobre as nuances sociais destas relações, no campo religioso brasileiro, que é visto 
como um local de lutas estratégias entre os grupos religiosos que competem pelo monopólio administrativo 
dos bens de salvação. No ponto de vista deste autor, observamos que as sociedades modernas em vista do seu 
caráter de racionalização têm possibilitado práticas e crenças religiosas sincréticas e nômades, no qual não 
existe uma adesão exclusiva dos fiéis para com o grupo religioso a qual pertença, mais uma procura motivada 
por desejos rápidos de cura e soluções imediatas. Nesta perspectiva este caráter sincrético e nômade acaba 
sendo fruto da transitoriedade imposta pela pós-modernidade para atormentar grandes sistemas religiosos, 
especialmente o catolicismo. Provocando desta forma um fenômeno migratório na forma de expressão das 
representações do sagrado. Este fator é visível no interior da religiosidade católica que perceber a perda sen-
sível dos fieis, para isso aposta na criação do movimento denominado Renovação Carismática Católica, que 
tem como principal função segura os fieis, para isso adota uma postura pentencostalista, evidenciando novos 
comportamentos mágicos como o dom da língua, da cura e até mesmo exorcismo. (Outros) humanidade

A REESTRUTURAÇÃO RELIGIOSA: DOS JESUÍTAS A CRIAÇÃO DAS PARÓQUIAS

Roberto Sousa Santos – roberto_sousa@unit.br (Prof. Me. Roberto Sousa Santos do núcleo de educação à 
distancia – Curso de História e Serviço Social - presencial)

Os assuntos sociais que abrangem também a religiosidade passaram a receber uma maior impor-
tância nas discussões cientificas e nos meios de comunicação nos últimos anos. Os debates sobre religião 
e religiosidade têm se disseminado na construção de uma representação simbólica da sociedade, tanto em 
níveis individuais como, além disso, na coletividade. Este trabalho trata da construção e institucionalização 
da ordem Jesuítica, conhecida como Companhia de Jesus, que foi responsável por um projeto missionário 
e muitas vezes se chocaram com o projeto colonizado. Marcando dessa forma a presença dos missionários 
jesuíticos em solo colonial, durante quase todo o período colonial, já que esses se encontram no Brasil desde 
o inicio da colonização até que a expulsão da Ordem de Cristo, baseada nos planos de reestruturação impe-
rial, conhecidas como Reformas Pombalinas. Expulsão esta que aconteceu em meio a mudanças políticas e 
administrativas metropolitanas e coloniais, tomadas pelo Governo português na segunda metade do século 
XVIII, que objetivava as mudanças desejadas pelo Marquês de Pombal. Analisar a reestruturação religiosa, 
aqui concebida nas práticas e nas representações populares e oficiais, vistas nas representações do catolicismo 
popular e na criação das paróquias nas vilas e vilarejos coloniais. Essa reestruturação teve importante repre-
sentação nesses agentes religiosos e demais representantes, que fundamentaram uma importante presença 
simbólica nos espaços sociorreligiosos ligados às práticas católicas brasileira. Representação essa que oficial-
mente passou a ter nos vigários colados e encomendados, ligados as paróquias, uma representação legal, na 
manutenção das práticas religiosas nas freguesias e cidades coloniais. (Outros) humanidade
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COMPANHIA DE JESUS: O PODER MISSIONÁRIO CATÓLICO NO BRASIL

Roberto Sousa Santos – roberto_sousa@unit.br (Prof. Me. Roberto Sousa Santos do núcleo de educação à 
distancia – Curso de História e Serviço Social - presencial)

A Companhia de Jesus surgiu em um momento impar da história da Igreja católica, momento esse 
que exigiam mudanças drásticas nos dogmas e conceitos religiosos e sociais da época. Inácio de Loyola 
era um guerreiro que ferido em batalha foi atendido pelos hospitais religiosos da época, lá tendo acesso a 
conhecimentos e doutrinas religiosas, resolve fundar uma nova ordem religiosa, com base nos seus conhe-
cimentos militares e agora religiosos. Acabou caindo nas graças do papado, que necessitava de uma ordem 
religiosa, que além de fiel aos planos da Igreja de Roma, fosse soldados de Cristo, na evangelização dos povos 
encontrados no novo mundo. Assim nasceu o interesse pela pesquisa dessa importante ordem religiosa na 
construção sociorreligiosa nas colônias e territórios portugueses e espanhóis. Com base em uma pesquisa 
bibliográfica e de analise de trabalhos acadêmicos, construímos uma visão sócio-histórica da fundação da 
Companhia de Jesus e sua atuação no Brasil, simbolizando assim um marco importante nos planos anti-
-reformistas da Igreja católica e para os projetos colonizadores das coroas portuguesas e espanholas durante 
muito tempo, até que isso fosse mudado por causa das ideias iluministas introduzidas na administração des-
ses países. Conceitos esse que fizeram acontecer reestruturações político-administrativos nos governos desses 
países, criando certa aversão aos padres da Ordem Jesuítica, que foram expulsos no final do século XVIII, 
por causa do seu poder simbólico e social nas colônias europeias na América latina. (Outros) humanidade

O PODER SIMBÓLICO DAS IRMANDADES, CONFRARIAS E ORDENS TERCEIRAS: 
UMA CONSTRUÇÃO

Roberto Sousa Santos – roberto_sousa@unit.br (Prof. Me. Roberto Sousa Santos do núcleo de educação à 
distancia – Curso de História e Serviço Social - presencial)

A religião sempre foi um assunto que envolveu os acadêmicos, e têm recebido maior importância nos 
debates acadêmicos e científicos, além dos meios de comunicação. As discussões sobre a religião e religiosidade 
se difundem como meio para uma construção das representações sociais e religiosas, tanto em níveis pessoal 
como na sociedade.  Este trabalho aborda a construção de um cenário social importante para o Brasil colonial, 
com ênfase nessa construção na província de Sergipe Del Rey, com base no projeto colonizador, que sempre 
disputou simbolicamente espaço com o projeto missionário. Que tinha desde o início da colonização uma 
representação imensa nas ordens religiosas, principalmente na Ordem jesuítica. Situação mantida até a reestru-
turação implantada por Pombal no final do século XVIII. Essa mudança gerou muitas mudanças no conjunto 
social colonial em quase todo o território da colônia portuguesa na América. Compreender a reestruturação 
sociorreligiosa, aqui concebida nas práticas e nas representações populares e da Igreja católica. Essa reestru-
turação da religiosidade teve nas confrarias, irmandades e ordens terceiras, importante presença simbólica na 
construção dos espaços sociorreligiosos ligadas às práticas católicas até os dias atuais, como podemos notar na 
irmandade de Santo Antônio e Almas em Itabaiana. (Outros) humanidade
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AS ESCOLAS RÉGIAS: UM FORTE EXEMPLO DA REESTRUTURAÇÃO 
EDUCACIONAL NO BRASIL NO SÉCULO XVIII

Roberto Sousa Santos – roberto_sousa@unit.br (Prof. Me. Roberto Sousa Santos do núcleo de educação à 
distancia – Curso de História e Serviço Social - presencial)

Os assuntos Educacionais que abrangem também a estruturações e normatizações passaram a rece-
ber uma maior importância nas discussões cientificas e nos meios de comunicação nos últimos anos. Os 
debates sobre educação têm se disseminado na construção de uma representação simbólica da sociedade, 
tanto em níveis individuais como, além disso, na coletividade. Este trabalho trata da desconstrução e desin-
sAtitução do poder que a ordem Jesuítica, conhecida como Companhia de Jesus, tinha sobre a educação, 
que foi responsável por um projeto missionário mais amplo do que apenas o de evangelização e catequese. 
Marcando dessa forma a presença dos missionários jesuíticos em solo colonial, durante quase todo o período 
colonial, já que esses se encontram no Brasil desde o inicio da colonização até que a expulsão da Ordem de 
Cristo, baseada nos planos de reestruturação imperial, conhecidas como Reformas Pombalinas. Expulsão 
esta que aconteceu em meio a mudanças políticas, educacionais e administrativas na metrópole e colônias, 
tomadas pelo Governo português na segunda metade do século XVIII. Objetivando as mudanças desejadas 
pelo Marquês de Pombal. Analisar a reestruturação educacional, aqui concebida nas práticas e nas repre-
sentações missionárias, vistas nas ações e abandonos da educação formal nas vilas e vilarejos coloniais. Essa 
reestruturação teve importante representação escolas régias e demais manifestações educacionais singulares, 
que fundamentaram uma importante presença simbólica nos espaços sócio-educacional ligados às práticas 
educacionais existentes no Brasil. Representação essa que oficialmente passou a ter nas escolas régias uma 
representação legal, na manutenção das práticas educacionais nas freguesias e cidades coloniais.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR NO CURSO NORMAL: A CONTRIBUIÇÃO DO 
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO “RUI BARBOSA”

Lucia Violeta Prata de Oliveira Barros (Faculdade Jose Augusto Vieira/ violetaprata2011@hotmail.com); 
Miguel Andre Berger (Universidade Tiradentes/ bergerandremiguel@hotmail.com )

Este artigo pretende discutir sobre a formação do professor no curso normal, as transformações ocor-
ridas por força da legislação e as contribuições do Instituto de Educação “Rui Barbosa”, uma instituição 
centenária que contribuiu para a formação do professorado em Aracaju. É um estudo de caráter bibliográfico 
e documental e analisou as contribuições e as influências decorrentes da legislação com um diferente olhar 
para a Lei Nº730; 5.692/71 que descaracteriza a formação do professor com mudanças significativas nos 
parâmetros organizacionais para a condução dessa formação a exemplo do currículo. Este estudo tem como 
aporte teórico as ideias de Brzrzinski (2006), Nóvoa (1997), Saviani (2009), Nascimento e Freitas (2011), 
Vicentini e Lugli (2009), Valdemarim (2005), dentre outros que contribuem para essa temática. (Disserta-
ção) Ciências Humanas

 
“UMA VEZ ESCOTEIRO, SEMPRE ESCOTEIRO’: A EDUCAÇÃO 

ESCOTEIRA EM SERGIPE (1958 - 2009)

Ricardo Rocha Rabelo (rocha_rabelo@yahoo.com.br)

O Escotismo é uma prática pedagógica extra-escolar criada em 1907, na Inglaterra, por Baden-
-Powell, com o intuito de despertar no jovem o exercício do autogoverno e de valores éticos e morais, fun-
damentados na pedagogia do “aprender fazendo.” A sua chegada à Sergipe, assim como nos demais estados 
brasileiros, esteve associada à instituição escolar por meio do que se convencionou denominar “Escotismo 
de Estado”, até a metade do Século XX. A partir desta fase, estabeleceu-se em solo sergipano essencialmente 
como “associação voluntária”, ora com apoio de instituições estatais e da sociedade civil, ora sem qualquer 
tipo de apoio. Assim sendo, o Escotismo atinge a configuração proposta por seu fundador Banden-Powell, 
sendo a participação dos seus membros essencialmente voluntária. Uma vez configurado como associação 
voluntária, o Escotismo cresce no Estado e passa a ser composto por vários grupos que vão surgindo ao longo 
dos anos. Diante disso, a problemática que surgiu foi: quais características são (in)comuns nas trajetórias de 
vida de (ex)escoteiros sergipanos? Para responder a tal pergunta foram consideradas como objeto de estudo 
as trajetórias de vida de pessoas que um dia tiveram experiências no Escotismo no Estado de Sergipe. Com 
base teórica na história cultural, o objetivo foi compreender a formação educativa do movimento e o “pro-
duto” desta formação. Isto porque as influências e apreensões impregnadas nessas trajetórias são reveladoras 
de um tipo peculiar de educação, que foram entendidas a partir dos conceitos de Educação não-formal de 
Coombs e Ahmed (1975) e de apropriação de Roger Chartier (1990). O método utilizado para além da 
pesquisa bibliográfica e documental foi o prosopográfico (CHARLE, 2006), bem como a metodologia da 
historia oral, segundo Alberti (2010). A conclusão a que se chegou neste estudo revelou que as apropriações 
de conhecimentos técnicos, associadas aos valores incutidos no movimento escoteiro, deixaram “marcas” as 
quais foram levadas para as diferentes etapas das trajetórias de vida dos quarenta e um escoteiros pesqui-
sados, o que legitima a expressão “uma vez escoteiro, sempre escoteiro”. (Dissertação) Ciências Humanas
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A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE APRENDIZAGEM 
NO CURSO DE PSICOPEDAGOGIA

Maria Salete Peixoto Gonçalves e Fabricia Teixeira Borges (fabricia_borges@unit.br)

Utilizamos como referencial teórico nesta pesquisa a teoria psicológica histórico-cultural de Vigotski 
(1988,2009, 2004), Luria. (1988), e a dialogia de Bakhtin (1981, 1993, 200,2002), articulando os aspectos 
do pensamento e da linguagem na construção dos conceitos científicos em sala de aula durante uma aula. 
Nosso estudo, A construção do conceito de aprendizagem em uma aula de psicologia da aprendizagem, no 
curso de pós-graduação em psicopedagogia, nasce das seguintes suposições: a) A sala de aula é espaço de 
construção de conceitos científicos, onde a ação do professor na relação direta com seus alunos, e com o 
conhecimento proporcionará uma reestruturação de seus conceitos prévios para que assim possa sistematiza-
-los. B) A construção do conhecimento se dá na prática social e é concretizada por meio da interação ver-
bal; a organização da fala em interação em sala de aula pode ser determinante na formação dos alunos, de 
acordo com o tipo de interação verbal presente no processo construção do conhecimento. Por conseguinte, 
traçamos os seguintes objetivos: 1) Descrever a metodologia e o plano de aula do professor; 2)Identificar os 
conceitos psicológicos trabalhados durante a aula; 3) Descrever a forma de interação verbal que ocorre entre 
professor-aluno, aluno-aluno e aluno-professor no momento de construção do conceito. Compreendemos 
que a construção do conhecimento se dá na prática social e é concretizada por meio da interação verbal. A 
organização da fala em interação na sala de aula pode ser determinante na formação dos alunos, de acor-
do com o tipo de interação verbal presente no processo de construção do conhecimento. A sala de aula é 
espaço de construção de conhecimento, que através da atuação docente nas interações verbais com seus 
alunos, proporciona a estes, ponderar sobre seus conceitos prévios, para que assim possam reestruturá-los, 
sistematizando-os, evoluindo e maturando, possibilitando assim a construção dos conceitos científicos. Nos-
so estudo se desenvolveu metodologicamente com base qualitativa. Tivemos como participantes uma turma 
de pós-graduação lato sensu, que possuía 32 alunos e uma professora ministrante da disciplina psicologia 
da aprendizagem. Investigamos, deste modo, a construção do conceito psicológico de aprendizagem em sala 
de aula, no momento em que a professora da disciplina de psicologia da aprendizagem esteve ministrando 
sua aula, em uma turma de pós-graduação no curso de psicopedagogia, onde, através da filmagem desta 
aula, detectamos as formas de interações verbais de ensino constituídas no momento de construção dos 
conceitos científicos, nas relações professor-aluno, aluno-professor, aluno-aluno. Apreciamos os modos de 
participação destes na construção do conhecimento, procurando, entender como eles operam de onde par-
tem e como se relacionam as informações e os conhecimentos ocorridos e construídos durante este processo. 
Desta forma, possibilitaremos a colaboração para o aprimoramento de considerações a cerca do que acontece 
no espaço da sala de aula nas interações verbais, na construção de conceitos científicos. Os resultados desta 
pesquisa encontram-se em processo de analise. (Dissertação) Ciências Humanas
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A GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM ARACAJU NO PERÍODO DE 1992 A 2002

Luciano Matos Nobre (Universidade Tiradentes / nobre_matos_luciano@yahoo.com.br);  Drª Ada Augusta 
Celestino Bezerra (Universidade Tiradentes / adaaugustaeduc@gmail.com) 

Este trabalho de dissertação de Mestrado em Educação, da linha de pesquisa Educação e Formação 
do Professor, tem como objeto de estudo a gestão da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, no pe-
ríodo de 1992 a 2002, que corresponde a uma lacuna na produção do conhecimento nessa área, tanto no 
âmbito da literatura local quanto nacional. O estudo de caso aqui exposto configura-se como abordagem 
qualitativa, inspirada na perspectiva histórico-dialética, Partiu da Revisão Bibliográfica, da Análise Docu-
mental e Histórica e da Análise de Conteúdo e das entrevistas a serem desenvolvidas em campo. Faz uma 
discussão através do método dialético, partindo do confronto de ideias e conceitos dos autores sobre o tema 
em questão e das experiências históricas das escolas públicas municipais de Aracaju, no período de 1992 a 
2002, contemplando as contradições da realidade da gestão educacional em Aracaju nessa fase, considerados 
os diferentes modelos exercitados. A História cultural segundo Chartier (1990) é importante na identifica-
ção de uma realidade social, em diferentes lugares e momentos nos aspectos de construção. Bardin (2009) 
procura trazer ao mundo da pesquisa científica um concreto e racional método de investigação aplicando 
as técnicas de Análise de Conteúdo na investigação psicossociológica e nos estudos das comunicações de 
massas. O objetivo geral é contribuir na sistematização da memória histórica da evolução do sistema muni-
cipal de educação de Aracaju, com ênfase a gestão educacional no período de 1992 a 2002, de modo a suprir 
ausência constatada na literatura da área. Os resultados direcionados a esse estudo servirão de informações 
em relação à gestão municipal, desenvolvida no município de Aracaju. (Dissertação) Ciências Humanas
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A PRÁXIS DOCENTE NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Ana Maria Plech de Brito (ana_brito@unit.br)

O mundo vivencia um contexto de transformação, onde o atual foco é a busca de conhecimento. 
Dentre os teóricos que estudam essa nova sociedade temos: (LÉVY, 1999), que denomina esse contexto 
como sociedade do conhecimento. Percebemos que as redes sociais fazem circular entre a população mun-
dial, o conhecimento, visualizado como mercadoria social e econômica. Os Ambientes Virtuais de Apren-
dizagens (AVAs) organizados a partir das tecnologias da informação e da comunicação são fundamentais 
para a disseminação dos conhecimentos e para a viabilização dos projetos e programas de formação e de 
educação. O presente estudo tem por objetivo descrever e entender a construção do conhecimento e a me-
diação docente no fórum de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O trabalho tem como base a 
teoria do conhecimento e mediação de Vigostky (1984, 1987, 1988, 1996, 1998,2001), que postula que toda 
a ação é motivada por um objetivo e mediada por uma ferramenta, o conceito de dialogismo de Bakhtin 
(2004), o conceito de mediação de Masseto (2005), e Kensky (2007). O grande crescimento da Educação a 
Distância, no Brasil e no mundo, tem gerado a necessidade de mais estudos na área, não só para descrever 
o processo de construção da aprendizagem, mas também, e principalmente, para entender como a media-
ção docente acontece nessa modalidade de educação. A motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa 
surgiu da experiência vivenciada como docente pedagoga e gestora de instituições de Educação à Distância 
há quase uma década. Essas atividades profissionais despertaram-se para a necessidade de construir um pro-
cesso de investigação que envolvesse a compreensão das interfaces do processo pedagógico, especificamente 
dos processos de construção do conhecimento a partir das mediações docente. Um dos aspectos essenciais 
na aprendizagem a distância envolve a questão da interação entre alunos, professores e as ferramentas que 
compõem esse ensino, com ênfase especial nos fóruns de discussão. O estudo, de abordagem qualitativa, 
buscou descrever e entender a construção do conhecimento a partir das análises das interações no fórum de 
discussões dos cursos da Universidade Tiradentes (UNIT), bem como perceber os fatores que proporcionam 
a mediação. Para isso, utilizei a análise temática, dialógica de conversação nos fórum da disciplina Nuclear, 
Filosofia e Cidadania, que abrange sete cursos à distância, (Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em 
Segurança No Trabalho, Serviço Social, Letras Português /Espanhol, Pedagogia, Licenciatura em Informá-
tica e Licenciatura em História), todos em nível de graduação. Esse trabalho faz parte do estudo que estou 
desenvolvendo como aluna do Mestrado em Educação da Universidade Tiradentes (UNIT), as informações 
estão em processo de coleta e sendo analisadas gradualmente. (Dissertação) Ciências Humanas
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ANOTAÇÕES SOBRE O GOOGLE: POSSIBILIDADES EDUCACIONAIS

Josevânia Teixeira Guedes (Mestrado em Educação/Unit, josevaniatguedes@gmail. com); Tânia Maria da 
Conceição Meneses Silva (Letras/UFS, tania88meneses@ hotmail.com); Roberto Carlos Bastos da Paixão 
(Letras/Atlântico, yeper_rp@hotmail.com)

A presente pesquisa tem como objetivo formular uma reflexão acerca das possibilidades que oferece o 
site de busca – Google –, se utilizado devidamente com finalidades educacionais. A missão do site de busca 
em pauta é “organizar as informações do mundo e torná-las mundialmente acessíveis e úteis”. Este estudo 
se refere a letramento com um novo sentido, aquele que permite ao sujeito estar preparado para leitura nas 
tecnologias digitais. A esta capacidade se tem denominado letramento digital, uma necessidade absoluta no 
mundo moderno e em qualquer setor ou área, vez que os computadores estão por toda parte e a tecnologia 
continua aceleradamente se renovando e surpreendendo a todos os cidadãos com as infinitas possibilidades 
e ferramentas de que dispõe,  principalmente os sites de busca, a exemplo o Google e seus aplicativos, daí a 
necessidade de se preparar o docente para ser usuário da máquina e, especificamente, usá-la para fins edu-
cacionais. A leitura e a escrita convencionais sofrem as influências da linguagem da informática enquanto 
que, por outro lado, a tecnologia garante espaço nas salas de aula em todos os níveis de ensino, mesmo que, a 
rigor, as escolas e os docentes não estejam devidamente preparados para a realidade do mundo digital.  Para 
alcançar o objetivo a que se propõe este sucinto estudo e assim poder justificá-lo, foi procedida a revisão de 
literatura disponível sobre o tema e, sequencialmente, elaborada, uma argumentação reflexivo-informativa 
no sentido de esclarecer pontos importantes sobre o site de pesquisa Google. O desenvolvimento deste estu-
do buscou saber a opinião de docentes de um Curso de Pós-graduação acerca da utilização do Google como 
um aplicativo de pesquisa educacional. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário cuja 
análise mostra que a maioria dos docentes pesquisados faz uso do Google e dos seus produtos como Pesqui-
sa na Web do Google, Google Tradutor, Google Acadêmico Google Earth, Google Maps, Google Livros,  
iGoogle, Google Code University, entre outros.  Entretanto, a maioria também ainda usa a pesquisa digital 
de forma precária e demonstra vontade de conhecer melhor os mecanismos e os aplicativos. (Dissertação) 
Ciências Humanas
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ARITMÉTICA ELEMENTAR ILUSTRADA: UMA PROPOSTA INOVADORA DE ENSINAR A 
CONTAR NO BRASIL (1879-1936)

Marcus Aldenisson de Oliveira ( marcus_aldenisson@hotmail.com); Ilka Miglio de Mesquita (ilkamiglio@
gmail.com).

O presente artigo objetiva evidenciar a configuração do método intuitivo na elaboração do livro 
didático com autoria de Antônio Bandeira Trajano, Aritmética Elementar Ilustrada. A utilização deste 
método, pelas escolas brasileiras, foi vista como uma inovação e modernização no ensino. Essa inovação e 
modernização se deram, fortemente, através da produção de livros didáticos com a utilização desse método 
na composição das obras. Nessa perspectiva, Antônio Bandeira Trajano foi autor de vários livros didáticos, 
de Aritmética e Álgebra, destinados tanto para alunos como para a orientação de professores no que discerne 
a forma como deveria ser trabalhado cada tópico de suas obras escolares. Para iniciar, perguntamos quem é o 
autor da Aritmética Elementar Ilustrada? Nascido no dia 30 de agosto de 1843, na cidade de Vila Pouca de 
Aguiar em Portugal, Antônio Bandeira Trajano iniciou sua vida escolar aos três anos de idade numa escola 
primária local e posteriormente, aos 12 anos, frequentou o ensino secundário em Guimarães, Portugal. Em 
1857, ano de sua chegada ao Brasil, Trajano, aos 14 anos, tornou-se brasileiro por naturalização. Em 1877, 
foi lecionar matemática em São Paulo na Escola Americana até outubro de 1880. Para Matos (2004, p. 
318), “suas experiências educacionais na escola paroquial da Igreja do Rio de Janeiro e na Escola Americana 
demonstraram a grande necessidade de livros didáticos”, uma vez que seus livros de aritmética e álgebra – 
Aritmética Primária, Aritmética Elementar, Aritmética Progressiva e Álgebra Elementar – começaram a 
ser publicados em 1879 e foram utilizados por muitos anos em escolas de todo Brasil. Em destaque, a sua 
Aritmética Elementar Ilustrada que foi publicada em 1879 chegando, em 1960, a surpreendente 138ª edição 
em circulação no Brasil. No ano de 1883, essa obra é premiada na Exposição Pedagógica, ocorrida no Rio de 
Janeiro, e teve a sua adoção pela Instrução Pública em vários Estados do Brasil, a partir do ano de 1907. Esta 
pesquisa é de cunho bibliográfico e documental, para isto foi realizada a descrição do documento - Aritmé-
tica Elementar Ilustrada -, que para nós significa materializá-lo e transformá-lo em fonte para a investigação 
histórica. Para concluir, consideramos que a análise do referido livro procura trazer à tona um tema que 
poderá proporcionar análises de pesquisadores que trabalham com a História da Educação, especialmente 
a História da Educação Matemática no contexto dos Oitocentos até meados dos Novecentos, contribuindo, 
assim, para compreender o método intuitivo na composição de livros didáticos no Brasil- inovando o ensino 
de Aritmética com novas práticas e saberes escolares. (Dissertação) Ciências Humanas
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COMO SE ENSINA E COMO SE APRENDE A SER PROFESSOR: A HISTÓRIA DE VIDA DE 
MARIA ISABEL DOS SANTOS

JOAQUIM FRANCISCO SOARES GUIMARÃES - joaquimsoaresguimaraes@ig.com.br

O presente artigo é parte da dissertação de mestrado em andamento “Memória de Educadoras: práti-
cas escolares e cultura escolar em Umbaúba nas décadas de 1960, 1970 e 1980”, e toma por objeto de estudo 
as memórias orais da professora Maria Isabel dos Santos, 82 anos, residente no município de Umbaúba, 
cidade localizada no sul sergipano. As suas memórias são experiências vividas na família, no grupo de conví-
vio, na instituição escolar e na “roça”, que se revelam potentes em possibilitar um novo processo de leitura/
escrita da história da educação sergipana, pois são capazes de revelar um passado alargado. Desse modo, 
traçamos o objetivo de compreender como a professora Maria Isabel dos Santos constituiu-se educadora 
pelos saberes mediados por sua primeira e única professora, “Alice”, na década de 1930. A significância de 
tomarmos nossa personagem para a pesquisa relacionada à história da profissão docente se encontra na razão 
de que suas narrativas do viver na escola muito dizem de sua composição como professora. Para alcançar o 
objetivo, atentamos para as seguintes questões: Como as memórias compostas pela oralidade, podem tradu-
zir no fazer-se sujeito professor? O que teria herdado de sua primeira e única professora? Onde encontrar o 
cerne de sua formação? Como se produziu uma cultura escolar e suas práticas escolares no seu trajeto edu-
cacional? Como Maria Isabel dos Santos se compôs educadora primária pelos saberes, métodos, programas 
e disciplinas do seu curso primário? Para obtermos as respostas para tais questões, imergirmos nas vozes 
cansadas, silêncios ininterruptos, lembranças e esquecimentos opacos que compõe o tecido mnemônico da 
professora Maria Isabel dos Santos. Ao nos apropriarmos das memórias da professora e concebê-la como fru-
to de sujeito fazedor de sua própria história, buscamos na história cultural e social Inglesa, segundo Edward 
P. Thompson (1981) e Raphael Samuel (1997) respaldo teórico para operar historiograficamente por lentes 
“vista de baixo”. Para tal, fizemos uso da metodologia da história oral, segundo as analises realizadas por 
Aberti (2005) e Montenegro (2010), bem como, das categorias de análise: “cultura escolar” de Julia (2001) 
e “Práticas Escolares” Faria Filho e Vidal (2002). Assim, conclui-se que os modos de ser e fazer-se professora 
de Maria Isabel dos Santos foram forjados durante sua trajetória enquanto aluna, pois teria herdado de sua 
professora “Alice” o modo de pensar e agir no ensino escolarizado. Pois, é na escola que se aprende a ser pro-
fessor, uma vez que, foi na sala de aula na relação com sua professora que Maria Isabel também se compôs 
professora e nos deixou indícios de como se constituiu a história da profissão docente no interior sergipano. 
(Dissertação) Ciências Humanas
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DE LOBINHA A PIONEIRA: SUBJETIVIDADES DE MULHERES NO MOVIMENTO 
EDUCACIONAL ESCOTEIRO

Aldenise Cordeiro Santos (Mestrado em Educação, Núcleo de Pós - Graduação em Educação da Universidade 
Tiradentes, GPECS/PROCAPS/UNIT. Email: aldenisecs@yahoo.com.br); Dinamara Garcia Feldens (Professora 
do Núcleo de Pós - Graduação em Educação da Universidade Tiradentes – UNIT. Email: dfeldens@hotmail.com)

Esta pesquisa faz parte de uma dissertação do Mestrado em Educação, que tem por objetivo carto-
grafar subjetividades de mulheres no movimento escoteiro, mais especificamente no 13º Grupo Escoteiro 
Uirapuru de Sergipe, a partir dos conceitos presentes nas linhas que atravessam a educação, a moral e os 
enquadramentos, e, que compõem as entrevistas feitas com mulheres que participam ou participaram desta 
unidade escoteira. Pensando pela perspectiva de uma educação que perpassa a vida e produz subjetividades, 
me utilizo de autores da Filosofia da Diferença, entre eles estão: Deleuze, Foucault, Guattari e tantos outros 
que pesquisaram a partir dessa possibilidade teórica. Este estudo compõe-se de uma pesquisa cartográfica 
desenvolvida com três mulheres que passaram ou ainda participam do 13º Grupo Escoteiro Uirapuru de 
Sergipe. No escotismo e em tantos outros dispositivos educacionais, em seus fundamentos, são ensinados 
valores que conduzem as mulheres a enquadramentos sociais, que seria um modelo do que ser, e, induz 
demarcações de comportamentos que correspondem a padrões construídos socialmente. Estas demarcações 
subjetivam gestos, hábitos, comportamentos, entre tantas maneiras de ser e de agir, que delimitam o certo 
e o errado, que definem moralmente e culturalmente modelos de mulheres. O movimento escoteiro reite-
ra um regime de moralidades que atravessa culturalmente a sociedade ocidental, cristã e patriarcal. Estas 
demarcações são passadas também no escotismo enquanto um lugar educacional, que ensina e reafirma 
elementos culturais que compõe a moral, porque é fruto das implicações desta sociedade. O escotismo é 
um movimento educacional, não escolar, voluntário, criado pelo inglês Baden-Powell (1857-1941), em 1907, 
com uma proposta de atividades destinada a meninos. Entretanto, em pouco tempo de fundação muitos 
grupos de escoteiros foram se formando na Europa, e em outras partes do mundo, chegando ao Brasil em 
1910. O movimento que se espalhou rapidamente, logo despertou o interesse de meninas para o ingresso 
nas tropas escoteiras. Em 1910, foram criadas as primeiras Companhias de Guias, pelo mesmo fundador 
do escotismo, dando início ao movimento bandeirante, paralelo ao escotismo, mas destinado somente a 
meninas. Escoteiros e bandeirantes vão constituir-se em dois movimentos, o primeiro destinado a meninos, 
o outro a meninas até que o processo de coeducação estabeleceu educação mista para ambos. Entre os anos 
de 1979 a 1985 a União dos Escoteiros do Brasil - UEB iniciou a implantação do processo de coeducação no 
movimento escoteiro. Com isso, passou aos poucos a atuar com seções mistas. Hoje, o escotismo é o maior 
movimento de educação não escolar do mundo, estando presente em 160 países, das mais diversificadas 
composições culturais, étnicas, religiosas, geográficas e diversas outras multiplicidades, com cerca de 28 
milhões de jovens, e agrega, cerca de 60000 membros juvenis no Brasil. Este estudo nos leva a compreender 
que o problema da inclusão da mulher entre os escoteiros perpassa pelo entendimento de que não devemos 
partir dessas construções culturais já postas e perpetuadas do que é ser homem ou mulher. Essa divisão é o 
próprio cerne da discussão, porque exclui a diferença, o outro desviante desse enquadramento. (Dissertação) 
Ciências Humanas
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EDUCAÇÃO E CINEMA DE ANIMAÇÃO: UM ESTUDO SOBRE AS POSSIBILIDADES 
INVESTIGATIVAS DE SHREK

Leilane Lima Sena de Andrade (leilanesenafono@yahoo.com.br); Giovana Scareli (giovana_scareli@unit.br)

As imagens estão presentes no nosso cotidiano, seja ao assistir uma novela ou ao ler uma história 
em quadrinhos. Elas nos encantam e ao mesmo tempo nos educam. Dentro deste contexto, os filmes são 
produções em que a imagem em movimento cria um sistema de significações, a partir da sua linguagem ci-
nematográfica, que são percepções formuladas da sociedade, carregando assim elementos culturais inerentes 
ao meio no qual está presente. É por esta razão que este produto imagético apresenta-se como elemento de 
valor investigativo das questões culturais e sociais, e por isto tem sido estudado em diversas áreas da ciên-
cia. Por ser um produto cinematográfico de grande sucesso e apresentar uma linguagem híbrida que atinge 
um público variado, as animações têm se tornado recorrente nas pesquisas da área de Educação. Dentre as 
inúmeras produções cinematográficas, a animação Shrek surge como o primeiro desenho com técnicas de 
animação inovadora, que traz claramente a cultura da sociedade em seus filmes e protagonistas atípicos que 
quebram os paradigmas presentes nos desenhos tradicionais. Este artigo representa um esforço em construir 
o estado da arte dos estudos sobre a quadrilogia Shrek, com o intuito de verificar as visões que estes nos tra-
zem. Este é um estudo descritivo, exploratório e de natureza bibliográfica, uma vez que a proposta é analisar 
as pesquisas que têm como único objeto os desenhos Shrek. Após a análise dos dados obtidos nesta revisão 
bibliográfica, observou-se que esta animação provoca discussões variadas, com diferentes abordagens. Den-
tre os temas discutidos nestes periódicos, foram observados os seguintes tópicos: a desconstrução de mar-
cadores sociais; uso do desenho como material pedagógico para trabalhar diversos temas escolares e sociais; 
presença do livro na animação, averiguando o seu espaço e valor nesta mídia e na sociedade contemporânea; 
análise da narrativa cinematográfica e sua relação com o aparato ideológico atual; a linguagem híbrida des-
te desenho; o uso do humor e do grotesco nas discussões de questões sociais; a relação do desenho com a 
contemporaneidade; a releitura dos contos de fadas em Shrek; a presença da sexualidade nestas animações; 
sentidos e reflexões a partir de Shrek percebidas por crianças e a narrativa do filme sob o olhar filosófico 
de Nietzsche. Assim, pode-se concluir que esta produção cinematográfica levanta discussões pertinentes no 
nosso contexto atual, trazendo-nos novos significados e nos fazendo refletir sobre questões socioculturais, o 
que o torna um excelente instrumento para uso pedagógico, como também um produto para análise refle-
xiva e crítica da sociedade. (Dissertação) Ciências Humanas
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EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO VISUAL E ARQUITETURA: UM ESTUDO DO TEATRO 
SETE DE SETEMBRO – PENEDO/AL

Almir Tavares da Silva (almiraltasi@bol.com.br); Giovana Scareli (gscareli@yahoo.com.br)

O Teatro Sete de Setembro é uma casa de espetáculo e está localizado na cidade do Penedo, estado 
das Alagoas. Esse espaço teatral foi construído ao final do período Imperial no Brasil e inaugurado em sete 
de setembro de 1884, por iniciativa e empenho da Imperial Sociedade Phyl´harmônica Sete de Setembro, 
tendo como sócio fundador e à frente desse projeto o Sr. Manoel Pereira Carvalho Sobrinho. O objetivo 
dessa Sociedade era possuir sua própria sede, cultivar o gosto pela música nessa região e com o passar do 
tempo também investiu nas outras linguagens artísticas.  A ausência de documentação impressa, imagética e 
bibliográfica sobre o teatro no próprio local, ou até mesmo a inexistência de documentos em outros arquivos 
públicos nos impulsionaram a essa pesquisa, visto que buscamos compreender o estilo arquitetônico do Sete 
de Setembro e os aspectos mais relevantes desse espaço para o contexto histórico da cidade e da sociedade 
penedense. Nesse projeto de pesquisa objetivamos, especificamente, analisar a arquitetura do Teatro Sete de 
Setembro com referência nas características clássicas Greco-romanas e descrever os seus elementos arquite-
tônicos, construir os aspectos que foram relevantes na história do teatro a partir de documentos, imagens, 
narrativas orais e compreender esse espaço teatral como um local que possibilita o desenvolvimento de uma 
modalidade de educação informal e de comunicação visual. Por meio dessas pesquisas, nosso objetivo geral 
é analisar e compreender o Teatro Sete de Setembro em seus aspectos arquitetônico, histórico e educacio-
nal a partir da análise de documentos, estudo bibliográfico e narrativas orais. Nesse processo utilizamos 
a metodologia de pesquisa bibliográfica, documental, imagética e a metodologia de história oral. Para o 
desenvolvimento da pesquisa e análise das referências encontradas, nosso referencial teórico para o contexto 
histórico da sociedade penedense são Ernani MÉRO (1975) e Carlos SANTA RITA (1965), nas análises 
sobre a arquitetura clássica Greco-romana, suas características e a essência do classicismo que compõem a 
fachada do teatro buscamos os conceitos de John SUMMERSON (2009) e Marcus Pollio VITRUVIUS 
(2007), para o desenvolvimento da metodologia de história oral seguimos as propostas de Verena ALBERTI 
(2004), e associando esse espaço à educação informal e não escolar fundamentamos o nosso trabalho nos 
estudos de Maria da Glória GOHN (2008) e José Carlos LIBÂNEO (2012). O resultado que esperamos 
com essa pesquisa é compreender que existem possibilidades de aprendizado e comunicabilidade por meio 
de uma arquitetura, dos aspectos relevantes de sua história que também contribuirão para a memória do 
Teatro Sete de Setembro. (Dissertação) Ciências Humanas
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EDUCAÇÃO, FOTOGRAFIA E MEMÓRIA: UMA ANÁLISE DAS NARRATIVAS DE 
MELHERES IDOSAS

MARTA BATISTA DE SOUZA (martabat@infonet.com.br); ANDREA CRISTINA VERSUTI (andrea.versuti@
gmail.com)

A proposta central de Educação, fotografia e memória: uma análise das narrativas de mulheres idosas 
busca investigar questões vinculadas às falas de mulheres idosas, por meio do aporte teórico das narrativas. 
Compreendemos entrevista narrativa, tanto como fenômeno (o ato de narrar-se), quanto como método de 
investigação. Participarão deste estudo 05 mulheres idosas, com idade variando entre 65 a 102 anos, mora-
doras do bairro Palestina, há no mínimo 30 anos, que tenham fotografias de família e que queiram partici-
par da pesquisa. Realizaremos entrevista narrativa, investigando a contribuição da fotografia como recursos 
que propiciem às participantes, a partir de um processo de rememorização, o contato com sua memória, sen-
do quatro fases que se seguirão após uma exploração do campo. Na primeira fase, pediremos permissão para 
gravar a entrevista e explicaremos o procedimento da entrevista narrativa, no qual introduziremos o tópico 
central da entrevista narrativa. Na segunda fase, a narração será ininterrupta, exploraremos a narrativa das 
entrevistadas, com auxilio de fotografias selecionadas por elas, absteremos de qualquer comentário, apenas 
sinais não verbais de escuta, para encorajamento da continuidade da narrativa. Na terceira fase, iniciaremos 
os questionamentos, onde perguntaremos apenas questões imanentes, empregando somente as palavras das 
entrevistadas, sem apontar contradições possivelmente narradas. As gravações em áudio serão transcritas 
(nas fases: 1 2 e 3); A quarta fase, caracteriza, pelo final da entrevista, o gravador estará desligado, iremos 
empregar questões do tipo “por quê?”. Espera-se que os resultados deste estudo permitam a compreensão 
da concepção de Educação para um grupo de idosas a partir das suas narrativas construídas por meio de 
fotografias do acervo pessoal. (Dissertação) Ciências Humanas
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EDUCAÇÃO, TELEVISÃO E SUSTENTABILIDADE: UMA ANÁLISE 
DO REALITY SHOW ECOPRÁTICO

Jessica Gonçalves de Andrade / jessicagandrade@gmail.com; Giovana Scareli / gscareli@yahoo.com.br

Introdução: O conceito de Desenvolvimento Sustentável ou Sustentabilidade apareceu ao longo das 
ultimas seis décadas no centro de debates e discursos dos mais variados atores sociais, os quais buscam le-
gitimar suas ações e posturas. Percebemos, nesta perspectiva, que tais debates permeiam a mídia em geral, 
desde a rádio até a internet, porém foi no campo da produção audiovisual que este conceito ganhou terreno 
fértil. No entanto, nesta pesquisa, tomamos como referência a televisão, que desde a sua difusão massiva 
depois da Segunda Guerra Mundial despontou como uma referência importante dentro da cultura do nosso 
tempo. Este meio de comunicação destaca-se pela eficácia dos discursos mediante a veiculação para uma 
grande quantidade de telespectadores, assim, percebe-se que nela a promoção das discussões sobre o meio 
ambiente pode encontrar maior visibilidade. Inserida neste cenário, a presente pesquisa propõe-se a estudar 
o primeiro reality show veiculado pela TV Cultura, o ECOPRÁTICO, que surge como uma iniciativa jul-
gada inovadora em uma televisão pública que historicamente se destina a abordar a questão ambiental, no 
entanto, neste momento faz uso de uma antiga temática mediante um formato discursivo profundamente 
identificado com a televisão comercial, que é o reality show. O programa estreou em abril de 2009 e teve 
doze episódios, sendo que cada um, aborda uma família localizada na região metropolitana da cidade de São 
Paulo, analisando seus hábitos e costumes a partir da ótica de especialistas em sustentabilidade. De forma 
objetiva, o programa mostra soluções comportamentais simples que geram economia de recursos naturais, 
de energia e de dinheiro. O principal objetivo deste estudo é compreender como o programa ECOPRÁ-
TICO se apropria das ideologias ambientais em uma perspectiva sustentável a fim de promover uma ação 
pedagógica em seu discurso. Este estudo se enquadra na perspectiva da pesquisa qualitativa, trata-se, de 
uma pesquisa de cunho exploratório de caráter histórico-documental e bibliográfico cujo plano de análise 
é concomitantemente descritivo, explicativo, e analítico que toma como objeto de estudo o Reality Show 
ECOPRÁTICO. Além disto, caracteriza-se como uma análise de um produto cultural midiático. Como 
procedimento de construção dos dados foi promovido um levantamento dos produtos audiovisuais veicula-
dos pela TV aberta ao longo da década de 2000 cuja temática fosse focada na questão da sustentabilidade, 
bem como um levantamento dos episódios do programa ECOPRÁTICO, identificando a visibilidade das 
abordagens da sustentabilidade, através do procedimento de decupagem. Embora esta pesquisa ainda esteja 
em fase de conclusão, já podemos ousar em trazer algumas reflexões de acordo com as analises já realizadas. 
A primeira delas nos leva a perceber que o ECOPRÁTICO possui discursos que buscam construir significa-
dos e relacionamentos, não apenas nas famílias contempladas, mas com os telespectadores, buscando definir 
e legitimar o conhecimento acerca da sustentabilidade de forma didática, jovial e descontraída. (Dissertação) 
Ciências Humanas
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HISTÓRIAS DE VIDA E FORMAÇÃO: OS “AMADOS” INTELECTUAIS DE SERGIPE

Alice Angela Thomaz/alicethomaz@gmail.com

Este artigo é fruto da dissertação de mestrado em educação “Histórias de Vida e Formação: os
Amados Intelectuais de Sergipe”, em desenvolvimento na Universidade Tiradentes. Esta tem

como objeto de estudo as trajetórias de vida de Genolino, Gildásio e Gilson Amado, objetivando, 
através de suas atuações, compreender de que maneira esses irmãos contribuíram respectivamente para o 
Ensino Superior de Jornalismo, para o Ensino Secundário e para a Educação a Distância no Brasil, no perí-
odo de 1948 a 1979. Nesse sentido, o que pretendendo aqui é apresentar o caminho percorrido de pesquisa 
e os resultados obtidos na construção da dissertação, até o presente momento. Assim, referenciando-se na 
História Cultural Francesa, elegi as seguintes categoria de análise:  intelectual (SIRINELLI, 1996), geração 
(SIRINELLI, 1998), tática e estratégia (CERTEAU, 1998). Estas permitiram o entendimento dos irmãos 
Amados enquanto indivíduos pertencentes a uma mesma época, bem como a compreensão desses homens 
a partir da análise de suas ações, de maneira conseguir perceber a constituição dos três enquanto intelec-
tuais. Sendo assim, para a construção da pesquisa e realização das análises necessárias ao cumprimento do 
objetivo recorri à pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e à metodologia da história oral, segundo 
Alberti (2005). Esta teve como papel constituir fontes que permitissem a compreensão de Genolino, Gil-
dásio e Gilson Amado enquanto indivíduos, frutos de uma mesma família e que optaram pela Educação 
em um período de suas trajetórias. Nesse sentido, a partir dos depoimentos de familiares, em especial o de 
Camilla Amado, filha de Gilson, e o de Luis Amado, filho de Gildásio, dos documentos encontrados em 
arquivos da cidade do Rio de Janeiro, e das obras escritas pelos irmãos Amados e sobre os seus projetos, foi 
possível mapear as ações mais significativas desses homens no campo da Educação brasileira. Nas trajetórias 
de Genolino, Gildásio e Gilson Amado, elas foram, respectivamente, a fundação do curso de Jornalismo na 
Faculdade Nacional de Filosofia e Letras, em 1948; a gestão da Diretoria do Ensino Secundário do Minis-
tério da Educação, entre as décadas de 1950 e 1960; e a fundação da TV Educativa do Brasil, em 1962. Isto 
posto, foi possível concluir, até este momento, que de fato existem evidências e indícios de que as atuações de 
Genolino, Gildásio e Gilson Amado contribuíram para a Educação brasileira na medida em que motivaram 
a tomada de decisões que visassem além do saber fazer, o saber pensar. Tal fato

permite-me, então, acreditar que os três irmãos Amados buscaram atuar de maneira a promover uma 
Educação ampla, que pudesse alcançar o maior corroborando, assim, com a ideia de Sirinelli no que tange a 
atuação de intelectuais criadores, mediadores e engajadores.  (Dissertação) Ciências Humanas
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LEGADOS EDUCACIONAIS E RELIGIOSOS DE UMA PROFESSORA: 
IRMÃ LÊDA ENTRE O QUADRO E O GIZ

joaquimsoaresguimaraes@ig.com.br

Este artigo é fruto de uma pesquisa em andamento, do Programa de Pós-Graduação em Educação 
– Mestrado em Educação da Universidade Tiradentes - UNIT, atrelado ao seguinte objeto de estudo: “Me-
mórias de Educadoras: Práticas Escolares e cultura escolar em Umbaúba-SE entre as décadas 1960, 1970 e 
1980” orientada pela Profª Dra. Raylane Andreza Dias Navarro Barreto, está centrado sobre a biografia de 
Irmã Lêda Silva Dantas e sua atuação frente ao Colégio Sagrado Coração de Jesus, localizado no municí-
pio de Estância. Tem por finalidade, mostrar a importância desta educadora e religiosa dentro do contexto 
educacional do município de Estância - SE, ou seja, sua relevante contribuição para a sociedade estanciana. 
É um estudo histórico de caráter bibliográfico. Ao nos apropriarmos da história de vida da educadora e 
religiosa e concebê-la como fruto de sujeito fazedor de sua própria história, busquei na história cultural e 
social Inglesa, segundo Edward P. Thompson (1981) respaldo teórico para operar historiograficamente por 
lentes “vista de baixo”. Para compor a trajetória de vida da educadora e religiosa fiz uso do método auto-
biográfico conforme Souza (2008). Assim, conclui-se que o perfil biográfico da religiosa e educadora Irmã 
Lêda Silva Dantas revela-se na representatividade local que possui e no legado educacional que se traduz 
nas homenagens recebidas, sempre buscando levar ao próximo, união, amor, fraternidade, solidariedade, 
recebe o reconhecimento de toda comunidade estanciana pelos seus relevantes serviços na e para a educação. 
(Dissertação) Ciências Humanas
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MEMBROS DA SOCIEDADE BÍBLICA BRITÂNICA E ESTRANGEIRA E A HISTÓRIA DA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Ellen de Souza Bonfim (ellen_bonfim@hotmail.com); Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento (ester.
fraga@uol.com.br)

Esse texto fundamenta-se na perspectiva da História Cultural com base da História da Educação, 
História do Livro e História da Leitura analisa parte da correspondência enviada por 17 membros da So-
ciedade Bíblica Britânica e Estrangeira (BFBS) para os seus superiores, no período de 1818, ano em a BFBS 
inicia suas atividades no Brasil, até 1839, ano que foi possível até o momento transcrever, traduzir e analisar 
a documentação. É resultado de uma dissertação de Mestrado em Educação que está em andamento e é 
financiado pela FAPITEC/SE. A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira (BFBS) foi fundada em 1804 e 
tinha como finalidade a divulgação e propagação de ideias protestantes no país no século XIX, através da 
Bíblia expedida de acordo com a linguagem do povo. Essa é uma pesquisa de cunho bibliográfica e docu-
mental. As fontes analisadas são manuscritos, coletadas na Cambridge University Library (UK), nos anos 
de 2010 e de 2012. Essa documentação corresponde a 31 cartas e três orçamentos, escritos em sua maioria, 
em inglês. Três dessas cartas estão escritas em alemão. A hipótese elaborada é que a circulação dos impressos 
auxiliou na implantação de escolas e a definitiva inserção do Protestantismo no Brasil. Esta investigação 
surgiu a partir da necessidade de identificar os membros da BFBS, mapear seus locais de atuação, analisar a 
relações entre a distribuição de impressos e a implantação de escolas e igrejas protestantes em território brasi-
leiro e, portanto, compreender a atuação desses indivíduos responsáveis por essa circulação nos primeiros 21 
anos de atuação no Brasil. O referencial teórico dessa investigação pauta-se em Elias (1994), Certeau (1990), 
Weber (1971), os quais oferecem, respectivamente, os conceitos de cultura, tática, e associações voluntárias. 
O método utilizado é o Método Indiciário, elaborado por Carlo Ginzburg (1989). A correspondência envia-
da pelos membros da BFBS aos seus superiores da Inglaterra é aqui utilizada como fonte, buscando trata-las 
como alguns pesquisadores da História da Educação o fazem, a exemplo de Maria Helena Camara Bastos 
(2002), Maria Tereza Santos Cunha (2002) e Ana Chrystina Venâncio Mignot (2002).  A produção em 
História da Educação vem contribuindo para a extensão dos campos historiográficos brasileiros. Um estudo 
que analisa a ação de indivíduos que fizeram circular impressos protestantes no Brasil auxilia na compre-
ensão da história do livro e da leitura e, consequentemente, da alfabetização. O interesse nessa investigação 
é justificado pela carência de estudos sobre organizações protestantes que fizeram circular impressos em 
território brasileiro, desde o início do século XIX e, contribuíram para a formação de grupos de leitores no 
Brasil. (Dissertação) Ciências Humanas
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NOSSA ESCOLA: O ESPAÇO ESCOLAR NO PROCESSO DE ENSINO 
E APRENDIZAGEM INFANTIL

Laura ramos estrela - estrelladecor@uol.com.br; giovana scareli -gscareli@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO: O espaço escolar é considerado, atualmente, por renomados pesquisadores da 
área de Educação e Arquitetura, como uma fonte de pesquisa e de estudo por estar constituído de signos e 
marcas que participam da educação dos sujeitos. O espaço escolar passou há pouco tempo a ser um tema 
bastante valorizado na área da História da Educação. As escolas que, a partir do Brasil Império começaram 
a surgir como lugares planejados para a função do ensino, com o desenvolvimento e surgimento de novas 
pedagogias educacionais, passam a ser incluídas nas normas e leis educacionais, constituindo-se desta forma, 
um elemento complementar da educação empreendida nas instituições. Com efeito, através da percepção 
arquitetônica de uma instituição, aprende-se muito acerca das normas educacionais de sua época e também 
se vislumbra o cotidiano escolar pretendido nos espaços projetados. A arquitetura escolar, como campo de 
investigação científica, ainda é recente. Na história da educação vem ganhando importância no campo dos 
estudos sobre a cultura material da escola, compreendida também no seu sentido simbólico, superando o 
lugar que ocupava nas preocupações de âmbito higienista ou técnico-construtivo. A percepção da arquite-
tura enquanto espaço público diferente do espaço privado constitui-se como uma primeira aprendizagem 
comportamental: o ato de sentar-se, de não mexer sem autorização, não sair da sala sem licença; o respeito 
e reconhecimento das hierarquias do professor e do diretor, os espaços de brincar e estudar. OBJETIVO: O 
objetivo desse estudo é analisar o espaço-escola da instituição de ensino infantil Nossa Escola em Aracaju, 
como elemento auxiliar na construção e desenvolvimento das práticas pedagógicas através da sua concepção 
arquitetônica, verificando de que forma as inserções e/ou intervenções arquitetônicas podem contribuir ou 
interferir nesse processo de ensino-aprendizagem. METODOLOGIA: Pesquisa Bibliográfica até o mo-
mento. Posteriormente será feito o Estudo de Caso da Escola Nossa Escola, com observações do espaço 
arquitetônico e entrevistas com a arquiteta que projetou a escola, as gestoras e algumas professoras. RESUL-
TADOS: Desta análise bibliográfica, constatou-se que apesar do tema Arquitetura Escolar ser bibliografi-
camente escasso, em termos de trabalhos acadêmicos encontra-se em um significativo numero de artigos e 
dissertações. Dentre os temas encontrados nestes periódicos destacam-se tópicos de variadas abordagens:  a 
arquitetura escolar e sua relação com  a aprendizagem; o espaço escolar na produção de  subjetividades; aná-
lise em diversos estados do Brasil inclusive em Sergipe; estudos do conforto ambiental nas escolas; análise 
de novas propostas de espaços escolares; o uso  de prédios escolares  para pesquisar  a Historia da Educação 
através dos prédios escolares. Portanto, pode-se concluir que a Arquitetura Escolar como fonte de pesquisa 
tem adquirido importância nos meios acadêmicos por reconhecer que, além da sua representação estrutural, 
é um elemento cultural e pedagógico desempenhando um papel de simbolização  na vida social comportan-
do força semântica através dos signos e símbolos. 
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O IMPRESSO COMO OBJETO E FONTE DE PESQUISA: 
ALMANAQUE DO POBRE RICARDO

TÂMARA REGINA REIS SALES (tamara.sales89@hotmail.com); Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do 
Nascimento (ester_fraga@unit.br)

Fundamentado no viés da História Cultural, este estudo insere-se na História da Educação e objetiva 
analisar a materialidade da obra Almanaque do Pobre Ricardo, escrita por Benjamin Franklin, consideran-
do tal impresso como objeto e fonte de pesquisa. Analisar o impresso e entendê-lo como objeto e fonte de 
pesquisa, torna-se tarefa indispensável para nós, pesquisadores da História da Educação. Observar a maneira 
que este impresso contribuiu para a população, especialmente as classes menos favorecidas, levando conhe-
cimentos úteis é uma tarefa importante para o historiador e contribui para preencher a lacuna existente da 
realização de pesquisas sobre impressos na historiografia educacional. Benjamim Franklin é considerado um 
dos pais fundadores dos Estados Unidos e foi um dos principais dignitários da maçonaria norte-americana. 
Seu grande sucesso como editor foi o livro Almanaque do Pobre Ricardo, o qual era considerado o mate-
rial de leitura mais popular depois da Bíblia. No Almanaque, Benjamin Franklin utilizava o pseudônimo 
Richard Saunders. Publicado a partir de 1732, o anuário de informações gerais era cheio de provérbios 
populares de Franklin, como: “um tostão poupado é um tostão ganhado” e “é difícil um saco vazio ficar 
em pé”. Em seus provérbios, Benjamin Franklin sempre iniciava com a frase Como disse o Pobre Ricardo. 
O almanaque tem enorme importância para a cultura brasileira, devido à quantidade de exemplares que 
divulgavam e a sua forte presença nas lembranças de leitura dos mais modestos leitores. Benjamin Franklin 
esforçou-se para tornar o almanaque pertinente e útil. Seus provérbios continham a sabedoria de muitas 
épocas e nações, por isso reuniu estes em um artigo, sendo este o prefácio do Almanaque de 1757. Durante 
o período de publicação e anos posteriores, um almanaque era encontrado em qualquer casa norte america-
na, sendo este o único material impresso que circulava na sociedade e de fácil acesso. O referencial teórico 
pauta-se em: Elias (1994), Chartier (1990, 1996), Darnton (2012) e, Thompson (1981), os quais oferecem 
conceitos e categorias de análise indispensável para a realização da pesquisa, tais como cultura, história do 
livro e da leitura, história cultural e processo histórico. A pesquisa é de cunho bibliográfico e documental 
e, para realizá-la, utilizamos como fonte o Almanaque do Pobre Ricardo, o qual faz parte do acervo docu-
mental da Profª Drª Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento. Um dos procedimentos que foram 
utilizados é o método indiciário elaborado por alguns historiadores, como é o caso do italiano Carlo Ginz-
burg (2007) para auxiliar no desvelamento de práticas culturais. Pesquisas como esta visam contribuir para 
a historiografia educacional brasileira em virtude da escassez de estudos sobre impressos, livros e leitores. 
(Dissertação) Ciências Humanas
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O INTELECTUAL VICENTE THEMUDO LESSA

Mirianne Santos de Almeida mirianne_almeida@hotmail.com); Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do 
Nascimento (ester.fraga@uol.com.br)

Pensar Vicente Themudo Lessa como intelectual, com base nas acepções propostas por Sirinelli (1996, 
1997) é o objetivo deste texto. A possibilidade de reconstruir trajetórias de personagens, homens e mulheres, 
por meio dos vestígios deixados ocupa maior espaço entre os pesquisadores, em virtude do avanço das pro-
duções acadêmicas no campo de pesquisa em História da Educação, ancorados nos pressupostos da Nova 
História Cultural. Nesse prisma, discorremos acerca da atuação de um leitor e colecionador de impressos na 
propagação de saberes e práticas religiosas e educacionais através do Protestantismo brasileiro; sobretudo na 
construção de si enquanto leitor, colecionador e sujeito protestante. Seguir o traçado da sua trajetória com 
vistas a pensá-lo como intelectual implica inquirir o que o caracteriza como tal. Seria Vicente Themudo Les-
sa um intelectual? O que o classifica como tal? O objeto de análise é a Coleção Folhetos Evangélicos, uma 
gama de impressos, 644 títulos, salvaguardados por ele em sua biblioteca particular e, atualmente, parte do 
acervo do Centro de Documentação e História Reverendo Vicente Themudo Lessa, localizado na 1ª Igreja 
Presbiteriana Independente, na cidade de São Paulo. O aporte teórico-metodológico está pautado em Robert 
Darnton (1990) Roger Chartier (1998) e Jean François Sirinelli (1996, 1997) e Ginzburg (1989) os quais 
discorrem acerca da circulação de impressos, das práticas de leitura, da noção de intelectual e do método 
indiciário, respectivamente. Vicente Themudo Lessa nasceu em 22 de janeiro de 1874, num dos tradicionais 
engenhos de Pernambuco, Estrela do Norte, localizado no município de Palmares, fruto do enlace matrimo-
nial de Antônio Prisciano Themudo Lessa e Hermínia Eduarda do Rego Monteiro Themudo Lessa e faleceu 
na cidade de São Paulo, em 19 de novembro de 1939. Foi pastor, professor, historiador do Protestantismo 
brasileiro considerado, no meio protestante, um dos pilares da história da Igreja Presbiteriana Independente 
do Brasil, haja vista sua participação junto a outras personalidades protestantes, na criação de um novo 
segmento da denominação presbiteriana brasileira – a Igreja Presbiteriana Independente. Alguns resultados 
permitem inferir que a salvaguarda e leitura de impressos foi uma tentativa de eternizar um legado, deixar à 
posteridade marcas de uma vida para se guardar e para nos guardar do esquecimento. Assumindo a missão 
de professar a fé protestante, Vicente Themudo Lessa galgou espaços para além dos muros da igreja, visi-
tando lares e proferindo a Palavra Sagrada em diversos espaços, Estados brasileiros e públicos diferenciados. 
(Dissertação) Ciências Humanas
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O LEGADO DO MÉDICO, DO POLÍTICO E DO EDUCADOR ANTONIO GARCIA FILHO: 
UM INTELECTUAL ENGAJADO?

Patricia de Sousa Nunes Silva; (Mestranda em Educação-PROCAPS/UNIT); patriciasnsilva@hotmail.com); 
Raylane Andreza Dias Navarro Barreto (raylane_navarro@unit.br)

No bojo da História Cultural, este trabalho tem por objetivo desvelar historicamente a trajetória do 
médico, político e professor Antonio Garcia Filho (1916-1999) e suas contribuições para o campo educa-
cional sergipano. Nomeado Secretário de Educação, Cultura e Saúde de Sergipe durante o governo de seu 
irmão Luiz Garcia (1959-1962), ele fundou em 1961, com outros colegas, a Faculdade de Medicina de Ser-
gipe, Faculdade, que junto com a Faculdade de Química de Sergipe, a Faculdade de Economia de Sergipe, a 
Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, a Faculdade de Direito de Sergipe e a Faculdade de Odontologia 
de Sergipe, propiciou a instalação da Universidade Federal de Sergipe, em 1967/1968.  Ainda como Secre-
tário de Educação, Cultura e Saúde, fundou, em 1962, o Centro de Reabilitação “Ninota Garcia”, consi-
derado, à época, o terceiro maior centro de reabilitação do país. O Centro foi considerado uma iniciativa 
avançada, pois tinha como objetivo a formação integral do indivíduo, além da recuperação do deficiente e 
de sua integração ao meio social. Apoiando-me metodologicamente na pesquisa biobibliográfica, documen-
tal e na metodologia da história oral procurarei apresentar, através da atuação de Antonio Garcia Filho nas 
áreas da saúde, da educação e da política, as mudanças ocorridas no campo educacional com a fundação 
das duas instituições citadas. A luz dos conceitos de intelectual de Sirinelli (1996) e de Instituição Educativa 
de Magalhães (2004) foi possível perceber que, com a fundação das referidas instituições, Antonio Garcia 
Filho muito contribuiu com a educação, para além da saúde dos sergipanos, pois com essas instituições edu-
cativas ele soube promover o desenvolvimento educacional do Estado, formando médicos e promovendo as 
capacitações dos cidadãos deficientes assistidos pelo Centro de Reabilitação “Ninota Garcia”. (Dissertação) 
Ciências Humanas
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O PROFESSOR-ATOR: O IMPACTO DAS TECNOLOGIAS IMAGÉTICAS NA 
CONSTRUÇÃO DO SER PROFESSOR DA EAD

Angelica de Fatíma Piovesan (Mestrado em Educação, PPED, angelicapiovesan@hotmail.com); Fabricia 
Teixeira Borges (orientadora, PPED, fabricia.borges@gmail.com)

Procuramos estabelecer diálogos entre educação e psicologia como contribuintes para análise do 
processo de construção identitária docente do entrevistado desta dissertação. Enfocamos na construção 
identitária do professor da educação a distância (EAD) que utiliza as tecnologias imagéticas para construir-
-se a si mesmo e produzir suas aulas. No intuito de melhorar a compreensão sobre o impacto das tecnologias 
imagéticas na construção do professor, utilizamos também teóricos do teatro e do cinema por retratarem as 
relações de encenação, atuação e construção de personagens e atores. A EAD possibilita ao professor utilizar 
as tecnologias imagéticas, entendidas como tecnologias que produzem imagens para a construção das aulas 
à distância. Nosso objetivo geral compreende: - identificar e descrever a construção identitária do professor 
da educação à distância a partir de seus posicionamentos mediados pelo uso de tecnologias imagéticas. Os 
objetivos específicos:- compreender como as produções de vídeo-aulas, podcasts, blog e videopoemas contri-
buem para a construção do ser professor da EAD.  – Identificar a construção identitária do professor a partir 
do uso da sua imagem para as suas produções. O presente trabalho partiu das narrativas orais da história 
de vida profissional do professor entrevistado que é proveniente de uma instituição de ensino superior. Uti-
lizamos a abordagem da metodologia qualitativa por possibilitar compreender os significados encontrados 
nas entrevistas narrativas do ser professor da EAD. Como instrumentos de pesquisa utilizamos as entre-
vistas narrativas realizadas, o blog, os videopoemas e as vídeo-aulas produzidas pelo entrevistado.  Foram 
realizadas duas entrevistas, a primeira compreende a narrativa sobre sua história de vida como professor do 
presencial à educação a distância. A segunda foi mediada pelos materiais disponibilizados no final da pri-
meira entrevista. A análise dos materiais nos permite compreender a importância do uso dos instrumentos 
tecnológicos como mediadores para a construção identitária do professor que utiliza a própria imagem para 
a produção dos seus materiais de trabalho. Como método de pesquisa, optamos pelo estudo de caso.  A 
análise dos dados foi realizada pela análise dialógica da conversação e os dados construídos pelas relações 
dialógicas. Para a análise dos resultados da primeira entrevista identificamos seis significados recorrentes 
importantes para a construção identitária do professor da EAD. São eles: Professor-ator, Construção de 
Si, Teatro, Metodologia EAD, Uso da imagem e EAD. Ainda é cedo para postarmos nossas considerações 
finais, pois ainda há muito para ser descrito e analisado em cada um dos significados encontrados na análise 
da primeira entrevista. No entanto, é importante reconhecermos que o compartilhamento e uso de técnicas 
do teatro, cinema e o uso de tecnologias colaboraram como mediadores para a construção do ser professor. 
Acreditamos que as produções dos materiais de vídeos realizados pelo nosso entrevistado possibilitam que 
ele crie personagens e atue diante das câmeras utilizando sua imagem. Essa forma de ser professor permite 
que se mude a forma de trabalhar do docente o que possibilita refletir sobre a atuação na educação a dis-
tância como uma nova perspectiva de ser professor, na qual é possível criar uma outra forma de pensar esse 
professor como personagem da educação a distância. (Dissertação) Ciências Humanas
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O TRABALHO DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO SUPERIOR CONTEMPORÂNEA

MARIA DE LOURDES SANTOS FIGUEIREDO LEITE (mlourdesfigueiredo@yahoo.com.br)

Este estudo trata do trabalho do professor da educação superior na contemporaneidade, tendo como 
referência objetiva imediata o trabalho docente no Curso de Administração de uma Instituição de Ensino 
Superior (IES) particular, de Aracaju (SE), em 2012. Seu objetivo geral é: caracterizar as representações 
discentes e docentes sobre o trabalho do professor do curso de Administração da UNIT e suas relações com 
a respectiva formação inicial. Para alcançá-lo discute a concepção de trabalho, a natureza e a especificidade 
do trabalho pedagógico, estabelecendo a relação com a formação inicial e continuada, nesse contexto. Trata-
-se de abordagem predominantemente qualitativa: um estudo de caso fundado em investigação empírica, 
tendo como instrumentos de coleta e análise de dados entrevistas semi-estruturadas e observações diretas 
junto a doze (12) professores (escolhidos aleatoriamente por estrato do universo) do Curso de Administração 
de uma Instituição de Ensino Superior (IES) particular, de Aracaju (SE), em 2012.  A pesquisa também 
considera dados quantitativos da avaliação institucional docente feita online pelos alunos a respeito dos seus 
professores, referentes a 2011/2 e 2012/1. As reflexões teórico-práticas estão pautadas em categorias como 
trabalho (MARX, 2008; PARO, 2006), educação superior (PIMENTA E ANASTASIOU, 2008 e 2010), 
saberes docentes (TARDIF, 2006 e 2010) e formação continuada do professor (NÓVOA, 1997). Concluída 
a análise dos resultados da avaliação institucional docente e as observações, esta comunicação antecipa re-
sultados preliminares, enquanto prosseguem as entrevistas e a respectiva análise de conteúdo.  (Dissertação) 
Ciências Humanas
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OS INDICADORES CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO EXTERNA DE CURSOS DE 
GRADUAÇÃO EM EAD

Juliana da Silva Dias (juliana_dias@set.edu.br)

Este trabalho tem como objetivo analisar os indicadores que estão presentes no instrumento que rege 
o processo de avaliação de cursos de graduação, nos processos de autorização, reconhecimento e renovação 
de reconhecimento, considerando a EAD através da descrição de conceitos e características que a referida 
modalidade apresenta. A Avaliação Institucional compreende a análise dos dados e informações prestados 
pelas Instituições de Ensino Superior (IES) através do formulário eletrônico e da verificação in loco da rea-
lidade institucional e dos seus cursos de graduação presenciais e a distância, é uma questão atual e relevante 
no contexto da educação superior brasileira, que tem ganhado importância, sobretudo como instrumento de 
prestação de contas à sociedade. Contudo, argumenta-se que a Avaliação Institucional deve ganhar impor-
tância não somente como instrumento de prestação de contas à sociedade, mas também como instrumento 
capaz de provocar ações que propiciem a qualidade, o aperfeiçoamento contínuo do desempenho acadêmico 
e do planejamento da gestão educacional, constituindo-se assim em um recurso adequado capaz de contri-
buir com o processo decisório dos princípios educacionais. É indiscutível a necessidade e a importância da 
avaliação como um mecanismo de aprimoramento e julgamento a respeito de toda atividade humana. Con-
tudo, o ato de se consolidar uma prática avaliativa demanda a definição de critérios autênticos. Para tanto, é 
importante que o processo avaliativo seja sistemático, contínuo e que apresente bases precisas e metodologias 
capazes de provocar o aperfeiçoamento e a revisão dos objetivos e das prioridades educacionais. Acredita-se 
que um processo de Avaliação Institucional deve apresentar um sentido mais amplo, tendo como objetivo 
atingir o bem comum, abordando o sistema como um todo. Entender o referido processo de avaliação como 
um processo contínuo, permite compreender que a sua função é favorecer o diagnóstico de aspectos que de 
alguma maneira estejam dificultando o caminho para se atingir os objetivos institucionais. (Dissertação) 
Ciências Humanas
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PESQUISA QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO: A ELABORAÇÃO DE UMA METODOLOGIA 
PARA COLETA DE DADOS SOBRE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO

Albano de Goes Souza (albano.goes@hotmail.com); Profº Drº Ronaldo Nunes Linhares (ronaldo_
linhares@unit.br)

O presente trabalho tem por finalidade demonstrar os caminhos metodológicos percorridos na pes-
quisa de mestrado intitulada “Entre a Teoria e Prática: a inserção das tecnologias da informação e comu-
nicação (TIC)  nas licenciaturas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)”, desenvolvida no 
Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado em Educação) da Universidade Tiradentes (PPED-
-UNIT). A pesquisa em questão foi caracterizado como qualitativa, a partir do estudo de caso como método 
de abordagem. Os sujeitos da pesquisa foram egressos dos anos de 2009,2010 e 2011, das licenciaturas em 
Geografia Pedagogia da UEFS, bem como, os docentes das disciplinas que tratam sobre a relação educação, 
tecnologias e formação docente inicial nessas graduações. Os instrumentos de pesquisa utilizados foram: 
o grupo focal, a entrevista estruturada e os questionários semiabertos online. Foram realizados três grupos 
focais, sendo dois com os estudantes de Pedagogia (13 estudantes) e um com os estudantes de Geografia (6 
estudantes) da UEFS. A entrevista estruturada foi realizada com dois docentes das licenciaturas em questão. 
O questionário semiaberto online foi desenvolvido na plataforma digital denominada Google DOCS e 
aplicada aos egressos das licenciaturas. Optou-se por utilizar essa sistema online,  pois foi levado em con-
sideração a possibilidade dos egressos encontrarem-se nas mais diversas localidades do Estado da Bahia. A 
análise dos dados obtidos ocorreu a partir da utilização da ferramenta online de análise qualitativa denomi-
nada Webqda e também, a partir do instrumento denominado “Tabela de Análise do Discurso”. Por fim, as 
falas dos sujeitos pesquisados foram analisadas, a partir da técnica de análise do discurso, assim, procurando 
estabelecer quem é o sujeito que relata, o seu enunciado, o contexto histórico de seu relato e sua identidade. 
(Dissertação) Ciências Humanas
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POR OUTROS POSSÍVEIS: PENSANDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Anthony Fabiotorres Santana ( afabiotorres@hotmail.com);  Dinamara Garcia Feldens (dfeldens@hotmail.com)

Este texto percorre caminhos a pensar o conceito de formação, bem como busca compreender seus 
entendimentos na educação. Pensando a formação enquanto movimento. Existem sempre ressonâncias de 
autores lidos, de pessoas com as quais compomos encontros, proporcionando desse modo, a abertura para o 
reconhecimento da alteridade nessas relações, produzindo assim, sentido ao que nos chega de fora, através 
do outro. Dessa forma, a formação docente, enquanto movimentos de linhas e segmentaridades, é a produ-
ção da subjetividade que ensina e constitui o professor, através das relações da vida, no ensinar e aprender 
com seus alunos em sala de aula cotidianamente. Atualmente, o desprestígio do professor passa pela própria 
depreciação da profissão docente tecida em nossa sociedade, como também pela qualidade da formação que 
está sendo disponibilizada a esses professores. Fato que tem levado muitas pessoas a pensarem erradamente 
que, profissionais de quaisquer áreas possam exercer nossas funções, já que em determinados casos, não é 
tarefa difícil perceber o despreparo daqueles que se expõem ao exercício do magistério. Os saberes outrora 
elencados a formação, baseados em ações disciplinares, são frutos de uma modernidade cientificista e linea-
rizada que estratifica o conhecimento, coloca-os em segmentos e progressão linear, despossibilitando a com-
preensão do pensamento. Tal construção vem nos instituindo como sujeitos e muito especialmente, como 
professores. Nessa perspectiva, a formação do professor precisa de espaços e acolhimentos diversos, que 
possibilitem a existência da criação. Trata-se, do compartilhamento da experiência singular de cada vida, das 
ações desenvolvidas a partir das relações tecidas entre professores, e alunos. (Dissertação) Ciências Humanas
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VIDAS DE PROFESSORAS: MEMÓRIAS E PRÁTICA EDUCATIVAS 
NO ALTO SERTÃO SERGIPANO (1950-1970)

Cacia Valeria de Rezende (caciavaleria@ig.com.br) e Co-autora: Dra. Raylane Andreza Navarro Dias Barreto 
(raylane_navarro@unit.br)

O presente trabalho tem como objeto de estudo as trajetórias de vida de 21 educadoras do alto sertão 
sergipano. Busquei a partir delas, compreender as práticas educativas e a cultura escolar na região do semi-
árido no período de 1950 a 1970, época em que estavam atuantes no magistério da região. Para tanto, foi 
necessário averiguar como se constituiu o campo educacional no alto sertão, analisar a cultura escolar e as 
práticas educativas e, apreender as marcas da educação impressas na memória daqueles que um dia foram 
alunas e se tornaram  professoras. Realizei a pesquisa bibliográfica e documental (folha de pagamentos dos 
professores nesse período, relatórios, recibos, cadernos, diários, certificados, decreto, portaria entre outros), 
fiz uso da metodologia da história oral para apreender informações sobre as respectivas trajetórias de vida e 
também me vali de fontes iconográficas encontradas no o Sítio “SóArte”, do artesão Cícero Alves dos San-
tos. Ele dispõe de várias imagens que representavam a educação no sertão a exemplo da ida da professora à 
escola, o tipo de escolas do sertão, a mobília escolar, o uso da cartilha, os tipos de castigos, a vestimenta da 
professora, a família da docente, a visão do aluno quanto à professora e a postura da docente frente à socie-
dade. O que motivou o trabalho de pesquisa foi à perspectiva de entender uma “história vista de baixo” e 
contribuir com a historiografia local do sertão sergipano. Durante décadas, essas personagens ficaram sem 
voz para revelar suas trajetórias educacionais e práticas escolares o que me tornou tributária de uma nova 
analise acerca da história da educação no alto sertão sergipano. Hoje, com idade entre 70 a 90 anos, foram 
ouvidas e seus depoimentos foram primordiais para que compreendesse os primórdios do processo de esco-
larização do sertanejo. Para isso me orientei nas seguintes indagações: Como nasce a escola do sertão? Qual 
era o perfil do professor no alto sertão? Como se constituiu a cultura escolar e as práticas escolares da região? 
Para responder a tais questões enveredarei pelo referencial teórico da História Cultura e Social Inglesa atra-
vés dos autores Paul Thompson e Raphael Samuel, pois ambos “trabalharam” com a história vista de baixo 
e apresentou ao campo da História uma versão diferenciada, baseada nas versões do homem simples, por 
vezes esquecidos pela história factual, política e econômica. No processo de analise das fontes os conceitos 
de memória de Paul Thompson e Rhafael Samuel; cultura escolar de Dominique Juliá e de prática escolar 
de Luciano Mendes de Faria Filho e Diana Gonçalves Vidal se revelam imprescindíveis para compor uma 
história cultural da educação do sertanejo cujos atores sociais principais são as professoras até então ouvidas. 
(Dissertação) Ciências Humanas
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O FACEBOOK NA PROMOÇÃO DA APRENDIZAGEM COLABORATIVA

Alexandre Meneses Chagas/profamchagas@gmail.com

O uso das redes sociais digitais no ensino superior, em especial o Facebook, tem feito parte das ativi-
dades diárias destes discentes, sejam através, dos computadores, notebooks, tablets, smartphones ou outros 
dispositivos. As redes sociais digitais da web 2.0 são interfaces tanto sociais como cognitivas que transfor-
mam a nossa forma de se comunicar, interagir e aprender (JONASSEN, 2007). Estes espaços são ambientes 
de interação e colaboração, sendo a colaboração mais ampla que a interação, pois se entende que algo deve 
ser construído em comum. Esta ideia da co-construção, ou como coloca Lévy (2000), a inteligência coletiva, 
agora é uma criação coletiva, onde todos criam simultaneamente. A concepção de Aprendizagem Colabora-
tiva utilizada neste estudo está caracterizada como um processo que possui características não hierárquicas 
e sem que exista a divisão de atividades dentro de uma formalidade. Este estudo pretende investigar, Qual 
a contribuição do Facebook no processo de aprendizagem colaborativa na formação do publicitário? Tendo 
como objetivo, analisar a utilização do Facebook na aprendizagem colaborativa dos discentes do curso de 
Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade Tiradentes no processo 
de aprendizagem e formação profissional. Este trabalho tem como base teórica para conceituar: as Redes 
Sociais (Castells, 1999) e (Recuero, 2009); Interação (Primo, 2007) e (Berlo, 1991); Ciberespaço e Cibercul-
tura (Lévy, 2010); Alfabetização Informativa (Lau; Cortés, 2006) e (American Library Association, 1998) 
dentre outras. O motivo deste estudo surgiu pela experiência e utilização das redes sociais digitais com as 
turmas que leciono no curso de Comunicação Social da Unit. Que despertou a necessidade de pesquisar os 
discentes em relação ao processo de aprendizagem na utilização destas redes. A pesquisa de abordagem qua-
litativa e será desenvolvida com os discentes da disciplina H118220 – Marketing I do 3º período 2012/2 do 
curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da Universidade Tiradentes. 
Sendo realizada a análise do Perfil do Usuário (discente) e qualitativa do conteúdo. O presente trabalho faz 
parte do Mestrado em Educação da Universidade Tiradentes – Unit, no qual sou aluno e encontra-se em 
fase de desenvolvimento. (Dissertação) Ciências Sociais e Aplicadas
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OS JOGOS ELETRÔNICOS E A EDUCAÇÃO FÍSICA: UMA RELAÇÃO POSSÍVEL?

Keyne Ribeiro Gomes/keynerg@hotmail.com.br

A sociedade contemporânea convive com a geração digital e essa se faz presente na vida das pessoas, 
pois é uma geração sem fronteiras onde uma pessoa pode participar de um jogo virtual com um amigo 
conectado do outro lado da cidade, ou se comunicar via e-mail. Mudanças trazidas pela amplificação do 
uso de recursos tecnológicos e melhores formas de utilizá-los tem sido amplamente discutidas, numa era nas 
quais pessoas e instituições têm a tarefa de associar velocidade e qualidade na produção e na comunicação. 
A sociedade ganhou uma nova forma de comunicação entre seus membros e as relações digitais são tão 
importantes quanto o contato pessoal. Percebendo as fluidas mudanças nos diversos níveis da sociedade e 
entendendo a educação como elemento preponderante no desenvolvimento do sujeito enquanto ser criativo, 
reflexivo e ativo. Esta pesquisa teve como objetivo analisar a relação entre jogos eletrônicos e Educação Física 
buscando compreender até que ponto estes jogos contribuem para o desenvolvimento cognitivo de crianças e 
adolescentes. Para alcançar esse objetivo vai ser realizada uma pesquisa qualitativa com entrevistas e esta tem 
como finalidade verificar as possibilidades de utilização dos jogos eletrônicos nas aulas de Educação Física, 
visando perceber como os professores poderiam utilizar os jogos eletrônicos em suas aulas. Faz-se necessário 
entrevistar os professores de ensino superior, pois estes são responsáveis pela formação dos profissionais de 
Educação Física que atuarão em diferentes setores. Como resultado a pesquisa está em andamento. (Disser-
tação) Ciências Sociais e Aplicadas



282
PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ENGENHARIA 

DE PROCESSOS

PADRE JOSÉ CARVALHO DE SOUSA: UM EDUCADOR SERGIPANO

Cristiane de Souza Santana Lima (mestranda em Educação, pela Universidade Tiradentes – UNIT. 
kitysantana@hotmail.com

Com a Proclamação da República o país passou por uma série de transformações, advindas do pro-
cesso de urbanização crescente, do aumento populacional, e como consequência, os centros urbanos foram 
gradativamente sendo introduzidos. O processo empreendido na proposta da busca pelo estabelecimento de 
uma educação que atendesse aos anseios de todos foi efetivado com o Decreto-Lei, n. 4.244, de 9 de abril 
de 1942, transformando-se em Lei Orgânica do Ensino Secundário, quando o Estado passa de fato a ser o 
agente centralizador da política educacional brasileira. É nesse contexto, que ocorre a proliferação gradativa 
de instituições de Ensino Secundário em Sergipe, inclusive particulares como: o Colégio Salesiano, o Tobias 
Barreto, o Jackson de Figueiredo, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes e o Colégio Arquidiocesano. Este 
último, fruto do Seminário Sagrado Coração de Jesus autorizado pelo Ato Oficial nº. 44, de 07 de dezembro 
e registrado no MEC sob o nº. 3125 a funcionar, com o nome de Ginásio Diocesano, em 1959, mas somen-
te no dia 01 de março de 1960 que iniciou suas atividades. De acordo com o Ato Oficial nº. 02, de 05 de 
janeiro de 1963, e tendo a Diocese se transformado em Arquidiocese, o Ginásio Diocesano neste momento 
passa a denominar-se Colégio Arquidiocesano “Sagrado Coração de Jesus”, oferecendo uma amplitude para 
todos os ciclos de ensino, em virtude do desempenho do jovem Padre José Carvalho de Sousa, objeto deste 
trabalho. Desvendar a vida e obra do biografado é compreender a sua realidade histórico-social bem como a 
dos indivíduos que a integram; a importância da biografia, reside pois, nos exemplos de vivências que devem 
servir como modelos para a educação (CARINO, 1999). Assim sendo, a importância de estudar o Padre José 
Carvalho de Sousa, conhecido como Monsenhor Carvalho, no cenário educacional de Sergipe, enquanto 
diretor, por 52 anos, do Colégio Arquidiocesano “Sagrado Coração de Jesus” motivou a realização deste 
artigo. O objetivo é demonstrar a sua trajetória (BOURDIEU, 1996) e a contribuição para a educação em 
Sergipe, mais especificamente na área de Administração Educacional, caracterizando-se por novas perspec-
tivas e abordagens, promovendo uma ruptura com paradigmas vigentes, incentivando o processo educacio-
nal no Estado de Sergipe. Para a execução, a pesquisa seguiu um conjunto de procedimentos metodológicos 
que envolveram a pesquisa documental, pela qual levantou as fontes referentes ao Monsenhor Carvalho, 
nos arquivos do Colégio Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus, assim como em outras instituições de 
pesquisa do Estado de Sergipe: Arquivo Público do Estado de Sergipe e a Biblioteca Epifâneo Dórea, em 
seu arquivo pessoal, os documentos legais e os impressos. A abordagem dada ao estudo é a qualitativa, pois 
fornece uma compreensão profunda de certos fenômenos sociais (VALENTIM apud SANTOS, 2010). Na 
técnica de coleta dos dados a história oral foi privilegiada, tendo como instrumento a observação direta in-
tensiva, com o emprego da entrevista semiestruturada sugerida por Santos (2010). Em termos de categorias 
de análise foram empregadas: representação (CHARTIER, 2009), trajetória (BOURDIEU, 1996), cultura 
escolar (JULIÁ, 2001) e capital social (BOURDIEU, 2007). 
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REFLEXÕES SOBRE COMUNICAÇÃO E A INSERÇÃO DA MOBILIDADE NO CONTEXTO 
EDUCACIONAL: UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL MARIA THETIS NUNES

Lívia Lima Lessa
 

O trabalho proposto é fruto da minha pesquisa no Mestrado em Educação, na Linha de Educação e 
Comunicação, na Universidade Tiradentes. A pesquisa tem por finalidade apresentar uma reflexão sobre a 
inserção das tecnologias móveis no contexto educacional. A análise foi pautada em uma Investigação Quali-
tativa em Educação, em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Thetis Nunes, localizada na 
Zona Norte da capital sergipana. O estudo é todo pautado na relação existente entre Educação e Comuni-
cação. O objetivo geral é compreender a relação existente entre mobilidade e educação a partir da utilização 
dos Laptops do Prouca na escola proposta. Para isso pretendo  verificar como os alunos utilizam os aparelhos 
– se eles trocam informações, se comunicam, ou apenas realizam as atividades escolares.  Observar a influ-
ência da Cibercultura dentro da escola proposta e entender quais foram as alterações no cenário educacional 
com a inserção das tecnologias móveis. Para o desenvolvimento desse projeto a metodologia utilizada será a 
pesquisa bibliográfica e documental e entrevistas. O estudo será pautado na pesquisa Qualitativa em Edu-
cação. Verifico também o  modelo de semiologia que surge a partir da adoção dos novos sistemas comuni-
cacionais interativos e do ciberespaço. A pesquisa ainda encontra-se em desenvolvimento, mas já foi possível 
verificar, por meio da observação e entrevistas com um grupo focal, que os estudantes, além de conhecerem 
as tecnologias contemporâneas, interagem entre si trocando informações. Este estudo parte do pressuposto 
que existe uma direta relação entre a informação e o processo de construção do conhecimento, desta forma, 
todos os envolvidos no processo de comunicação atuam de uma maneira muito mais participativa.
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AVALIAÇÃO POR GC-FID  DA ESTABILIDADE DO BIODIESEL 
DURANTE O ARMAZENAMENTO

Gabriela S. Fontes, Mozart D. Bispo, Jorge A. López, Cláudio Dariva, Laiza C. Krause. gabifonttes@gmail.com

INTRODUÇÃO: Biodiesel, uma fonte de energia alternativa, vem atraindo crescente interesse mun-
dial nas últimas décadas. É obtido por transesterificação catalisada por base, resultando em uma mistura 
final que consiste em mono-alquil-ésteres e outros derivados (por exemplo, glicerol, álcool, ácidos gordos 
livres). Esta composição proporciona um nível de controle de qualidade operacional que permite biodiesel 
a ser comercializado de forma eficiente, pois sua viabilidade depende de vários fatores, tais como a estabi-
lidade durante o período de armazenamento. Ao contrário dos combustíveis fósseis, que são relativamente 
inertes e, por conseguinte, sofrem poucas alterações das suas propriedades durante a armazenagem, o bio-
diesel degrada por meio de oxidação e de hidrólise, com alterações consequentes às suas propriedades, em 
virtude da exposição ao ambiente. OBJETIVO/METODOLOGIA: Assim, o objectivo deste estudo foi o 
de controlar a qualidade da soja biodiesel utilizando um detector de ionização de chama (FID), acoplado 
a um sistema de cromatografia gasosa (GC). Amostras de biodiesel de soja foram armazenados por 7, 15 e 
30 dias a duas temperaturas diferentes (temperatura ambiente e 8 ° C). GC-FID foi utilizado como uma 
metodologia única para avaliar o teor de éster e de estabilidade de armazenamento das amostras da seguinte 
maneira: uma coluna capilar DB-Waxetr (30 m × 0,25 mm, 0,25 mm), o volume de injecção de 1 uL, e 
N2, gás de transporte. A temperatura da coluna foi mantida a 170 ° C durante 1 min, e, em seguida, rampa 
até a 10 ° C min-1 a 210 ° C, mantida a 210 ° C durante 1 min, em seguida, rampa até a 5 ° C min-1-230 
° C, e mantida a 230 ° C durante 6 min. Estas amostras foram em seguida comparados com os compostos 
padrão. RESULTADOS: A temperatura foi FID 230 ° C. A análise GC-FID mostraram resultados que os 
ésteres de biodiesel autorizados a ser identificados e quantificados, indicando degradação biodiesel durante 
os períodos de armazenamento, uma redução no teor de éster de 14,40% e 16,0% a 8 ° C e temperatura 
ambiente, respectivamente. O método GC-FID é especialmente adequado como uma ferramenta rápida 
para fins de controle, a fim de determinar o teor de éster metílico de forma rápida, simples e barata, a fim 
de atender Agência Nacional do Brasil do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) requisitos para 
comercialização de biodiesel. (Dissertação) Ciências Exatas e da Terra
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CORRELAÇAO ENTRE A ESTABILIDADE DE EMULSÕES DE PETROLEO COM SUAS 
PROPRIEDADES INTERFACIAIS

Douglas Rafael Mendes Alves (douglas_m_alves@hotmail.com), Iago Fillipe Silva de Oliveira (filipedailha@
yahoo.com.br), Francisco Carlos de Alencar Façanha Júnior (junior_facanha92@hotmail.com), Cláudio Dariva 
(claudio.dariva@yahoo.com.br); Montserrat Fortuny Heredia (fhmontse@yahoo.es).

A estabilidade das emulsões, causadas pela produção de água associada ao petróleo, é um dos maiores 
problemas enfrentados pela indústria petrolífera atualmente. Tais emulsões impactam diretamente a produ-
ção, armazenamento e transporte, principalmente quando se considera petróleos pesados. Assim, a indústria 
de petróleo tem investido cada vez mais em processos inovadores para a separação de fases, bem como em 
estudos para compreender o fenômeno de estabilização das emulsões envolvendo petróleo. A presença de 
tensoativos naturais do petróleo, como as resinas, os asfaltenos e os ácidos naftênicos é uma das principais 
causas na dificuldade da separação das fases. Estes tensoativos tem a capacidade de se adsorver no filme 
interfacial, devido ao seu caráter anfifílico, tornando-o rígido e dificultando a coagulação e coalescência das 
gotas de água em uma emulsão A/O. Estudos mostram que o comportamento reológico do filme interfacial 
está diretamente relacionado com a estabilidade das emulsões. Tais estudos reológicos podem fornecer in-
formações acerca da viscosidade do sistema emulsionado, da cinética de formação do filme tensoativo, dos 
mecanismos de adsorção destes tensoativos e da ruptura do filme interfacial. O objetivo geral do trabalho é 
utilizar a reologia dilatacional para relacionar as propriedades interfaciais, como tensão interfacial, módulos 
elásticos e viscosos com a estabilidade das emulsões e identificar a influência da temperatura, da salinidade 
da fase aquosa, do tipo de fase oleosa e dos aditivos químicos. A metodologia utilizada para a aquisição das 
propriedades interfaciais é a tensiometria de gota pendente (Tracker, Teclis) onde estes valores são adqui-
ridos através dos cálculos de tensão interfacial e elasticidade pelo perfil da interface formada por uma gota 
de petróleo inserida em uma fase aquosa. Já a metodologia utilizada nos testes de estabilidade é o processo 
de separação por ultracentrifugação(HERMLE Z36HK, LaborTechnik). Para estes testes, são utilizados 
dois tipos de petróleo e água Milliq com teores de salinidade (NaCl) de 0g/cm3, 125g/cm3 e 250g/cm3. 
Os resultados iniciais mostram que a tensão após 60 minutos de envelhecimento do filme interfacial é de 
18,7 mN/m para temperatura de 20º C e 16,4 mN/m para 40º C. Já os testes oscilatórios mostram que 
os módulos totais, elásticos e viscosos são, respectivamente, 7,61mN/m, 7,55mN/m e 0,51mN/m para 20º 
C e 5,55 mN/m, 5,14mN/m e 1,99mN/m para 40º C. Os resultados dos testes de estabilidade mostraram 
que houve uma eficiência de separação das fases no topo da amostra da emulsão em 1 hora foi de 97,22%. 
(Dissertação) Ciências Exatas e da Terra
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EFEITO DO TEMPO USADO NA SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE PBNÚCLEO–
PTCASCA NA ATIVIDADE CATALÍTICA FRENTE À OXIDAÇÃO DE ETANOL

Lays Soares dos Reis Silva (PEP–UNIT e LEN/ITP/UNIT, lays.reis@yahoo.com.br), Glaucia Regina de Oliveira 
Almeida (PEP–UNIT e LEN/ITP/UNIT, glaucia_almeida@oi.com.br), Luiz Pereira da Costa, (LSINCROM/
ITP e UNIT, lupeco7@hotmail.com), Ronaldo Santos Silva (DF/UFS, rsilvafisica@gmail.com), Katlin Ivon 
Barrios Eguiluz (LEN/ITP e UNIT, katlinbarrios@gmail.com), Giancarlo Richard Salazar Banda (LEN/ITP e 
UNIT, gianrsb@gmail.com). 

A proteção ambiental aliada à manutenção de uma qualidade de vida elevada está associada a novos 
sistemas energéticos sustentáveis, fatos que justificam o interesse no desenvolvimento de células a combus-
tível (FCs, do inglês: fuel cells), onde, emissões nocivas podem ser mantidas a um nível mínimo. Devido à 
predominância do caminho da reação indireta e os efeitos de envenenamento forte dos catalisadores nor-
malmente usados, o desenvolvimento de células a combustível de etanol direto (DEFCs, do inglês: direct 
ethanol fuel cells) tem sido dificultado pela baixa atividade dos eletrocatalisadores existentes numa voltagem 
operacional desejável. Várias tentativas são realizadas para melhorar a oxidação de etanol, incluindo a uti-
lização de átomos de Pt sobre outros metais ou até mesmo ligas. Nos últimos anos, partículas bimetálicas 
núcleo-casca têm recebido muita atenção devido às suas excelentes propriedades ópticas, eletrônicas, cata-
líticas, e magnéticas em comparação com os seus homólogos monometálicos. Alternativamente, o Pb tem 
sido identificado como elemento promissor para aumentar a atividade de oxidação de etanol e a tolerância 
ao envenenamento por CO. (OBJETIVO) Este trabalho tem como objetivo descrever a influência do tempo 
de reação na redução de nanocatalisadores núcleo-casca PbPt3, apresentando propriedades específicas que 
resultam em atividades catalíticas elevadas para a oxidação de etanol. (METODOLOGIA) Os eletroca-
talisadores núcleo-casca Pb:Pt (razão atômica 1:3) foram sintetizados com 20% da carga de metal sobre 
carbono pelo método de redução sucessiva de metal com ácido fórmico como agente redutor. Inicialmente, 
foi realizada a redução de nanopartículas do núcleo de metal a partir de solução precursora contendo Cl2Pb 
em água ultrapura. Subsequentemente, foi realizada a redução da casca usando H2PtCl6.6H2O seguida 
pela adição de carbono Vulcan XC72 C à suspensão de impregnação. Os eletrocatalisadores com as mesmas 
composições foram submetidos a diferentes tempos de agitação (3, 24 e 32 h). Imagens de Microscopia Ele-
trônica de Transmissão (MET) foram obtidas em um equipamento 2100 Jeol HTP operando em 200 kV. 
Os pós foram suspensos em água durante 30 min no ultra-som, e a suspensão foi disposta em grades de co-
bre revestidas com carbono. (RESULTADOS) O comportamento voltamétrico das nanopartículas núcleo-
-casca apresentou apenas características típicas de Pt policristalina, o que indica que não existem regiões de 
Pb expostas à solução. Além disso, foi observado um aumento na área de superficial dos catalisadores para o 
catalisador preparado usando 24 h de reação. Medidas de difratometria de raios X dos catalisadores revelam 
que, além do padrão de Pt, as amostras exibem fases de Pb aparentes, enquanto nenhum sinal de liga de 
Pt–Pb foi observado. Imagens de MET mostram que o tamanho das partículas é na ordem de 3,8–4,2 nm. 
(Dissertação) Ciências Exatas e da Terra
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EXTRAÇÃO DE RUTINA UTILIZANDO SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS FORMADOS 
POR ALCOÓIS E SAIS DE FOSFATO DE POTÁSSIO

Andressa Ferreira Campos (Graduanda em Nutrição – UNIT/ ITP/ LPA, dedessa_se@hotmail.com), Igor 
Adriano de Oliveira Reis (Doutorando em Engenharia de Processos – UNIT/ITP/LPA, guigo-aju@hotmail.
com), Álvaro Silva Lima (Professor - UNIT/ ITP/ LPA, alvaro_lima@itp.org.br).

A rutina é um glicosídeo flavonóide amplamente encontrado em frutas, legumes e bebidas, apresenta 
atividade antioxidante e tem sido objeto de estudos na área farmacêutica e de alimentos nutracêuticos. Por-
tanto, e muito importante desenvolver métodos eficientes e de baixo custo para a extração da rutina. Dentre 
as técnicas de extração, podem-se destacar o sistema aquoso bifásico (SAB) que se baseia na partição diferen-
ciada de biomoléculas nas fases do sistema. Os SAB’s são simples, rápidos e eficiente processo de extração de 
biocompostos. Este trabalho teve como objetivo estudar a extração da rutina em SAB formado por alcoóis 
e sais de fosfato de potássio, variando o tipo (metanol, etanol, 1-propanol e 2-propanol) e concentração de 
álcool (40 a 60%, p/v), o tipo (K3PO4, K2HPO4 e tampão: K2HPO4/KH2PO4) e concentração de sais de 
fosfato de potássio (10 a 20%, p/v), temperatura (5 a 35ºC) e o efeito da adição de NaCl (0,5 a 10%, p/v) ao 
sistema. A estrutura desse trabalho caracteriza a utilização do sistema aquoso bifásico em estudo para a ex-
tração de rutina.  Os sistemas aquosos bifásicos foram formados utilizando alcoóis, com diferentes números 
de átomos de carbono (metanol, etanol, 1-propanol e 2-propanol), e sais de potássio (K3PO4, K2HPO4 e 
tampão: K2HPO4/KH2PO4) à temperatura de 25ºC. As curvas binodais foram determinadas pelo méto-
do do ponto de turvação descrito por Albertsoon (1986), que separa as regiões mono e bifásicas dos sistemas 
propostos. Diferentes linhas de amarração foram propostas para realizar a extração da rutina, o qual será 
utilizado como modelo de extração de antioxidantes. Os sistemas de separação para o estudo da partição da 
rutina foram preparados utilizando tubos de centrífuga graduado de 15 mL, as quantidades apropriadas de 
álcool (50 %, p/p), sais de fosfato de potássio (15%,  p/p) e 100 mg/L de rutina. Água destilada, em seguida, 
foi adicionada a cada sistema para obter uma massa final de 14,0 g. Após a mistura dos componentes, cada 
sistema foi centrifugado (3.000 rpm) por 10 minutos, para induzir a separação da fase (18 h). As fases (fundo 
e topo) foram separadas e os volumes e massas de cada uma delas foram determinados para a quantificação 
da rutina, respectivamente. Depois foi determinado o coeficiente de partição (Krut). A concentração da 
rutina nas fases dos sistemas estudados foi determinada por meio de espectroscopia UV-Vis, utilizando o 
aparelho Varian Cary-50 Espectrofotômetro UV-visível Bio, em comprimento de onda definido pelo pico 
máximo de absorção (350 nm). Os resultados obtidos nos experimentos mostraram que os alcoóis e sais de 
fosfato de potássio estudados o maior coeficiente de partição da rutina (Krut) ocorreu na concentração de 
40% de 1-propanol e 20% de solução tampão e com adição de 2,5 % (p/v) de NaCl a temperatura de 30ºC 
(Krut= 51,47 e recuperação de 98,64%). A extração da rutina é um processo termodinamicamente espontâ-
neo, endotérmico e governado por efeitos entrópicos.

 (Dissertação) Ciências Exatas e da Terra
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FICHAS DE SEGURANÇA: PROCESSO DE LETRAMENTO NAS AULAS DE QUÍMICA

Jicelia Adne Freire Moraes (Licenciatura em Química/Faculdade Pio Decimo, jicelia_@hotmail.com) Josevânia 
Teixeira Guedes (Mestrado em Educação/Unit, josevaniatguedes@gmail. com);  Luciano Matos Nobre 
(Mestrado em Educação/Unit, nobre_matos_luciano@yahoo.com.br); Lenalda Dias dos Santos (Meste/UFPB, 
lenalda@infonet.com.br)

O docente de Ciências naturais ao manipular produtos químicos em espaços escolares deve atentar 
para as Fichas de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ’s), que podem ser excelentes ferramentas de su-
porte didático, uma vez que possuem informações acerca do que está sendo manipulado, a exemplo de dados 
físico-químicos e de segurança pessoal e ambiental e que podem ser trabalhados possibilitando a interdis-
ciplinaridade através da contextualização cuja fundamentação deve ser apresentada no decorrer das aulas, 
permitindo a inserção da aprendizagem significativa e segura a partir da realidade dos alunos. Esta pesquisa 
tem como fulcro conscientizar os docentes acerca das consequências de risco que podem ser evitadas a partir 
da manipulação de produtos químicos em geral e de como as FISPQ’s podem ser suporte para o desenvolvi-
mento das aulas. O desenvolvimento desta pesquisa buscou analisar a opinião dos licenciandos em Química 
da Faculdade Pio Décimo, acerca da conscientização como futuro docente para a utilização das FISPQ’s no 
ambiente escolar. Para a execução deste estudo, a turma foi dividida em grupos para fazer a análise e leitura 
de FISPQ’s de produtos químicos utilizados no cotidiano, apontando composições químicas, substâncias 
tóxicas (caso existissem), os riscos oferecidos e outras informações apresentadas. Após leitura, foram aplica-
dos questionários a fim de nivelar os conhecimentos prévios e os adquiridos cujas análises apontaram que 
os formandos em Química da referida instituição possuem formação adequada para fazer uso das FISPQ’s 
como ferramenta didática, como também que os docentes receberam a acertada formação pedagógica. (Dis-
sertação) Ciências Exatas e da Terra
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SÍNTESE DE NANOFIOS DE PLATINA PARA A OXIDAÇÃO DE METANOL

Gláucia Regina de Oliveira Almeida (PEP-UNIT/ITP-LEN, glaucia_almeida@oi.com.br), Lays Soares dos 
Reis Silva (PEP-UNIT/ITP-LEN,   lays.reis@yahoo.com.br), Gabriel Fernandes Pereira (UNIT/ITP-LEN,  
gabriielfernandes@hotmail.com), Luiz Pereira da Costa, (PEP-UNIT/ITP-LSINCROM, lupeco7@hotmail.com), 
Ronaldo Santos Silva (DF/UFS, rsilvafisica@gmail.com) Giancarlo Richard Salazar Banda  (PEP-UNIT/ITP-
LEN, gianrsb@gmail.com),  Katlin Ivon Barrios Eguiluz  (PEP-UNIT/ITP-LEN, katlinbarrios@gmail.com).

Uma área que está ganhando atenção, devido à exigência e a necessidade iminente dos tempos mo-
dernos é a produção de energia. Neste sentido, as células a combustível produzem eletricidade de forma mais 
eficiente e sem agredir ao meio-ambiente. São dispositivos eletroquímicos que convertem a energia química 
de combustíveis diretamente em energia elétrica. O metanol é muito promissor como combustível para as 
células a combustível devido a sua densidade energética e por ser líquido a temperatura ambiente facilitando 
a sua manipulação e transporte. Neste contexto, vários métodos para a preparação de catalisadores de Pt em 
nanoescala têm sido investigados para melhorar a sua atividade catalítica. (OBJETIVO) Preparar nanofios 
de Pt suportados em pó de carbono pelo método de redução química dos precursores com a finalidade de 
estudar a estabilidade dos mesmos e a sua eficiência para a oxidação eletroquímica de metanol (OEM) em 
meio ácido. (METODOLOGIA) Nanofios de platina (40 e 60% em peso de metal) foram suportados em 
pó de carbono (Shawinigan) pelo método de redução química utilizando ácido hexacloroplatínico, como 
fonte de metal (H2PtCl6.6H2O, Aldrich®), e ácido fórmico (Vetec®) como agente redutor. As experiências 
foram realizadas em solução aquosa, isenta de surfactante e à temperatura ambiente. Deste modo, o pó de 
carbono foi adicionado a uma solução contendo o precursor, ácido fórmico e água, em seguida, foi agitada 
e homogeneizada. Após esta dispersão inicial, a solução foi armazenada à temperatura ambiente por 72 
h. Os catalisadores foram separados por centrifugação, lavados com água Milli Q e depois secos a 60 °C. 
Para o processo de fixação do catalisador 0,008 g dos compósitos sintetizados foram adicionados a 200 
&#61549;L de solução de Nafion&#61666; 0,5% (Aldrich&#61666;, solução a 5% em álcoois alifáticos) e 
1000 &#61549;L de água Milli Q. Este sistema foi submetido a um banho de ultrasom durante 20 minutos 
para homogeneização completa. Depois disso, 60 &#61549;L da “tinta” produzida foram transferidos para 
um eletrodo de diamante dopado com boro. Finalmente, o eletrodo foi colocado numa estufa por 10 min 
a 60 °C para subseqüente caracterização eletroquímica e estudos da OEM. (RESULTADOS E DISCUS-
SÕES) As imagens de microscopia eletrônica de transmissão (TEM) obtidas dos nanofios de Pt/C mostra-
ram a distribuição morfológica dos fios, que têm uma largura de aproximadamente 5 nm e estão interligados 
formando aglomerados de nanofios de tamanho semelhante. As análises de difratometria de raios X (XRD) 
realizadas sobre os nanofios de Pt mostraram a presença de picos correspondentes aos planos cristalográficos 
(111), (200), (220), (311) e (222) característicos da estrutura cúbica de face centrada da Pt.Os nanofios de 
platina (60% e 40%) apresentaram uma maior atividade específica frente à OEM em comparação com a 
Pt/C (E-Tek). 
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APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA MICRO-ONDAS NO PROCESSO 
DE POLIMERIZAÇÃO EM MINIEMULSÃO

Verusca Henrique da Silva Santos (NUESC/ITP, vevahenrique@hotmail.com), Ediely Texeira da Silva Alves 
(UFSC e NUESC/ITP), Thiara Santana Gomes (NUESC/ITP, thiiii_santana@hotmail.com), Isabella Mayara 
Santos Nicácio (NUESC/ITP, bella.may@hotmail.com), Pedro H. H. Araújo (EQA/UFSC), Cláudia Sayer 
(EQA/UFSC), Alexandre Ferreira Santos (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/
ITP) e Montserrat Fortuny (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, 
fhmontse@yahoo.es).

Para a fabricação de produtos utilizados na biomedicina e aplicações farmacêuticas tais como exa-
mes de diagnósticos e sistemas de liberação de medicamentos, as indústrias químicas necessitam produzir 
em larga escala um constituinte básico e comum a tais produtos que é a miniemulsão polimérica. Para 
estas aplicações, são geralmente necessários diferentes estágios de síntese, demandando tempos de processo 
proibitivos do ponto de vista energético. Uma alternativa bastante promissora e reconhecidamente capaz 
de acelerar sínteses diversas é obtida com a irradiação por micro-ondas. O aquecimento via micro-ondas se 
dá pela conversão de energia eletromagnética (induzida pelo campo elétrico das radiações) em calor. Não 
apresenta, portanto, as limitações dos processos condutivos ou convectivos presentes no aquecimento con-
vencional, o que favorece a troca térmica, reduzindo o tempo de exposição necessário e os gastos energéticos. 
O uso de micro-ondas no processo de polimerização em miniemulsão é ainda um assunto relativamente 
novo, faltando clareza sobre alguns efeitos ocorridos na polimerização via microondas. O objetivo deste 
trabalho é estudar o processo de polimerização em miniemulsão por aquecimento micro-ondas, estabele-
cendo um comparativo com o processo convencional. Foram realizados ensaios de homopolimerização em 
miniemulsão de metacrilato de metila via aquecimento convencional, utilizando-se um reator de vidro. Os 
testes foram conduzidos sob distintas concentrações de co-emulsificante (Hexadecano) e sob temperatura de 
70ºC. Amostras foram coletadas em tempos regulares e caracterizadas quanto à conversão e ao diâmetro das 
partículas. Foi desenvolvida uma metodologia para polimerização via micro-ondas (Synthos 3000 da Anton 
Paar), constituída em uma série de testes em batelada com tempos reacionais distintos, medição da tempera-
tura final e caracterização das amostras coletadas. A conversão foi determinada via gravimetria e o diâmetro 
das partículas foi caracterizado via espalhamento de luz empregando o Zetasizer Nano da Malvern. Os 
resultados dos ensaios de homopolimerização mostram que a irradiação por microondas reduz o tempo de 
aquecimento, resultando em economia de energia e tempo em relação ao processo convencional. O trabalho 
desenvolvido proporciona a realização de estudos mais detalhados dos efeitos micro-ondas sobre a cinética 
das reações de polimerização e as características dos polímeros sintetizados. (Dissertação) Engenharias
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APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS NA PREDIÇÃO DA EFICIÊNCIA DE UM 
PROCESSO DE ADSORÇÃO PARA REMOÇÃO DE COLESTEROL DO LEITE

Gilderlan Rodrigues Oliveira1 (rodriguesufcg@yahoo.com.br); Orientadores: Manuela Leite2 (manuela_leite@
itp.org.br) e Cleide Soares3 (cleide_mara@itp.org.br) 

No decorrer dos tempos, é cada vez mais frequente a procura por alimentos que não afetem a apa-
rência física e não causem doenças. Acredita-se que várias doenças são causadas pelo consumo de gorduras, 
especificamente as de origem láctea e animal que possuem alto teor de colesterol. Uma concentração elevada 
de colesterol no sangue pode levar a precipitações no sistema circulatório que resultam em aumento de pres-
são e arteriosclerose. Em virtude disso, a sociedade em geral vem conscientizando-se com relação à redução 
do conteúdo de gordura e colesterol em sua dieta, induzindo a procura por alimentos mais saudáveis. Essa 
redução tem pressionando as indústrias de alimentos a fornecer produtos atrativos que contenham um teor 
reduzido de colesterol e de gordura. Neste contexto será estudada a redução do colesterol do leite a partir da 
técnica adsorção em coluna. O projeto de adsorção de colesterol em leite trata-se de um processo multicom-
ponente, o que torna muito difícil a modelagem de tais sistemas, podendo ser requerida a modelagem através 
de métodos não tradicionais. O trabalho tem como principal proposta à utilização de ferramenta estatística 
(planejamento fatorial) e técnica de inteligência artificial, mais especificamente as redes neurais (RNA), 
de forma a simplificar a modelagem fenomenológica de uma coluna de adsorção em coluna operando em 
regime contínuo. As (RNA) são sistemas de computação inspirados nas características de processamento de 
informação encontrada nos neurônios reais e possuem uma capacidade de armazenar informações baseadas 
em experimentos (aprendizagem). OBJETIVO: Quantificação dos efeitos das variáveis e desenvolvimento 
de modelos matemáticos mediante aplicação de redes neurais para um sistema de remoção do colesterol em 
amostra de leite. METODOLOGIA: Será realizado o estudo de adsorção de colesterol em fluxo contínuo, 
utilizando coluna de adsorção de vidro encamisada, utilizando a sílica gel como adsorvente. Para quantificar 
a quantidade de colesterol adsorvida pela sílica gel, será utilizada a técnica de cromatografia. A dosagem de 
colesterol poderá então inicialmente ser determinada a partir de uma curva de calibração. Um planejamento 
experimental estatístico será realizado para se determinar a influência das variáveis do processo na eficiência 
da adsorção. Os experimentos irão compor um banco de dados sobre o processo para auxiliar a criação das 
RNA. Os parâmetros para a definição da arquitetura e otimização da rede serão definidos mediante testes 
obtidos por simulação. A partir da implementação do modelo serão gerados como resultados gráficos com-
parativos entre as saídas reais e calculada, os quais serão analisados para se concluir a cerca da validação do 
modelo desenvolvido.  RESULTADOS ESPERADOS: Através deste trabalho pretende-se quantificar as 
influências das variáveis no processo de adsorção em coluna, bem como utilizar a capacidade de predição da 
rede neural para otimizar condições de operação e melhorar a eficiência do processo.
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CONCENTRAÇÃO DE BIOSSURFACTANTE EM REATOR COLUNA 
DE BOLHAS E ESPUMA

Anderson Philipy Cabral Alves/andersonphilipy@yahoo.com.br; Maíra Taynara Santos da Silva/maira.
taynara@hotmail.com; Carlos Eduardo Soares Nunes/du_dudu_edu_cs@hotmail.com;  Cleide Mara Faria 
Soares/cleide18@yahoo.com.br; César Costapinto Santana/cesarcsantana@gmail.com

A surfactina é um biossurfactante constituído de 13 a 15 átomos de carbono e, sua produção é rea-
lizada por diversas linhagens de bacillus subtilis. Há uma diversificação de aplicações da surfactina seja na 
área alimentar até a industrial. O uso de coluna de bolhas e espuma favorece a concentração de biossurfac-
tante através da espuma gerada durante o processo devido à adsorção na interface gás – líquido, que permiti 
a separação desse composto em soluções diluídas, tornando assim uma forma atraente e de fácil operação. 
O objetivo geral desta pesquisa é estudar através do método da adsorção gás-líquido em coluna de bolhas e 
espuma a concentração de soluções de surfactina produzida por fermentação em Shaker utilizando Bacillus 
subtilis ITP-001 e como objetivos específicos tem-se determinar o efeito da concentração inicial, da vazão 
do gás e da temperatura na concentração de biossurfactante e também utilizar um modelo de adsorção 
gás-líquido e coluna de bolhas e espuma de modo a interpretar os resultados experimentais e auxiliar a 
ampliação de escala do processo. Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas a surfactina padrão de 
Bacillus subtilis e a surfactina semipurificada, produzida por Bacillus subtilis ITP 001. Para a Curva analíti-
ca da surfactina padrão de Bacillus subtilis utilizou-se uma suspensão de surfactina padrão, sendo preparada 
em uma concentração de 20 mg/L e lida suas tensões superficiais através de um tensiômetro, adotando-se 
o método da Placa. Na preparação e padronização das soluções de surfactina semipurificada, após 120h da 
fermentação da bactéria Bacillus subtilis ITP 001, o caldo era primeiramente centrifugado para a remoção 
das células microbianas e, para realização dos experimentos, a fermentação foi diluída com água deionizada 
nas proporções de 1:2, 1:3 e 1:4. O planejamento experimental foi realizado com um fatorial completo de 
23. Em relação ao aparato experimental usou-se uma coluna de vidro medindo cerca de 110 cm de altura 
e com diâmetro interno de 3,2 cm. Na operação da coluna, ocorria a transferência de 400 ml de solução 
de surfactina semipurificada, diluídas nas proporções de 1:2, 1:3 e 1:4. As amostras eram então coletadas 
em intervalos de tempos regulares, com a retirada de 5 ml de amostra do líquido e 1,5 de produto do topo 
e liam-se suas respectivas tensões superficiais em tensiômetro. Na quantificação das amostras coletadas da 
coluna de bolhas e espuma as amostras eram coletadas tanto na coluna de bolhas quanto na da espuma, 
sendo analisadas por tensiometria. Já na obtenção das isotermas de Gibbs adotou-se o método da placa 
através do tensiômetro. Em relação aos resultados, observou-se que a variação da concentração da surfactina 
na coluna de líquido foi bem significativa durante os primeiros cinco minutos da corrida experimental, ou 
seja, durante esse intervalo não ocorreram altas taxas de rompimento de bolhas, ocasionado pela adsorção 
da interface gás - líquido. Já em relação à concentração de surfactina na espuma verificou-se que as maiores 
concentrações de surfactina ocorreram a baixas vazões e altas temperaturas. (Dissertação) Engenharias
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EFEITO DA APLICAÇÃO DE RADIAÇÃO MICRO-ONDAS MONOMODO E MULTIMODO 
E SISTEMA DE PROCESSAMENTO BATELADA E CONTÍNUO NA DESESTABILIZAÇÃO DE 

EMULSÕES DE PETRÓLEO

Denisson Santos (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, denis_s_santos@
hotmail.com), Eloá Cristina Loureiro da Rocha (Graduação em Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/
ITP, eloa_cristina14@hotmail.com), Robson Luiz Moura Santos (Graduação em Engenharia de Petróleo/
UNIT e NUESC/ITP, robson_luiz_ms@hotmail.com), Milena Cabral Linharas (Graduação em Engenharia 
Química/UFS e NUESC/ITP, milena.cabral@yahoo.com.br), Wilson Linhares Santos (NUESC/ITP, wilson.
linhares@hotmail.com), Montserrat Fortuny (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos/UNIT 
e NUESC/ITP, fhmontse@yahoo.es), Alexandre Ferreira Santos (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Processos/UNIT e NUESC/ITP, alexfsantos@hotmail.com)

Por possuir tensoativos naturais e ser produzido juntamente com a água presente no subsolo, o petró-
leo forma emulsões altamente estáveis. Tais emulsões geram problemas para a indústria uma vez que devido 
a sua elevada viscosidade, as emulsões prejudicam o sistema de bombeio e transferência, comprometem 
ainda certas operações nas refinarias, representam volume ocioso na transferência e tancagem do petróleo 
e geram problemas de incrustação e corrosão nos oleodutos de exportação. Para minimizar estes efeitos, as 
companhias produtoras e refinarias dispõem de diversas técnicas de separação. Contudo, estas tem apresen-
tado ineficiência em alguns casos. Nesse contexto tem-se estudado a aplicação de radiação micro-ondas a 
fim de superar as deficiências encontradas na aplicação das técnicas convencionais. A fim de alcançar os pa-
râmetros ótimos, este trabalho tem por intuito analisar o efeito dos distintos modos de aquecimento (mono 
e multimodo) e processamento (batelada e contínuo) via radiação micro-ondas no processo de quebra de 
sistemas água/óleo emulsionados. Busca-se ainda verificar a relação entre as propriedades interfaciais destes 
sistemas com a eficiência de separação via processamento micro-ondas. Tanto na presença de determinados 
líquidos iônicos e desemulsificantes quanto na ausência desses compostos. Para tal, foram realizados testes 
de quebra com emulsões sintetizadas em laboratório com petróleos distintos e variados teores de água (com 
e sem sal). Após sintetizadas, essas emulsões foram caracterizadas quanto à distribuição do tamanho de 
gotas via difração a laser e teor de água via titulação potenciométrica. Em seguida, as amostras da emul-
são eram processadas em reator micro-ondas monomodo e multimodo operando em batelada e em reator 
multimodo operando em fluxo contínuo. Os testes foram conduzidos sob temperatura e tempo variados. 
Após o processamento, a fase oleosa separada era caracterizada quanto ao teor de água a fim de constatar a 
eficiência do processo. Ao verificar a influência do modo de aplicação da radiação na eficiência de separação 
em sistema batelada, não foi constatada nenhuma diferença significativa. Os resultados preliminares mos-
traram que a menores temperaturas a eficiência de separação está diretamente relacionada com o tempo de 
processamento. Entretanto, quando o processo ocorreu a maiores temperaturas o tempo não se mostrou um 
parâmetro significante, obtendo-se eficiências em torno de 95%. Os testes realizados em reator multimodo 
operando em fluxo contínuo apresentaram as mesmas tendências verificadas nos processos em batelada, ape-
sar de não atingir os mesmos níveis de quebra das emulsões. Em ambos os modos de aplicação de radiação 
micro-ondas, essa eficiência apresentou relação com a quantidade de energia dispendida. Dessa maneira, é 
razoável concluir que o processo de quebra de emulsões de petróleo via micro-ondas se mostra mais depen-
dente da quantidade de energia aplicada que de parâmetros tais como tempo e temperatura. (Dissertação) 
Engenharias
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EQUILÍBRIO DE FASES A ALTA PRESSÃO EM SISTEMAS PETRÓLEO-CO2

Lucas, M. A. / m.aurelio.lucas@gmail.com; Borges, G. R. / gustavorborges@yahoo.com.br; Góes, M. R. R. 
T. / mariarosatenorio@hotmail.com; Nunes, R. B. M. / barretoxico@hotmail.com; Amaral, M. J. / moniquej.
amaral@yahoo.com.br; Franceschi, E. / elton@itp.org.br

O estudo de equilíbrio de fases na indústria de petróleo tem papel fundamental na elaboração de 
projetos nas fases de exploração, produção e processamento. Para obter uma elevada eficiência nestes proces-
sos, é preciso conhecer e modelar o comportamento dos fluidos quando submetidos a variações de pressão, 
temperatura e composição, que podem ocorrer devido à própria natureza dos fluidos originais dos reser-
vatórios de petróleo ou pela mistura decorrente dos processos produtivos, como injeção de gás natural ou 
CO2. Nesse sentido, o dióxido de carbono tem papel de destaque quanto ao seu aproveitamento eficiente, 
em detrimento da emissão para a atmosfera. METODOLOGIA/OBJETIVOS: Para entender a interação 
entre o CO2 e um óleo leve, está sendo realizado um estudo de comportamento de fases a alta pressão. 
O trabalho consiste nas seguintes etapas: fracionamento do óleo por destilação, caracterização física das 
frações, realização de medidas de equilíbrio de fases de misturas CO2/frações e CO2/óleo, construção dos 
diagramas de fases das misturas, modelagem matemática e estimação de parâmetros. O óleo foi dividido 
em quatro frações devidamente caracterizadas quanto a composição, pressão de vapor, densidade e teor de 
água. Para cada uma destas frações, estão sendo realizadas medidas de equilíbrio em misturas com diver-
sas concentrações de CO2 em temperaturas entre 20 e 80 °C. Com estas medidas, é possível identificar as 
condições de pressão, temperatura e composição em que a mistura estará monofásica ou se dividirá em duas 
ou mais fases. RESULTADOS: Algumas frações, quando misturadas com CO2, apresentaram equilíbrio 
do tipo líquido-vapor, líquido-líquido e líquido-líquido-vapor. Espera-se, ao final do trabalho, caracterizar 
o comportamento da mistura CO2/óleo leve, utilizando a modelagem matemática para reproduzir os dados 
experimentais. (Dissertação) Engenharias
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PRODUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SURFACTINA COM INTEGRAÇÃO
 DE BIOREATOR E COLUNA DE ESPUMA

Maíra Taynara Santos da Silva/maira.taynara@hotmail.com; Anderson Philipy Cabral Alves/andersonphilipy@
yahoo.com.br; Álvaro Silva Lima/aslima2001@yahoo.com.br; Cesar Costapinto Santana/cesarcsantana@gmail.com

Os surfactantes são compostos constituídos por uma parte hidrofóbica e outra hidrofílica. Devi-
do a sua natureza anfifílica esses compostos são caracterizados pela capacidade de alterar as propriedades 
superficiais e interfaciais de um líquido, levando a serem empregados amplamente no setor industrial. Os 
surfactantes obtidos por fermentação vêm sendo utilizados como alternativa aos surfactantes sintéticos em 
decorrência da preocupação com o controle e preservação ambiental. Os biosurfactantes são produzidos em 
fermentação por uma grande variedade de micro-organismos, como bactérias, leveduras e fungos. O mais 
efetivo dos biosurfactantes é a surfactina, que é uma molécula pertencente à classe dos lipopeptídios e sin-
tetizado por cepas de Bacillus subtilis. Quando obtidos por fermentação, podem estar presentes no meio de 
cultura como solutos altamente diluídos ou dissolvidos em baixa concentração o que, de fato, dificulta a re-
cuperação destas moléculas anfifílica. A técnica de fracionamento de espuma integrada ao meio de produção 
vem sendo empregada com sucesso para recuperar e concentrar esses compostos, devido ao seu baixo custo 
e alta eficiência. Desta forma, o presente trabalho visa estudar a produção, recuperação e concentração de 
surfactina, por fermentação submersa utilizando Bacillus sp ITP-001 em bioreator agitado/aerado integrado 
ao processo de fracionamento em coluna de espuma. Foram realizadas fermentações operadas a diferentes 
condições de modo a otimizar a recuperação e o aumento de concentração do sistema, aplicando o planeja-
mento experimental 22 com três pontos centrais em que as variáveis independentes são a aeração e agitação 
e a variável dependente foi a concentração de surfactina. Através da geração de espuma da fermentação, a 
ascensão da mesma e sua respectiva drenagem na coluna de vidro permite a recuperação de um produto de 
topo com uma concentração mais elevada. Os valores de concentração das amostras de surfactina coletadas 
na coluna de espuma foram obtidos através de medidas de tensão superficial através do método da placa. 
Foram feitas análises de amido, proteína, glicose e pH do seio de produção. A recuperação foi definida como 
a massa de surfactina na espuma dividido pela massa total do biossurfactante multiplicado por cem e o 
enriquecimento foi expresso como a razão das concentrações de surfactina presentes na espuma e no caldo 
de fermentação, respectivamente. Os resultados obtidos através da analise estatística mostraram que valores 
mínimos das variáveis agitação e aeração de 200 rpm e 1,0 vvm foram essenciais para taxas de produção de 
espuma controladas. Nessa condição foi obtido o melhor valor de concentração de surfactina na espuma de 
4,5gL-1 . Os resultados de recuperação e enriquecimento obtidos apresentaram valores médios de 28 e 95% 
respectivamente. (Dissertação) Engenharias
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TRANSESTERIFICAÇÃO ENZIMÁTICA DE ÓLEO DE COCO BRUTO E DE ÓLEO DE 
BABAÇU PARA PRODUÇÃO DE ÉSTERES ETÍLICOS UTILIZANDO DIFERENTES FONTES 

DE IRRADIAÇÃO DE ENERGIA

Maria Vanessa Souza Oliveira/oliveira.mvso@gmail.com; Nayara Bezerra Carvalho/nayara.eng@hotmail.com; 
Patricia Caroline Molgero Da Rós/patriciadaros@dequi.eel.usp.br; Heizir Ferreira de Castro/heizir@dequi.eel.
usp.br; Cleide Mara Faria Soares/ cleide18@yahoo.com.br; Álvaro Silva Lima/aslima2001@yahoo.com.br.

O biodiesel é uma alternativa de combustível não tóxico que apresenta um perfil de baixa emissão de 
poluentes. Este biocombustível corresponde a monoalquil ésteres de ácidos graxos de cadeia longa derivados 
de matéria prima renovável como óleos vegetais e gorduras animais que reagem com álcoois de cadeia curta. 
O seu processo de produção pode se tornar mais vantajoso por meio do uso de enzimas, particularmente as 
lipases que possuem capacidade de catalisar as reações de transesterificação. Biocatalisadores constituídos 
de enzimas imobilizadas permitem uma fácil recuperação do glicerol, não exigem etapa de neutralização, 
consomem menos energia, reagem a temperaturas mais baixas e são biodegradáveis. Outra maneira de 
tornar o processo mais limpo advém da aplicação de aquecimento não convencional (micro-ondas e ultras-
som) fundamentais para o aumento da eficiência energética. Dessa forma este tabalho objetivou estudar a 
transesterificação enzimática do óleo de coco bruto e do óleo de babaçu sob diferentes formas de irradiação 
de energia (aquecimento convencional, micro-ondas e ultrassom) empregando a lipase Burkholderia cepacia 
imobilizada tanto por encapsulação pelo método sol-gel utilizando o aditivo líquido iônico prótico (N-
-metilmonoetanol-amina pentanóico) (biocatalisador 1) como por ligação covalente em SiO2-PVA (bioca-
talisador 2), aplicando o planejamento experimental 22 e três pontos centrais tendo como variáveis inde-
pendentes razão molar (óleo:etanol) e temperatura e como variável resposta o percentual do rendimento em 
ésteres etílicos. Adicionalmente foram realizadas análises das propriedades (densidade, viscosidade, índice 
de acidez, peróxido, saponificação e iodo) e da composição do óleo do coco bruto. As análises referentes ao 
óleo de coco bruto permitiram identificar uma composição predominantemente láurica (42,25 %), índice 
de acidez e de peróxido elevados. O primeiro sistema reacional (óleo de babaçu, etanol, biocatalisador 1, 
aquecimento convencional e planejamento fatorial 2²) foi influenciado pela variável temperatura, atingindo 
o maior rendimento em ésteres etílicos (51,9 %) em 48 h de reação (40 °C, razão molar de 1:7). O segundo 
sistema reacional (óleo de coco bruto, etanol, biocatalisador 2, irradiação de micro-ondas e planejamento 
fatorial 2²) foi influenciado pela variável razão molar, sendo a reação favorecida com o maior rendimento 
(66,37 %) formada pela combinação de 1:12 de  razão molar e temperatura de 40 °C. A transesterificação 
enzimática conduzida em reator ultrassom de sonda apresentou uma eficiente conversão (100 %) dos ácidos 
graxos da matéria-prima lipídica (óleo de coco bruto) em 8 h de reação quando utilizado o biocatalisador 2. 
(Dissertação) Engenharias
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OBTENÇÃO DE BIO-ÓLEO A PARTIR DA FIBRA DE COCO VERDE

Tarciana M. Almeida (tarci_moura@hotmail.com), Marcelo V. Migliorini, Davi S. Ferreira (davi_farmacia@
hotmail.com), Rafael O. Luna(faelluna@hotmail.com), Elina B. Caramão (elina@ufrgs), Jorge A. López 
(jorgejal@gmail.com), Laiza C. Krause (laiza_canielas@hotmail.com)

Biomassas são novas alternativas renováveis para a produção de combustíveis como substitutos dos 
combustíveis fósseis convencionais. Resíduos agrícolas e industriais estão entre as fontes de energia reno-
váveis, devido ao seu potencial e a abundância. Neste contexto se insere a casca de coco (Cocos nucifera 
L.), despejada em aterros sanitários, que é constituída por aproximadamente 95% de fibras lignocelulósicas 
(celulose, hemicelulose e lignina) as quais possuem uma ampla gama de aplicações em biotecnologia. Den-
tre elas, o seu uso na produção de biocombustíveis através da pirólise; um importante processo utilizado 
na conversão térmica da biomassa. (METODOLOGIA/OBJETIVO) Neste estudo, a fibra de coco verde 
foi utilizada para a obtenção de bio-óleo, através de um planejamento experimental de 23, para otimizar as 
condições de produção, seguido da determinação de sua composição química. Os experimentos com a fibra 
de coco verde (Coco nucifera L.) foram realizados em um forno de pirólise acoplado a um reactor quartzo, 
sob as seguintes condições: fixas (tempo de residência = 15 min; fluxo de gás nitrogênio = 1mL/min-1; velo-
cidade de aquecimento = 100°C/min) e variáveis (temperatura de pirólise (500-700°C); granulometria (fibra 
e pó) e massa = 2,5 e 5g). A composição química do bio-óleo foi analisada por cromatografia gasosa acoplada 
a espectrometria de massas (GC-MS). (RESULTADOS) O rendimento total de bio-óleo foi de 10,15% em 
relação à massa de fibra utilizada. A análise semiquantitativa da composição química do bio-óleo por GC-
-MS mostrou diversos compostos oxigenados (e.g. aldeídos, ésteres, cetonas, compostos fenólicos), tanto na 
fase aquosa como na oleosa, sendo identificados 94 e 73 compostos, respectivamente. Predominantemente, 
os compostos detectados foram de natureza fenólica, principalmente alquil-fenóis. No que diz respeito ao 
percentual de área nos cromatogramas, 49% do bio-óleo é constituído por alquil-fenóis e 14% por furfural, 
enquanto a composição da fase aquosa correspondeu a 56% alquil-fenóis e 11% de alquil-guaiacóis. Os 
resultados indicam que a fibra de coco, devido ao seu teor lignocelulósico, têm o potencial de ser uma alter-
nativa rentável e promissora para a obtenção de novos compostos, além de minimizar o impacto ambiental. 
(Dissertação) Engenharias
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SEPARAÇÃO E PURIFICAÇÃO DA ENZIMA PEROXIDASE DE RABANETE 
(RAPHANUS SATIVUS L.) POR DE SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO

Fernanda Menezes Pereira (Mestranda em Biotecnologia Industrial, ITP, Universidade Tiradentes, 
(fernanda.m.farm@gmail.com); Kennedy Costa (Aluno do Curso de Engenharia de Petróleo – ITP 
(kennedycosta16@hotmail.com);  Alini Tinoco Fricks (Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 
Industrial (ITP), Universidade Tiradentes, ITP - Instituto de Tecnologia e Pesquisa (alinitf@yahoo.com.br);  
Álvaro Silva Lima (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos (ITP), Universidade Tiradentes, 
ITP - Instituto de Tecnologia e Pesquisa (aslima2001@yahoo.com.br);

A peroxidase é uma enzima encontrada na origem animal, vegetal ou microbiana, sendo de grande 
interesse para as indústrias farmacêuticas, biotecnológicas, de alimentos e no tratamento de efluentes.  A 
matriz utilizada para extração da peroxidase usada comercialmente é a raiz forte, cultivada principalmente 
em regiões de baixa temperatura, porém o rabanete (Raphanus sativus L) é uma alternativa para a obtenção 
das peroxidases. Como no processo de extração a solução enzimática contém outros compostos, os quais 
são denominados de contaminantes, e por essa razão o emprego de técnicas de purificação é necessário. O 
sistema aquoso bifásico permite a partição da biomolécula para uma fase e os componentes contaminantes 
para a fase oposta. OBJETIVOS: Objetivo Geral: Extrair a peroxidase do rabanete e purificar utilizando o 
sistema aquoso bifásico, formado por PEG e tampão fosfato de potássio (K2HPO4/KH2PO4). Objetivos 
específicos: 1- Extrair a peroxidase do rabanete (Raphanus sativus L.) por técnica convencional e assistida 
por ultrassom; 2- Quantificar a atividade peroxidásica da enzima extraída e comparar com a peroxidase de 
raiz forte (HRP); 3- Otimizar a partição de peroxidase comercial de raiz forte em  SAB PEG/Fosfato varian-
do a massa molecular e concentração de PEG e temperatura; 4- Purificar a peroxidase extraída de rabanete 
em SAB. METODOLOGIA: A pesquisa está sendo realizada no Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP). 
Os materiais a serem utilizados são: Extrato bruto de Rabanete, peroxidase de raiz forte (HRP), Tampão 
fosfato de potássio (K2HPO4/KH2PO4) pH 7,0 e polietilenoglicol (PEG) com massas moleculares entre 
1500 e 20000. Para obtenção do extrato bruto, as amostras de rabanete foram homogeneizadas com tam-
pão fosfato de potássio. Os sistemas são preparados a partir de soluções de PEG 20% e tampão fosfato de 
potássio (pH 7,0) a 10%. A atividade enzimática foi determinada por método colorimétrico, baseado na 
mudança de absorbância a 470nm devido à formação do produto de oxidação do guaiacol, o tetraguaiacol, 
durante três minutos. RESULTADOS: Resultados preliminares mostram que o processo de extração da en-
zima utilizando o tampão fosfato de potássio pH 7,0, não altera a atividade da enzima significativamente se 
comparado ao tampão fosfato de sódio. No sistema aquoso bifásico utilizando a HRP, houve partição total 
da biolmlécula, já que a peroxidase permaneceu totalmente na fase de fundo, e teve sua atividade enzimática 
aumentada no sistema. (Dissertação) Engenharia
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CARACATERIZAÇÃO DE BIOCATALISADORES OBTIDOS PELA TÉCNICA SOL-GEL NA 
PRESENÇA DE LÍQUIDOS IÔNICOS.

Ingrid Cavalcanti Feitosa (ingrid_feitosa@yahoo.com.br), Luma Mirely de Souza Brandão (Curso de 
Engenharia de Petróleo, luminhamyrele@gmail.com), Vivien Deodoro Dantas (Curso de Engenharia de 
Petróleo, viviendeodoro@hotmail.com), Renan Tavares Figueiredo (renan_figueiredo@yahoo.com.br), Cleide 
Mara Farias Soares (cleide18@yahoo.com.br)  

As enzimas são biocatalisadores que apresentam diversas características, como: alta especificidade, 
condições suaves de temperatura e pressão durante a operação e não causam danos ao meio ambiente. Uma 
das lipases mais versáteis para as reações de transferência enantiosseletiva-acila em meio não aquoso é a lipa-
se de Burkholderia cepacia, devido a sua ativação interfacial. Apesar de apresentarem excelentes perspectivas 
como catalisadores, as enzimas tem sua utilização limitada em escala industrial, devido à sua estabilidade 
operacional depender de uma série de fatores que limitam sua utilização em escala industrial. Para isso são 
pesquisados diferentes métodos de imobilização (adsorção, ligação covalente, encapsulação, entre outros), 
procurando aumentar a estabilidade do biocatalisador imobilizado. Dentre as técnicas utilizadas, destaca-
-se o método de bioencapsulação sol-gel, baseado em reações de polimerização. Para se obter uma maior 
atividade, melhor estabilidade e um aumento do ciclo de utilização do biocatalizador imobilizado, o proce-
dimento de imobilização é realizado em presença de aditivos. O uso dos líquidos iônico (LIs) como aditivo 
em métodos de imobilização de enzimas em especial em suportes sol-gel, está sendo muito utilizado devido 
a sua versatilidade estrutural, já que podem sintetizar um número ilimitado de compostos, de propriedades 
variadas, pela combinação de cátions e ânions de estruturas adequadas. A análise de todas essas caracterís-
ticas são realizadas através da caracterização morfológica e físico-química do composto imobilizado, utili-
zando métodos como a Varredura Diferencial de Calorimetria (DSC), Análise Termogravimétrica (TGA),  
Difração de Raio X (DRX), entre outras. As matrizes serão preparadas empregando metodologia anterior-
mente estabelecida por Soares et al., 2004 a,b, com modificações descritas a seguir: à solução etanólica, 
TEOS dissolvido em etanol absoluto em atmosfera inerte de nitrogênio, será adicionada ácido clorídrico dis-
solvido em água ultra pura (solução pré-hidrolisante). Após 90 minutos, adicionar-se-á a solução enzimática 
com ou sem os aditivos (líquido iônico e/ou PEG) em proporções pré-estabelecidas. Simultaneamente será 
adicionado hidróxido de amônio dissolvido em etanol (solução hidrolisante), e se manterá a mistura em re-
pouso por 24 horas para haver a policondensação completa. Após este período, o material será aberto e seco. 
O procedimento de encapsulação de lipase na presença do LI e/ou PEG consistirá na adição, em conjunto, 
da solução enzimática, do aditivo e da solução hidrolisante. Irá ser realizada posteriormente caracterizações: 
B.E.T.; Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); Físico-Química.  Espera-se que, conforme a literatura, 
a imobilização da enzima de Burkholderia cepacia, utilizando líquidos iônicos como aditivos no processo 
sol-gel, seja bem sucedida, resultando em catalisadores com alta eficiência. 
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EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO ÁLCOOL + ÁCIDO OLEICO + ÁGUA + HEXADECANO A 
313 K – TIPO DE SISTEMA REACIONAL PARA ESTERIFICAÇÃO EM NANOEMULSÕES

Joanna Silva Santos (Doutorado PEP/UNIT e NUESC/ITP, joannaposgrad@hotmail.com), Alexandre Patrick 
de Leão Craig (Curso de Eng. de Petróleo/UNIT e PROBIC/NUESC/ITP, xandre.patrick@gmail.com), Cláudio 
Dariva (claudio.dariva@yahoo.com.br, Docente PEP/UNIT e NUESC/ITP), Montserrat Fortuny Heredia 
(Docente PEP/UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@yahoo.es). 

Os ésteres de ácidos graxos e álcoois têm aplicações indústrias (alimentos, cosméticos e biocombus-
tível). O mecanismo tradicional de obtenção é catalisado por metais alcalinos à temperatura e/ou à pressão 
elevadas. A esterificação enzimática tornou-se um método mais promissor, devido à condição moderada 
da reação, a elevada eficiência catalítica e seletividade inerente aos biocatalizadores. Aplicação de enzimas 
em microemulsões ganhou impulso principalmente em razão do seu potencial de aplicações tecnológicas e 
biotecnológicas. Entretanto, é necessário o conhecimento do comportamento de fases dos sistemas reacio-
nais de esterificação em sistemas nanoemulsionados. O estudo do equilíbrio líquido-líquido (ELL) pode 
contribuir para o desenvolvimento tecnológico destes processos ao predizer a ocorrência de uma ou mais 
fases líquidas no ambiente reacional e aprimorar o processo de separação e purificação. (OBJETIVO) Neste 
contexto, buscou-se avaliar o ELL dos componentes envolvidos nesta reação enzimática em nanoemulsões: 
ácido oleico (C18:1), álcoois, água e hexadecano, o qual é o agente hidrofóbico que será utilizado no meio 
orgânico (interno) da gota para obter a sua estabilização osmótica em nanoemulsões. (METODOLOGIA) 
Inicialmente, obtiveram-se as curvas binodais dos sistemas ternários (álcool, ácido oleico e água) conforme 
o método Cloud point da AOCS. A partir disto, selecionaram-se pontos de mistura heterogênea com adição 
de hexadecano (5 %, m/m) e, assim, determinaram-se as linhas de amarração de cada sistema em ELL. Estes 
pontos de mistura foram agitados magneticamente por 15 min e aplicou-se uma força centrífuga (4.000 rpm 
por 1 - 5 min). Para os álcoois com quatro, seis e oito carbonos, não foi necessário o emprego da centrifuga-
ção. O tempo de repouso foi de 15 a 48h para o alcance total do ELL. A temperatura de 313 K foi mantida 
por meio do banho térmico e monitorada por um termopar. As determinações analíticas dos componentes 
foram pelas titulações Karl Fisher (água) e básica (ácido oleico), cromatografia gasosa com detector de io-
nização de chama, e, por fim, o teor de álcool por balanço de massa. (RESULTADOS/CONCLUSÃO) 
Percebeu-se que com o aumento da cadeia de carbono do álcool, a água tende a ser predominante (100 %) 
na fase de fundo (aquosa). Por outro lado, o teor de ácido oleico nesta fase é insignificante para todos os 
sistemas, devido à insolubilidade deste ácido graxo em água. Todavia, para todos os sistemas, notou-se que a 
adição do hexadecano resultou em um aumento de álcool particionado para a fase de fundo e uma redução 
em relação à água. Assim como ocorreu, sutilmente, na fase de topo dos sistemas envolvendo o butanol e 
hexanol. Logo, concluiu-se que a adição 5 % (m/m) de hexadecano não impediu a perda de álcool da fase 
de topo, principalmente para o sistema com etanol. Fenômeno este negativo para os rendimentos das esteri-
ficações em nanoemulsões a serem estudadas. 



304
PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ENGENHARIA 

DE PROCESSOS

DESENVOLVIMENTO DE BEBIDAS LÁCTEAS FERMENTADAS COM REDUÇÃO DO TEOR DE 
COLESTEROL UTILIZANDO GRÃOS DE KEFIR E SABORIZADA COM POLPA DE SIRIGUELA

Alysson Vieira dos Santos (Doutorado em Engenharia de Processos – UNIT e LPA/ITP/UNIT, avs2524@hotmail.
com); Tássia Silva Gama Fontes (Curso de Nutrição – UNIT e LPA/ITP/UNIT, tatazinha_cb@hotmail.com); 
Ingridy Viana Lucena (Curso de Biomedicina – UNIT e LPA/ITP/UNIT, ingridyguiga@hotmail.com); Rafaela 
de Almeida Santos (Curso de Farmácia – UNIT e LPA/ITP/UNIT, rapha_almeidas@hotmail.com); Acenini Lima 
Balieiro (Doutorado em Engenharia de Processos – UNIT e LPA/ITP/UNIT, aceninibalieiro@yahoo.com.br); 
Roneval Félix de Santana (roneval_felix@itp.org.br); Lisiane dos Santos Freitas (lisiane_santos_freitas@yahoo.
com.br); Cleide Mara Faria Soares (cleide_mara@itp.org.br); Álvaro Silva Lima (alvaro_lima@itp.org.br).

Há uma nova tendência das indústrias do leite em produzirem iogurte e leites fermentados funcionais 
e probióticos. A aceitação destes produtos pela população é motivada pelo excelente valor nutritivo, o que 
provoca um crescimento no potencial dos produtos probióticos. Um dos agentes biológicos, utilizados na 
produção de bebida láctea, que vem sendo estudado são os grãos de kefir. O grão de kefir é um consórcio 
microbiano capaz de fermentar leite e produzir uma bebida láctea, entretanto há um segmento da população 
que necessita de alimentos com teor de colesterol reduzido. Neste sentido, este trabalho visa desenvolver 
uma bebida láctea fermentada por grãos de kefir empregando leite com teor de colesterol reduzido em coluna 
recheada com sílica obtida pela técnica sol-gel (matriz pura - MP) e impressa molecularmente com colesterol 
(PIM). O processo fermentativo utilizou leite com e sem remoção parcial de colesterol, adicionando 15% 
(p/v) de leite em pó, 10% (p/v) de grãos de kefir na temperatura de 45°C durante 24h. A fermentação estática 
ocorreu em frascos Erlemeyers de 500 mL, na condição citada anteriormente, em seguida adicionou 15 ou 
30% (p/v) de polpa de siriguela. A concentração de colesterol inicial e após a obtenção da bebida láctea foi 
determinada por HPLC. Foram determinados os valores de umidade, pH, acidez total titulável (g de ácido 
lácteo/100g), proteína, cinzas, açúcares redutores e não redutores, lipídios totais, carboidratos, energia; além 
da análise microbiológica (coliformes termo tolerantes e totais, Salmonella e bactérias lácteas viáveis) e da 
análise sensorial do produto desenvolvido. A bebida láctea apresentou redução de proteína e lipídios de 54 
e 21% respectivamente, para PIM, e 53 e 17% respectivamente, para MP. Com relação à remoção de co-
lesterol a bebida láctea utilizando o leite com remoção PIM proporcionou uma maior remoção variando de 
42,42 a 44,47%. A análise sensorial de aceitação indicou que a bebida láctea desenvolvida é estatisticamente 
igual aquela utilizando leite integral. No entanto, 57 e 60% dos provadores recomendaram a compra das 
novas bebidas lácteas com 15 e 30% de polpa de siriguela respectivamente, utilizando o leite percolado pela 
coluna contendo o polímero impresso molecularmente (PIM). O novo produto apresentou-se de acordo com 
a legislação quanto ao aspecto microbiológico.



305
PÓS-GRADUAÇÃO 
EM ENGENHARIA 
DE PROCESSOS

ESTUDO DE ADSORÇÃO E DESSORÇÃO DE LACTOSE EM MATRIZES HIDROFÓBICAS 

Rafaela de Almeida Santos (Curso de Farmácia - UNIT - LPA/ITP/UNIT, rapha_almeidas@hotmail.com); 
Acenini Lima Balieiro (Doutorado em Engenharia de Processos-LPA/ITP/UNIT, aceninibalieiro@yahoo.com.
br); Alysson Vieira dos Santos (Doutorado em Engenharia de Processos-LPA/ITP/UNIT, avs2524@hotmail.
com); Lisiane Santos Freitas (UFS, Departamento de Química, lisiane_santos_freitas); Álvaro Silva Lima (LPA/
ITP/UNIT, alvaro_lima@itp.org.br); Cleide Mara Faria Soares (LPA/ITP/UNIT, cleide_mara@itp.org.br)

A lactose é um dissacarídeo composto por glicose e galactose, sintetizado exclusivamente por glându-
las mamárias pela maioria dos mamíferos. No Brasil, cerca de 25 a 30% da população apresenta algum grau 
de intolerância a lactose, este distúrbio trata-se da incapacidade do organismo de digerir a lactose, resultado 
da deficiência ou ausência da enzima lactase. O objetivo deste trabalho foi avaliar a adsorção e a dessorção 
de lactose em colunas recheadas por matrizes hidrofóbicas obtidas pela técnica sol-gel, utilizando solução 
sintética de lactose e leite in natura. A eficiência da adsorção foi obtida a partir da determinação da altura do 
leito para a maior remoção de lactose dos fluidos utilizando uma coluna de vidro encamisada contendo as 
matrizes hidrofóbicas, matriz pura (MP) e polímero impresso molecularmente (PIM), variando a altura (3,0 
a 7,0 cm) e vazão (3, 6 e 9mL/min) com temperatura controlada (42ºC). Na corrente de efluente (solução 
sintética de lactose ou leite), as amostras do teste de adsorção e dessorção foram analisadas por Cromatogra-
fia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) utilizando lactose com padrão externo a partir da curva de calibração 
com 5 pontos, sendo que para o teste de dessorção, o leito foi lavado com água a 60ºC. Foi calculada a 
concentração média da alimentação por meio de média aritmética dos valores de todas as amostras retiradas 
durante cada experimento, obtendo-se, dessa forma a concentração média e a porcentagem de remoção (%) 
para cada corrida. Para dessorção da lactose, verificou-se a eficiência da remoção após os ensaios de adsorção 
nas mesmas colunas com vazão de 3mL/min. Foi observado a diminuição da altura da coluna de 7 para 5 
cm após a substituição da solução sintética para o leite na maior remoção, essa diminuição na remoção, se 
deve ao aumento da quantidade de sólidos suspensos do leite onde se observou também a diminuição da 
altura do leito de adsorção. A remoção de lactose foi de 55% e 48% para a solução sintética no polímero 
impresso molecularmente e para a matriz pura respectivamente. Com a substituição do fluido, obtiveram-se 
46% e 35% de remoção em ambas as matrizes hidrofóbicas. Na dessorção da solução sintética apresentou-se 
remoção de 98% com altura de 1,0 cm e 95% para o leite com altura de 5,0 cm. Portanto, fases mais seleti-
vas, quimicamente ligadas à sílica (matriz hidrofóbica sol-gel) podem ser utilizadas para remoção de lactose 
do leite. O potencial deste tipo de material é alto, uma vez que oferece resistência mecânica e é inerte frente 
às condições extremas. Estas características são altamente favoráveis para aplicação industrial.
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DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES OLEOSAS DE Metarhizium anisopliae 
(Metsch.) Sorok. E SEUS EFEITOS SOBRE VIABILIDADE, ESTABILIDADE FÍSICO-

QUÍMICA E EXPRESSÃO DE GENES RELACIONADOS À PATOGENICIDADE DO FUNGO

Maria Gabriela Bispo Almeida Araújo (Mestranda em Biotecnologia Industrial – UNIT, gabriela.quimica@
hotmail.com); Marcelo da Costa Mendonça (Professor do Programa de Pós - Graduação stricto sensu em 
Biotecnologia Industrial – UNIT, marcelom@embrapa.br) e Leandro Eugenio Cardamone Diniz (Professor do 
Programa de Pós – Graduação stricto sensu em Biotecnologia Industrial–UNIT, leandro.diniz@embrapa.br).

O fungo entomopatogênico Metarhizium anisopliae tem a longevidade dos seus conídios reduzida 
quando armazenado isoladamente em condições ambientais.  Uma das estratégias de preservação do fungo, 
além da baixa temperatura, é a veiculação em formulações capazes de manter as características do micror-
ganismo. Entretanto, um dos problemas enfrentados em formulações com fungos entomopatogênicos é a 
agregação rígida dos conídios tornando difícil sua ressuspensão. O objetivo deste trabalho foi desenvolver 
formulações de M. anisopliae que preservem a viabilidade e patogenicidade do fungo, minimizando os 
efeitos de compactação dos conídios e facilitando sua ressuspensão. Os conídios do fungo foram obtidos 
por produção massal em meio semi-sólido. E, 1,2 g dos conídios obtidos foram utilizados nas formulações. 
Foram preparadas cinco diferentes composições de formulações: a) óleo vegetal, par de tensoativos, flocu-
lante e agente suspensor; b) óleo vegetal, par de tensoativos, floculante e agente dispersante; c) óleo vegetal, 
par de tensoativos e floculante, d) óleo vegetal, tensoativo e floculante e, e) óleo vegetal. As formulações 
foram armazenadas em prateleiras por 6 meses, a temperatura de 26ºC±2 e 70%UR. Foram analisados 
mensalmente, a viabilidade dos conídios pelo método da placa tipo RODAC®, a atividade de água (Aw) por 
meio do equipamento AquaLAB (3TE) a temperatura de 26º C±2, o índice de peróxido (IP) pelo método 
titulométrico do iodeto em solução ácida (ácido acético:clorofórmio) e índice de acidez pelo método titu-
lométrico do hidróxido de sódio em solução éter:álcool (2:1) e teste empírico para observar capacidade de 
ressuspensão por agitação manual, que compreendeu a quantificação de agitações necessárias para que os 
conídios precipitados ao fundo do recipiente fossem suspensos. A viabilidade dos conídios após os seis meses 
mantiveram-se em torno dos 70%. Foi observado aumento na atividade de água, índice de peróxido e índice 
de acidez, de até 35%; 31% e 15%, respectivamente. As formulações a) e b) apresentaram melhor capacidade 
de ressuspensão dos conídios. (Dissertação) Ciências Agrárias
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ANÁLISE DA EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE PROTEÍNAS EXTRACELULARES DE 
XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. CAMPESTRIS 629 CULTIVADAS EM MEIOS 

FERMENTATIVOS COM ADIÇÃO DE NITRATO DE PRATA

(joao.soares.2@hotmail.com),(ubiratanrios@yahoo.com.br),(jorge_alberto@itp.org.br),(maria_lucila@itp.org.
br), (francine_padilha@itp.org.br)

Xanthomonas é um gênero de bactérias fitopatogênicas caracterizada pela produção do polissacarí-
deo conhecido como goma xantana a qual tem de importância econômica face às propriedades funcionais, 
consequentemente com diversas aplicações industriais (e.g. alimentos, fármacos, cosméticos, setores quími-
co e petroquímico). Neste contexto, se insere a incorporação de prata como nanoparticulas na goma xantana 
devido a sua ação bactericida, além da sua aplicação no desenvolvimento de membranas ativas, capazes de 
auxiliar em processos de regeneração tecidual durante a cicatrização, impedindo e/ou diminuindo processos 
infecciosos.  Assim, o presente estudo avalia a expressão diferencial de proteínas extracelulares de X. cam-
pestris pv. campestris 629 em meios de cultivo contendo glicerol/sacarose, ambos acrescidos de nitrato de 
prata, nos quais a Ag+ foi incorporada por biossíntese à goma xantana. Pra a manutenção e inoculo de X. 
campestris pv. campestris 629 foi utilizado o meio sólido yeast extract malt, com ágar e sem ágar, respecti-
vamente. Para obter as proteínas extracelulares foram utilizados, individualmente, duas fontes de carbono 
(sacarose e glicerol) suplementadas com um meio mineral ((g/L): AgNO3, 0,169; NH4SO4, 2,2; KH2PO4, 
5,5; ZnSO4, 2,2; H3BO3, 6,6; FeCl3•2,64; CaCl2•2,2; MgSO4, 0,22) e o cultivo realizado sob as seguin-
tes condições de fermentação em batelada: 28ºC/200 min-1/96h. Após o processo fermentativo, o meio foi 
centrifugado. As proteínas extracelulares foram extraída com acetona: etanol (1:1). Após sua quantificação, 
as proteínas foram separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE).  A fermentação em 
batelada foi efetuada utilizando-se dois meios de cultivo, um convencional (sacarose) e outro alternativo 
(glicerol) para avaliar a expressão diferencial de proteínas, em meios adicionados ou não de Ag+. Isto face 
ao efeito do meio de cultivo sobre o metabolismo de Xanthomonas. Desta maneira, os resultados preli-
minares indicaram uma expressão diferencial de proteínas em ambos os meios, com proteínas cujos pesos 
moleculares oscilaram entre 15 e 220 kDa, sendo observado um perfil protéico que pode estar associadas 
ao efeito da Ag+ e a sua incorporação para formar nanopartículas de prata durante o processo fermentativo. 
(Dissertação) Ciências Biológicas
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IMOBILIZAÇÃO DE LIPASE EM NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA A APLICAÇÃO 
EM REAÇÕES DE BIOTRANSFORMAÇÃO

Luana Carvalho Garcia (lua_lcg@hotmail.com); Raquel Helena Barbosa Ribeiro (raquelhele@gmail.com); 
Álvaro Silva Lima (aslima2001@yahoo.com.br); Cleide Mara Faria Soares (cleide18@yahoo.com.br); Luiz 
Pereira da Costa (lupeco7@hotmail.com)

O interesse na aplicação de enzimas em síntese orgânica, especialmente as lipases (triacilglicererol 
hidrolases de ésteres, EC 3.1.1.3), têm aumentado significativamente devido a sua eficiência em reações 
diversas. Apesar das suas excelentes propriedades catalíticas a aplicação de lipases na forma imobilizada 
têm sido muito relatada por apresentar vantagens imediatas como a possibilidade de reaproveitamento do 
catalisador, o uso de processos contínuos e o aumento da estabilidade da enzima, como por exemplo, frente 
à temperatura. Dentre as técnicas de imobilização de enzimas em nanopartículas magnéticas pode-se citar 
as técnicas de adsorção física e a de encapsulamento em matrizes obtidas pela metodologia sol-gel. Este 
trabalho tem como objetivo analisar metodologias e a partir delas selecionar um método adequado para a 
realização de síntese das nanopartículas magnéticas e posterior imobilização da lipase Burkholderia cepacia 
no suporte sintetizado, utilizando como técnicas de imobilização a Adsorção Física e a Ligação Covalente. 
As nanopartículas magnéticas foram preparadas por co-precipitação de íons de Fe (III) e Fe (II) e em segui-
da utilizadas nos procedimentos de imobilização da lipase Burkholderia cepacia, sendo que para a ligação 
covalente o suporte passou por um tratamento com &#947;-ATPS 0.5% para sinalização e com glutaralde-
ído para ativação. Posteriormente foi feita a análise de caracterização das nanopartículas magnéticas puras e 
imobilizadas por meio de análise de MEV, TEM, EDS e DRX. Por fim verificou-se o potencial de imobili-
zação das enzimas e a taxa de recuperação do biocatalisador imobilizado por meio da atividade hidrolítica. 
A técnica selecionada para a sintetização das nanopartículas magnéticas teve como base o trabalho de Bumb 
et al. (2008). As nanopartículas sintetizadas obtidas de acordo com a técnica selecionada apresentou uma 
média de partículas de aproximadamente 10 nm. Depois da técnica selecionada para a síntese das nanopar-
tículas, o suporte foi utilizado para a imobilização da lipase, determinando através da atividade hidrolítica 
do sobrenadante, um rendimento de imobilização de 78,01% para a técnica de adsorção física e de 93,81% 
para a técnica de ligação covalente. Os resultados provenientes da análise de EDS e DRX permitiram ob-
servar picos característicos de Fe3O4 indicando que as nanopartículas magnéticas puras são compostas por 
magnetita. (Dissertação) Ciências Biológicas
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RECUPERAÇÃO FUNCIONAL APÓS LESÃO MEDULAR UTILIZANDO ATIVIDADE FÍSICA 
E TRATAMENTO COM EXTRATO DE PRÓPOLIS VERMELHA SERGIPANA

Silveira, D.M.T., (Aluna de iniciação científica do curso de biomedicina da Universidade Tiradentes- UNIT, 
bolsista responsável PROBIC, e-mail: debi_7200@hotmail.com); Nunes, T.L.G.M. (Aluna de iniciação 
científica do curso de biomedicina da UNIT, bolsista PROBIC, e-mail: tamara90_nunes@hotmail.com); 
Santos, F.S.M (Mestranda em saúde e ambiente da Universidade Tiradentes, bolsista CAPES/Fapitec, e-mail: 
fanismoraes@hotmail.com); Cardoso, J.C. (Professora orientadora, UNIT/ITP, e-mail: juaracaju@yahoo.com.
br); Gomes, M.Z. (Professora orientadora, UNIT/IPT, e-mail: guetezanardo@yahoo.com.br)

O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos funcionais do tratamento com o extrato hidroeta-
nólico da própolis vermelha (EHPV) e da atividade física sobre a lesão medular em ratos. Para tanto, ratos 
Wistar machos (250 a 300g) foram submetidos à hemissecção da medula espinal ou laminectomia a nível 
torácico. No mesmo dia foi iniciado tratamento diário com o EHPV (10 e 50 mg/Kg, via oral) durante duas 
semanas. Outro grupo de animais foi submetido diariamente ao treinamento físico aeróbico (nado) durante 
três semanas. Foi realizada avaliação funcional da função motora por meio da escala de Basso, Beatie and 
Bresnahan (BBB - apresenta valores de 0 a 21, onde 0 representa paralisia total do membro e 21 representa 
função motora normal do membro) semanalmente, até 21º dia pós cirúrgico. Para a análise estatística foi 
utilizada a análise de variâncias de duas vias com medidas repetidas (two-way ANOVA repeated measu-
res), sendo considerados os fatores tratamento e tempo. Parecer do comitê de ética no uso animal número: 
131110. No primeiro dia pós-operatório, todos os grupos de animais submetidos à hemissecção medular 
apresentaram valores significativamente inferiores em relação aos grupos laminectomia na escala BBB. Aos 
sete dias, grupos hemissecção combinada à atividade física mostraram melhora significativa em relação aos 
demais grupos. Já aos quatorze dias, ambos os tratamentos com EHPV a 10mg/kg e atividade física, asso-
ciados à lesão, promoveram a obtenção de valores médios superiores aos dos demais grupos lesionados, com 
valores estatísticos semelhantes aos dos grupos laminectomia. À avaliação realizada aos vinte e um dias, 
foi observado aumento discreto nos valores para todos os grupos lesionados, com manutenção da diferença 
significativa para o grupo EHPV (10mg/Kg) em relação aos demais grupos. Por outro lado, os tratamentos 
com EHPV a 50mg/kg e EHPV associado à atividade física não mostraram modificações significativas em 
relação ao primeiro dia pós lesão. Os resultados indicam que a atividade física e o tratamento com EHPV 
aceleram a recuperação funcional locomotora após hemissecção torácica da medula espinal, sugerindo efeito 
neuroprotetor quando administrados isoladamente. (Dissertação) Ciências Biológicas
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VARIAÇÃO DA TEMPERATURA NA DETERMINAÇÃO DAS ATIVIDADES ENZIMÁTICAS 
DA LACASE E MANGANÊS PEROXIDASE NA BIORREMEDIAÇÃO DE EFLUENTE DE 

DESTILARIA DE BIOETANOL

Moniky Santana Santos Aragão (Mestranda em Biotecnologia Industrial, Universidade Tiradentes); Helon 
Simões Oliveira (Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Tiradentes); Diego Batista Menezes 
(Graduando em Ciências Biológicas, Universidade Tiradentes); Luiz Fernando Romanholo Ferreira 
(Coorientador, Pós-doutorando Universidade Tiradentes); Denise Santos Ruzene (Professora orientadora, 
Docente da Universidade Tiradentes e Pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa); Daniel Pereira da 
Silva (Professor orientador, Docente da Universidade Tiradentes e Pesquisador do Instituto de Tecnologia e 
Pesquisa).email: moniky509@hotmail.com

A biotecnologia nos últimos anos tem se mostrado promissora e apresentando inúmeras vantagens 
nos processos para obtenção de produtos de interesse econômico e social. Assim, os fungos tem desempe-
nhado um papel importante no processo de bioconservação, pois podem formar produtos de interesse às 
indústrias como as enzimas. O Pleurotus Sajor-caju CCB020, basidiomiceto, é capaz de tolerar elevadas 
concentrações de poluentes orgânicos o que possibilita sua aplicação na biorremediação. Durante o processo 
de biorremediação o fungo libera diversas enzimas, dentre elas a Lacase e a Manganês peroxidase conco-
mitantemente com a descoloração da vinhaça, resíduo de destilaria de álcool que apresenta um alto valor 
nutritivo e alto poder poluente que, quando descarregada em corpos d’água, diminui o oxigênio dissolvido 
no solo. É a especificidade de substrato baixo de lacases que as torna uma melhor escolha para aplicações 
industriais. As lacases agem em fenóis, fenóis substituídos, aminas aromáticas, etc. A manganês-peroxidase 
é a ligninase mais comum produzida por quase todos os basidiomicetos da podridão branca e vários outros 
fungos decompositores de lixo doméstico dos solos. O objetivo desse trabalho foi determinar a atividade das 
enzimas lacase e manganês peroxidase no processo de biorremediação através do basidiomiceto P. sajor-caju. 
O fungo P. Sajor-caju foi inoculado em vinhaça proveniente da fermentação do melaço, durante um perí-
odo de 16 dias em diferentes temperaturas (25 e 35ºC), e em agitação de 180 rpm. A vinhaça teve seu pH 
ajustado para 6,0, e este foi medido durante todas as coletas. Foram realizadas 7 coletas para determinação 
da atividade enzimática através do sobrenadante obtido. No sobrenadante foram determinadas as ativida-
des das enzimas liginolíticas Lacase e Manganês peroxidase, sendo as reações realizadas em triplicata e as 
leituras de absorbância efetuadas com auxílio de espectrofotômetro SPPENCER. Foram realizadas também 
leitura de absorbância para determinação do fator descoloração. De acordo com alguns resultados já obtidos, 
verificamos que o máximo de atividade da Manganês peroxidase foi atingido no 13º dia, e da Lacase no 6º 
dia, com a temperatura 25ºC  indicando que o fator de redução nutricional é um dos fatores responsáveis 
para a síntese dessa enzima e que a temperatura a 35ºC não apresenta bons resultados na descoloração e 
síntese de proteína. Dessa maneira as coletas mostraram que a redução da cor da vinhaça coincidiu com o 
pico máximo de atividade enzimática. (Dissertação) Ciências Biológicas
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“CUIDADOS DE ENFERMAGEM EM PACIENTES COM DIABETES GESTACIONAL”

Amanda de Jesus Santos Ribeiro/samaraealice@hotmail.com; Carla Olindina dos Passos Menezes/
carlinhamenezes.enf@hotmail.com; Gabriela Fialho de Menezes/ gabyzinha_sol@hotmail.com; Luara Carvalho 
Araujo/ luara_carvalho@hotmail.com ; Michelany da Mota Souza/ michelanymota@hotmail.com; Michelly 
Cristinne Santos/ michellycristinne@hotmail.com; Vânia Maria Mendes Novais/ vaniamnovais@gmail.com; 
Profª Rosemar Barbosa Mendes /rosemarbm@hotmail.com

O presente estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa e qualitativamente o cuidado de enferma-
gem a gestantes diabéticas no Hospital e Maternidade Renascença em Aracaju - Sergipe.  Utilizando como 
base teórica a revisão bibliográfica, tendo como objetivos caracterizar as pacientes com diabetes gestacional 
por meio de entrevistas e autorrelatos; analisar os cuidados de enfermagem prestados as pacientes com Dia-
betes Gestacional e apresentar riscos relacionados à gestação complicada por diabetes e impactos dos efeitos 
perinatais. O Diabetes está entre as doenças crônicas que aumentam a probabilidade de risco durante a 
gestação, sendo necessárias internações constantes para acompanhamento da saúde da gestante e do feto. A 
presente pesquisa justifica-se pela necessidade de aprofundamento do assunto e de levantamento de dados 
locais; com a finalidade de conhecer e contribuir com os cuidados de enfermagem a gestantes diabéticas, 
levando em consideração que as intercorrências geram angústia e apreensão para a gestante e seus familiares. 
Concluimos que a diabetes acomete todas as pessoas de qualquer faixa etária mas que na gestação há uma 
predisposição, por isso é necessario o diagnostico precoce, o tratamento adequado e melhora das condições 
da mulher e do feto durante todo o periodo gestacional. (Dissertação) Ciências da Saúde
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DA ALPINIA ZERUMBET, 
ZINGIBERACEAE NO PROCESSO CICATRICIAL APÓS TENOTOMIA NO TENDÃO DO 

CALCÂNEO EM RATOS

Luciano dos Santos Júnior (Mestrando em Saúde e Ambiente da Universidade Tiradentes (UNIT) – Laboratório 
de Produtos Naturais e Biotecnologia, email luciano_fst@hotmail.com); Edna Aragão Farias Cândido (Doutora 
em Biotecnologia RENORBIO/UNIT, Professora do Curso de Fisioterapia e do Mestrado em Saúde e Ambiente 
da Universidade Tiradentes (UNIT) – Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia, edna_aragão1@
globo.com);  Margarete Zanardo Gomes (Doutora em Fisiologia pela Universidade de São Paulo, Professora 
do Mestrado em Saúde e Ambiente da Universidade Tiradentes (UNIT) –Laboratório de Morfologia e Biologia 
Experimental, margarete_zanardo@itp.org.br)

Quando ocorre lesão no tendão, o corpo inicia um processo de cura sendo dividido em fases: infla-
mação, proliferação e remodelamento. A Alpinia zerumbet é uma planta herbácea, da família Zingiberaceae, 
encontrada em abundante quantidade no nordeste brasileiro onde é conhecida como “colônia”. Popularmen-
te, todas as partes da planta são utilizadas de formas diferentes as indicações clínicas desde cefaleia até ação 
anti-inflamatória. A escolha do óleo essencial da Alpinia zerumbet como “matéria prima” para ser utilizado 
no tratamento de cicatrização é baseada nesses estudos científicos. Com a finalidade de continuar os estudos 
já desenvolvidos com do referido óleo dar-se-á continuidade, cujo objetivo será avaliar o efeito da Alpinia 
zerumbet, Zingiberaceae no processo cicatricial após tenotomia do tendão do calcâneo em ratos. Serão 
utilizadas 36 ratos da raça Wistar, com 5 semanas de idade e ambos os sexos provenientes do Biotério da 
Universidade Tiradentes. Os 04 grupos tratados receberão como dose 0,3mL/kg a 33% do bioproduto, en-
quanto que os 04 grupos de controle receberão apenas o tween dissolvido em óleo vegetal, assim todos serão 
submetidos a leitura no 3, 14, 30 e 90 dias. Para a análise quantitativa serão utilizados ANOVA unicaudal 
com post hoc de Tukey e Dunnett, onde p<0,05. Espera-se que o tendão do calcâneo da pata traseira tratada 
com bioproduto apresente uma analise histológica diferenciada da pata controle. Os resultados esperados já 
se encontram em fase de contagem de células inflamatórias e das células presentes no processo de reparação 
tecidual, assim como o reconhecimento do tipo de tecido regenerativo. (Dissertação) Ciências da Saúde
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CARACTERIZAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE INDIVÍDUOS COM DIFICULDADES 
LINGUÍSTICAS APÓS ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

João Sigefredo Arruda, jsigefredo@yahoo.com.br; Vania Fonseca, vania@infonet.com.br; Francisco Prado Reis, 
medicina@unit.br. Ítalo Emanuel Rolemberg dos Santos, italogrh@yahoo.com.br.

Introdução: O processo comunicativo é evidenciado como elemento importante às relações estabe-
lecidas entre as pessoas, acompanhando a humanidade desde as épocas mais primitivas. Estas interações 
interpessoais representam uma ação conjunta na qual os participantes irão interpretar tanto seus atos comu-
nicativos como os das outras pessoas. Neste contexto, durante a comunicação, cada indivíduo desempenha 
um papel diferente, o que irá direcionar as relações sociais. Considerando que o ser humano passa a maior 
parte do tempo exercendo algum tipo de comunicação, esta se configura naturalmente como uma troca 
de sentimentos, conhecimentos e necessidades entre dois ou mais sujeitos. Entretanto, para que o processo 
comunicativo possa aconteça de forma funcional ao homem, há necessidade da integridade dos mecanis-
mos cerebrais responsáveis pela linguagem. Observa-se no cenário contemporâneo mundial o aumento 
da longevidade humana em decorrência, dentre outros fatores, dos avanços da medicina. O interesse por 
esse estudo surgiu por se acreditar que o envelhecimento da população gera a predisposição a ocorrência 
de problemas circulatórios e degenerativos que, frequentemente, ocasionam danos cerebrais causadores de 
diversos tipos de sequelas. Dentre as doenças que podem acometer indivíduos idosos, o Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) tem sido caracterizado como maior causa de incapacidade e a segunda, de mortalidade 
entre os adultos. Dentre as alterações linguísticas oriundas do AVC, enfatiza-se neste estudo a afasia, que 
pode ser compreendida como um quadro patológico por lesão cerebral limitante da comunicação humana, 
função imprescindível às interações sociais. A afasia é caracterizada por alterações da linguagem, havendo 
comprometimento da expressão (oral ou escrita) e/ou compreensão. Objetivo: compreender qual o impacto 
das alterações linguísticas nas relações sociais de indivíduos que formam acometidos de AVC. Metodologia: 
Este estudo foi originado por meio de observação e de entrevista não estruturada com 31 indivíduos que 
sofreram AVC e/ou seus familiares durante uma pesquisa de mestrado desenvolvida no Centro de Educação 
e Saúde Ninota Garcia. Resultados Parciais: Todos os sujeitos observados, que apresentam algum tipo de al-
teração linguística decorrente do AVC, possuem limitação ou incapacidade na realização de suas Atividades 
de Vida Diárias (AVDs). Esta diminuição de autonomia ocasiona consequências negativas do ponto de vista 
emocional e até econômico, não só para o doente como também para seus familiares, levando o afásico, na 
maioria dos casos estudos, ao isolamento uma vez que houve diminuição significativa da interação destes 
sujeitos com o ambiente onde estão inseridos. Conclusões: A maioria dos pesquisadores enfoca seus estudos 
na descoberta do local do cérebro mais frequentemente afetado e tipo de lesões neurológicas, além das reper-
cussões motoras desses danos à saúde do indivíduo. Pouco se discute sobre a relação entre afasia e as relações 
interpessoais. (Dissertação) Ciências da Saúde
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CARINHO NO LEITO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Renald Pina de Paiva Neto / renald.paiva@gmail.com

O ambiente hospitalar é conhecido pela sociedade como um lugar frio, onde as pessoas não desejam 
permanecer por muito tempo. Para as crianças, o hospital pode trazer experiências ainda mais desagradáveis. 
Por isso, profissionais de saúde devem procurar um olhar de carinho, um gesto solidário, uma palavra de 
conforto, um sorriso, um ombro amigo, para proporcionar um tratamento menos traumático, minimizando 
o sofrimento causado pela enfermidade e contribuindo para a recuperação da criança. Durante o período de 
hospitalização, os membros da equipe de enfermagem são os indivíduos que estão mais próximos da criança, 
por este motivo, os profissionais conseguem ter uma boa compreensão do ser humano, das suas necessida-
des, das suas capacidades e de seus desejos, tornando-se evidente o fato de que, quando a relação do profis-
sional – cliente ocorre de maneira eficiente, a assistência prestada será a mais benéfica possível. É importante 
lembrar também que a inserção de um acompanhante e seu envolvimento no processo terapêutico torna 
fundamental a compreensão da dinâmica da relação entre os agentes que prestam o cuidado, a presença de 
um familiar interessado e comprometido pode determinar a evolução do paciente. O presente estudo tem 
como objetivo descrever a importância do carinho e do gesto solidário à beira do leito como forma de aproxi-
mação e diminuição do sofrimento de crianças hospitalizadas. Trata-se de um estudo descritivo, na forma de 
relato de experiência, realizado durante o estágio da disciplina de Criança Hospitalar, pelos acadêmicos de 
Enfermagem de uma universidade particular de Aracaju-SE. A atividade foi realizada durante o mês de abril 
de 2011 em um hospital de grande porte da capital. Os alunos foram instruídos a manter uma abordagem 
ao leito da criança de maneira mais humanizada, utilizando-se de carinho e muita brincadeira. Durante a 
abordagem, foram utilizados brinquedos, estetoscópios coloridos e brincadeiras que ajudassem na interação 
das crianças e acadêmicos de enfermagem. Observou-se que as crianças que foram submetidas a gestos 
de carinho e conforto foram mais solidárias e tornaram-se menos ansiosas com as atividades inerentes do 
trabalho da Enfermagem como sondagens, curativos, punções venosas, dentre outras. Além disso, pode-se 
perceber um maior vínculo entre pais, crianças e equipe de Enfermagem. Tudo isso mostrou aos acadêmicos 
de enfermagem como é importante a humanização na área de saúde e, principalmente, para o atendimento 
de crianças hospitalizadas. Diante disso, conclui-se que É importante que o enfermeiro tenha uma visão 
mais humanizada e saiba abordar uma criança internada, pois se percebe que quanto mais carinhosa e alegre 
for a abordagem no leito, maior as chances do profissional ganhar a confiança do paciente. Em consequên-
cia, ela terá motivação para o enfrentamento da doença, ter mais ânimo e melhorar sua qualidade de vida. 
(Dissertação) Ciências da Saúde
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A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NO PROCESSO 
DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS FILHOS

Autor: Douglas Lima da Costa (dougllas-lima@hotmail.com); Co-autores: Ediranildes Santana Santos, Flavia 
dos Santos Menezes, Jane Cléia Dória Lima, Jorge Correia Lima, José Amauri Silva Cruz, Lucas Alexandre 
Menezes Santos, Paula Cristina da Silveira Oliveira Carvalho, Pablo Durval de Menezes Góis, Rafaela de 
Jesus Cunha, Renata Aragão Feitosa Santos, Romualdo Menezes Ferreira, Professora Rita de Cássia Barros de 
Menezes (Direito).

Este estudo versa sobre a importância da participação dos pais no processo de ensino e aprendizagem 
dos filhos, com a finalidade de analisar as possíveis dificuldades existentes por parte dos pais e da escola 
nesta cadeia, bem como a responsabilidade existente por parte dos pais no desenvolvimento escolar dos 
filhos, dos acréscimos trazidos com o envolvimento da família no Projeto Político Pedagógico e da impor-
tância da relação desta para com a escola; tendo como base estudos bibliográficos e as normas previstas em 
Lei. Embora no Brasil exista esta proteção por parte do Estado enquanto legislador das leis e responsável 
por executa-las, são a Escola e os Professores os responsáveis por tal atribuição em última instância, justo 
que culturalmente a família atribui a responsabilidade pela educação, formação e desenvolvimento dos 
filhos apenas à escola, quando na verdade para que estes trabalhos alcancem sucesso é necessária sinergia 
nas relações entre professor/aluno, família/aluno, professor/aluno/família. São tidos como agravantes a vida 
corrida e a necessidade de sobrevivência, baseada na carência do consumo que faz com que os pais dei-
xem de prestar a atenção na forma como os filhos estão sendo tratados e educados, e por muitas vezes não 
conseguirem acompanhar o ritmo dos filhos em suas atividades, o que finda num processo de formação 
educacional falho, afinal a família tem importância primordial na vida dos seus filhos, pois é nesta que está 
contido o primeiro seio educativo, baseado em valores que ajudam na formação do ser. Esta problemática 
não será solucionada através da simples aplicação literal das Leis - Constituição Federal, Estatuto da Criança 
e do Adolescente e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é principalmente uma questão de rele-
vância social. São necessárias ações concretas visando atrair os pais para a escola, para planejar, estabelecer 
compromissos e acordos mínimos para que o educando/filho tenha uma educação com qualidade tanto em 
casa quanto na escola, que refletirão numa sociedade além de mais instruída, mais cidadã e mais humana. 
(Dissertação) Ciências Sociais e Aplicadas
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A RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO AFETIVO: O VALOR 
DA RELAÇÃO ENTRE PAI E FILHO

Raiany Yashmy de Carvalho/ rhaay.yashmyn@hotmail.com; Renata Cristina

O presente trabalho tem como objetivo analisar a relevância no ordenamento jurídico no que diz 
respeito à garantia da estrutura familiar na aplicabilidade do princípio da responsabilidade civil por aban-
dono afetivo. Não há legislação que trate especificamente de tal situação cabendo a recorrer a doutrinas, 
jurisprudências, analogias, costumes e princípios. A constituição de 1988 trouxe uma grande inovação ao 
reconhecer o afeto como princípio constitucional (art.227 § 6º, art. 229, CF), é no Direito de Família (art. 
1634, art. 1638, II) que encontra espaço para prosperar encontrando no convívio e no respeito do seio fa-
miliar para se sustentar, tornando-se assim, elemento essencial para a formação da personalidade da criança 
e do adolescente conforme o princípio da dignidade da pessoa humana. Ao longo do estudo apresentado 
observar-se-á que as relações parentais devem ser passiveis de reparação, com a perspectiva de acarretar 
mudanças de valores nas posturas sociais. Assim, um considerável passo para chegar ao reconhecimento do 
dever indenização decorrente do Direito de Família foi à consideração, em poucas hipóteses do direito de 
indenização do dano material por violação à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem. O tema não só 
se dirige ao campo jurídico, envolve outros ramos da ciência, pois englobam os direitos e deveres, também 
como questões morais e éticas. Posteriormente, serão analisados os instrumentos e princípios de proteção 
às crianças e aos adolescentes, notadamente quanto à importância da convivência familiar, à presença dos 
pais na formação dos filhos, além de evidenciar a sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento e a 
característica das decisões judiciais que devem se atentar ao seu melhor interesse, como medida de proteção 
integral. Analisar-se-á ainda a condição de sujeito de direitos e portador de dignidade. Após, será estudado 
o instituto da responsabilidade civil e do dano moral, perscrutando os elementos que os caracterizam, desde 
a origem até atualidade. Ao final, determinar-se-á a possibilidade do dever de indenizar por dano moral 
decorrente do abandono afetivo dos pais em relação a seus filhos. (Dissertação) Ciências Sociais e Aplicadas

 

O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E O COMÉRCIO ELETRÔNICO NO BRASIL

ALMEIDA, Victor Vilanova de; ARAÚJO FILHO, Sérgio Siqueira de; FILOMENO, José Geraldo Brito; 
BENJAMIN, Antônio Herman V.; Marques Claudia Lima; Bessa Leonardo Roscoe; LIMA, Eduardo Weiss 
Martins de; LOBO, Paulo Luiz Neto; MELO,Romeu P.; MENEZES, Carlos Kraus de; MORATO, Antonio 
Carlos; NERY JUNIOR, Nelson; NUNES, Luiz Antonio Rizzatto; RELVAS, Marcos; SANTOS, Jonábio 
Barbosa. s.; ZAGHETTO, Gama Hélio; SILVA, Karine Behrens.

Devido às modernidades introduzidas com o desenvolvimento dos meios de comunicação, em espe-
cial às relacionadas à ainformática, são exemplos as mudanças na relação de consumo.Porém, toda alteração 
e toda inovação do ser humano, ao longo de sua existência, requerem um período de adaptação. E com rela-
ção à proteção a taldo consumidor, no Brasil, permanece o estado de apatia no tocante à proteção deste.Isso, 
portanto, e antes de tudo, é uma questão social, pois, simultaneamente, interessa a vários setores, tais como 
o da economia e o do direito.Apesarde esses consumidores apresentarem elevado nível de escolaridade, existe 
o problema relacionado à falta de conhecimento sobre o e-commerce, caracterizado pelas dúvidas comuns, 
e persistentes. (Dissertação) Ciências Sociais e Aplicadas
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MITO: UMA CHAVE PARA COMPREENDER O LITERÁRIO

Daniele Barbosa de Souza Almeida (IFS/UNIT); (almeida.daniele@gmail.com)

O mito faz parte da sociedade humana desde a mais remota antiguidade. Povos antigos como sume-
rianos, acadianos, hititas e cananeus deram formas rítmicas aos mitos que possibilitaram a memorização dos 
mesmos por homens comuns. Tal iniciativa, além de permitir que o mito se mantivesse na base da cultura 
antiga, resultou na incorporação dos mitos no mundo das artes. Este trabalho tem por objetivo fazer uma 
revisão bibliográfica que revele o papel do mito na literatura. Para tanto, fizemos um breve histórico dos 
conceitos do mito ao longo da história e seus pontos de contato com a crítica literária. Chegamos a conclusão 
de que o mito reflete a constante busca da identidade humana e que, tomando de empréstimo a expressão 
de Norton Frye, ele assume um importante papel de design na literatura. (Dissertação) Ciências Humanas

 

A CONSTRUÇÃO DE IMAGEM DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA

Carlos Alexandre Nascimento Aragao - cana_aragao@yahoo.com.br

O presente texto faz uma abordagem acerca da construção de imagem que o docente de língua 
portuguesa faz de si. Pelo que se tem examinado, percebe-se que o professor de Língua Portuguesa e a 
sociedade em geral ainda estão pautados em práticas tradicionais de ensino, mais precisamente, no ensino 
da Gramática Normativa, corroborando a perspectiva do “certo” versus o “errado”. Sobre essa apropriação, 
percebe-se, claramente, uma imagem que esse profissional faz de si como um sujeito sem poder para efetuar 
as mudanças tão necessárias no ensino de Língua Portuguesa. Esse olhar é reflexo de uma pesquisa maior 
intitulada “O professor de língua portuguesa e as imagens de si no município de Monte Alegre de Sergipe”, 
desenvolvida durante o mestrado em Letras. Além desses aspectos, analisamos alguns corpora extraídos das 
entrevistas realizadas com os professores de língua portuguesa com o intuito de investigarmos qual a ima-
gem que esse professor faz de si, do ensino de língua e do seu estudante. Os professores foram submetidos 
a duas perguntas: a) para você, o que é ensinar língua portuguesa? b) para você, o que é ser professor de 
língua portuguesa? Depois de gravadas, as entrevistas foram transcritas. A transcrição foi realizada à luz dos 
postulados de Marcuschi (1986). A partir das transcrições, procedemos à análise discursiva das suas falas, 
tentando compreendê-las, porque é essa perspectiva que interessa ao analista do discurso, e assim, fizemos a 
relação com as teorias que nos servem de base. (Dissertação) Ciências Humanas
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A IMPORTÂNCIA DO PEDAGOGO NO AMBIENTE HOSPITALAR

Elaine Duarte Santos (Universidade Tiradentes-UNIT/ elaine-duarte.se@hotmail.com); Liz do Nascimento 
Andrade (Universidade Tiradentes-UNIT/ Liiz20@yahoo.com.br)

O presente trabalho apresenta um estudo voltado para as práticas educativas no ambiente hospitalar. 
De acordo com a Lei Federal nº 11.104 de 2005, os hospitais que possuem internamento pediátrico devem 
ter em suas instalações uma brinquedoteca, onde além do brincar as crianças possam receber acompanha-
mento educacional de acordo com seu nível de escolaridade e de sua pré-disposição para as atividades. Pois 
uma criança não precisa apenas de um ambiente alegre para necessariamente aprender assuntos didáticos 
como também conseguir se distrair, principalmente com o lado afetivo. A afetividade como eixo central do 
desenvolvimento infantil, bem como sua relação com o desenvolvimento cognitivo e interação professor-
-aluno, segundo conceitos e teorias walloniana. Para Wallon a afetividade é inicialmente determinada pelo 
fator orgânico, e ao longo da vida passa a ser fortemente influenciada pela ação do meio social, defende 
ainda a evolução progressiva da afetividade concomitante com o desenvolvimento humano, sendo que assim 
como a inteligência a afetividade também evolui. Entretanto o trabalho traz como metodologia, desenvolver 
trabalhos de animação na pediatria utilizando historias, musicas e jogos lúdicos, com objetivo de trabalhar 
principalmente a afetividade. Despertando a vontade de sobreviver para pode desenvolver de forma satisfató-
ria a aprendizagem na escola, ou ate mesmo em qualquer ambiente que a criança venha conviver. Atividades 
essas exercidas pelos profissionais da educação, mais especificamente o pedagogo. O pedagogo, ao promover 
experiências vivenciais dentro de um hospital, como brincar, pensar, criar, trocar, estará favorecendo na 
criança seu desenvolvimento pleno, que não deve ser interrompido em função de uma hospitalização. As ati-
vidades desempenhadas pelo pedagogo vêm contribuir para uma permanência hospitalar menos traumática. 
Mostrando não só a criança como também toda a família que mesmo hospitalizada pode e deve procurar a 
felicidade, ou ate mesmo um simples gesto de alegria, o sorriso. (Dissertação) Ciências Humanas
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AÇÃO POPULAR AMBIENTAL

Grace Kelly Pinheiro Pacheco (grace.kelly28@hotmail.com )

A ação popular é um dos remédios constitucionais mais antigos e foi o pioneiro na defesa dos direi-
tos coletivos lato sensu. Foi previsto pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro na Constituição 
de1934, foi suprimida em 1937 e sendo restabelecida em 1946 com seu objeto mais amplo. Sendo um ins-
trumento para a defesa dos direitos difusos, saindo do restrito círculo das lesões meramente pecuniárias. O 
presente trabalho mostra que a ação popular presta-se à defesa de bens de natureza pública e difusa e implica 
a adoção de procedimentos distintos na defesa do meio ambiente como a Ação Civil Pública e o Código de 
defesa do consumidor. Mas tal ação reclama uma reanálise do conceito de cidadão, pois tal conceito estaria 
restringindo o conceito de cidadão à conotação política, desta forma, em sendo de todos os bens ambientais 
nada mais lógico que não só o eleitor quite com a justiça eleitoral, mas todos os brasileiros e estrangeiros 
residentes no país, possam ser rotulados de cidadãos para fins de propositura de ação popular, com isso 
denota-se que o destinatário do meio ambiente ecologicamente equilibrado é toda à coletividade. O pressu-
posto para a propositura da ação popular ambiental é que haja um ato (comissivo ou omissivo) lesivo ao meio 
ambiente, pois é imposto ao Poder Público o dever constitucional de prevenção e proteção do meio am-
biente, mas estando o ato consumado, ainda que as conseqüências nocivas ao meio ambiente estejam sendo 
produzidas, não caberá ação popular, porquanto esta não se presta a reparação do dano, ela visa atacar o ato 
e não suas conseqüências. A presente pesquisa foi embasada em obras doutrinárias, utilizando-se do método 
descritivo e bibliográfico para a elaboração da dissertação e tentando mostrar a discussão acerca do tema. 

(Dissertação) Ciências Humanas
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ADOÇÃO DE POLÍTICAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS PARA O ACESSO DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR

Flávia Augusta Santos de Melo (flavia.augustasm@hotmail.com)

O paradigma da acessibilidade, a partir de meados da década de 1990, tornou-se centro de discussões 
acadêmicas, políticas, governamentais e técnicas, na medida em que possibilita efetivar propostas legais e 
ideológicas para ampliar o acesso a bens e serviços públicos e/ou privados. No contexto educacional, esse 
paradigma também está associado ao princípio da inclusão e da universalização do acesso e permanência em 
instituições escolares. A presente pesquisa balizou-se pelo objetivo geral de analisar as condições de inclusão 
(acesso e permanência) de estudantes com deficiência na Universidade Federal de Sergipe, contemplando os 
campi de Itabaiana e Laranjeiras. O trabalho caracterizou-se como pesquisa qualitativa de caráter explora-
tório e utilizou como instrumentos o questionário fechado e a entrevista semi-estruturada. Os sujeitos da 
pesquisa são caracterizados por-  16 estudantes, 3 gestores e 1 professor.Até o segundo período letivo do ano 
de dois mil e dez existiam quarenta estudantes com deficiência matriculados em cursos de graduação, entre 
estes, prevalece 65% com deficiência física, 30% com deficiência auditiva e 10% com deficiência visual, no 
que toca a variável sexo 60%  são do sexo masculino e 40%feminino.A pesquisa revelou que a adoção da 
política de ações afirmativas no ano de dois mil e dez contribuiu de forma considerável para a ampliação do 
acesso  por parte desta demanda ao ensino superior, contudo, alguns desafios são apresentados principal-
mente no que diz respeito a permanência, já que alguns estudantes precisam de condições adequadas para 
que as suas potencialidades sejam  priorizadas no sentido de superar barreiras arquitetônicas , atitudinais, 
comunicacionais, metodológicas. No caso dos estudantes com surdez profunda a ausência do intérprete 
dificulta a realização do processo de ensino-aprendizagem, algo que influencia diretamente no desempenho 
acadêmico. A falta acessibilidade arquitetônica é fator preocupante para os estudantes com deficiência física 
que necessitam deslocar-se internamente. As barreiras materiais - falta de rampa, elevadores, passeios não 
pavimentados - os impedem de usufruir do espaço público plenamente. Para os deficientes visuais o acesso 
a materiais em Braille, computadores com programas adequados e metodologias diferenciadas são essenciais 
para a conclusão do processo de formação. (Dissertação) Ciências Humanas
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DISLEXIA E INCLUSÃO: CONTRIBUIÇÕES DA ARTETERAPIA

Cássia de Fátima da Silva Souza /cassiaprojec@yahoo.com.br

Na vida escolar de crianças e adolescentes, a aquisição do código escrito é um marco importante. 
Entretanto, alguns alunos não conseguem apropriar-se desse código e passam a ver a linguagem escrita como 
algo impossível de ser apreendido. Inserida nesse contexto de dificuldades na apropriação do código escrito 
está a dislexia.  A dislexia é um transtorno de leitura e escrita e dentre os transtornos é o que mais afeta o 
processo de aprendizagem e que se caracteriza por um rendimento inferior ao esperado para a idade mental, 
nível sócio-econômico e instrução escolar, e pode afetar os processos de decodificação e compreensão da 
leitura. Uma vez diagnosticada, é fundamental a utilização de intervenções adequadas que visem o desen-
volvimento de habilidades necessárias para que o processo de alfabetização seja bem sucedido. O presente 
trabalho é o resultado do estudo de caso do aluno Luz (nome fictício), com 14 anos de idade, matriculado 
em uma turma do sétimo ano em uma escola pública da rede municipal, na cidade de Aracaju. Buscamos 
registrar as possibilidades e contribuições do Atendimento Educacional especializado – AEE e a utilização 
dos recursos da Arteterapia no desenvolvimento do potencial criativo e na construção do conhecimento de 
um jovem com diagnóstico de Dislexia. O trabalho foi desenvolvido com os objetivos de favorecer seu cres-
cimento e descobertas ainda não potencializadas, superar as dificuldades cognitivas, de linguagem oral e es-
crita, emocional e potencializar o processo criativo desse ser. Trata-se de uma experiência realizada com um 
adolescente, que necessitava redescobrir suas capacidades e o prazer de aprender. É uma pesquisa qualitativa 
com a arte, que discute e apresenta a oficina criativa em Arteterapia sistematizadas por Allessandrini (1996), 
visam integrar expressão verbal e não verbal como experiência que favorece ao participante a interagir sen-
timento, sensação, intuição, reflexão e ação. As reflexões foram pautadas nos teóricos como Allessandrini 
(2002; 2004), Ferguson (1995), Motoan (1997), entre outros. Os instrumentos utilizados para coleta de 
dados e analise dos resultados foram observações diretas, fotografias, registros das atividades desenvolvidas 
por meio da utilização de recursos artísticos e expressivos, realizada junto a um discente da sala de recurso. 
Para a analise utilizamos como base a metodologia da análise retrodutiva (GARCIA, 2002). As oficinas cria-
tivas foram desenvolvidas de abril a novembro de 2011, através de 22 sessões. Os encontros foram semanais, 
sendo 02 (duas) horas a duração de cada um. Resultados - As vivências propiciaram encontrar-se consigo 
mesmo, a aceitação e o entendimento sobre a sua situação, despertar e o iluminar de “caminhos”, possibili-
tando que o adolescente encontrasse saídas pessoais e criativas; confiança no seu potencial e nos resultados 
da própria experiência, construindo assim o seu caminho na vida pessoal e estudantil com mais prazer, 
criatividade, integração e confiança. Podemos constatar que a vivência com os recursos artísticos promove 
a abertura ao novo, contribuindo para que o aluno com dislexia perceba-se como ser criativo, capaz de de-
senvolver suas potencialidades de maneira equilibrada, ajudando-o a superar as dificuldades cognitivas, de 
linguagem oral e escrita, sócio-afetiva e emocional promovendo o seu desenvolvimento pessoal e estudantil. 
(Dissertação) Ciências Humanas
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FORMAÇÃO CIDADÃ NA EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA ANÁLISE A PARTIR DO 
COMPONENTE DE FORMAÇÃO GERAL DO EXAME NACIONAL 

DE DESEMPENHO DE ESTUDANTES (ENADE)

Evandro Duarte de Sá (Professor Titular do Curso de Fisioterapia- email:evandrosa@yahoo.com.br

Cidadania, do latim, civitas, “cidade”, é o conjunto de direitos e deveres ao qual um indivíduo está 
sujeito em relação à sociedade em que vive. A relação entre cidadania e Educação está apoiada no princípio 
da democracia e da justiça social. A universidade constitui-se em um espaço de produção de conhecimento 
e disseminação do saber. É sua função preparar indivíduos para o exercício pleno da cidadania. Essa preocu-
pação não é tão recente no Brasil, estando inserida no contexto da Legislação Educacional do Brasil. A LDB 
em seu art. 2º proclama claramente que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educan-
do, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Na concepção do Sinaes 
há a previsão da implementação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). O Enade 
objetiva aferir o desempenho de estudantes com relação aos conteúdos previstos nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN), quanto a formação geral, formação específica, como também habilidades e competências 
necessárias ao exercício profissional. O aspecto a ser analisado, constituído como objeto do presente estudo, 
está centrado no princípio de que a legislação educacional aplicada ao ensino superior brasileiro encaminha 
pela formação de um profissional cidadão. Contudo, questiona-se a efetiva assimilação de temas relaciona-
dos a formação geral por ocasião da formação do profissional de nível superior. A prova do Enade contempla 
questões de formação geral que abordam temas relacionados a uma formação cidadã. Um dos aspectos a 
ser analisado, constituído como objeto do presente estudo será análise dos resultados dos estudantes nos 
temas de formação geral que participaram de Enades como ingressantes ou concluintes, gerando a seguinte 
hipótese de trabalho: O desempenho de estudantes em temas de formação geral no Enade revela aspectos 
da formação de profissionais de nível superior para uma atuação cidadã. Os resultados do presente trabalho 
serão obtidos a partir da análise dos resultados de Enades realizados no Brasil desde o ano de 2004 e divul-
gados oficialmente pelo Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio teixeira  (Inep), bem 
como de avaliações aplicadas por ocasião da realização dos exames. Neste sentido, busca-se aproximar os 
resultados observados das discussões teóricas que referenciem a formação de profissionais cidadãos na esfera 
do ensino superior brasileiro. (Dissertação) Ciências Humanas
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PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO: CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RUA

Thaylane Silveira De Oliveira (Curso de Serviço Social – UNIT, thaydeoliveira@hotmail.com), Ana Flávia 
Oliveira Freitas (Curso de Serviço Social – UNIT,ana_flavya@hotmail.com), Rayssa Apolônio Feitosa (Curso 
de Serviço Social – UNIT, rayssacat@hotmail.com), coautora Msc. Camila Souza Pinto Marinho (Professora de 
Psicologia do curso de Serviço Social, camila_2903@hotmail.com)

O objetivo dessa pesquisa é discutir a forma como as impressões acerca do preconceito sobre as 
crianças em situação de rua são construídas. As impressões que formamos sobre os outros recebem influên-
cia também do comportamento não verbal destes, ou seja, as características físicas como a forma do rosto 
das pessoas, movimentos corporais, dentre outros, que nos leva a conclusões razoavelmente precisas e úteis 
para nós, ou por outro lado, podem ser distorcidas (ARONSON, WILSON e AKERT, 2002).Assim, as 
expressões da questão social muitas vezes são vistas pelo outro de maneira preconceituosa, ou seja, apenas 
pela comunicação não verbal que esta expressa, sem se considerar todo o contexto histórico perpassado e no 
qual se encontra inserida.Desse modo, as crianças em situação de rua sofrem preconceito e discriminação 
pela maneira comose expressam.A partir da década de 80, com o crescimento do capitalismo, houve um 
agravamento das questões sociais, aumentando o número de pessoas desempregadas vivendo em situação de 
pobreza, atingindo adultos, idosos, crianças e adolescentes, que passaram a fazer da rua seu local de moradia 
e sustento individual e familiar.É neste momento, também, que se percebe a necessidade de uma nova cons-
ciência e postura crítica sobre a criança e o adolescente em situação de rua, até então ignorada pelo Estado 
(MDS, 2011). Para esse estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos, livros, revistas perió-
dicas e legislações vigentes que abordam o tema crianças e adolescentes em situação de rua.O estudo nos 
permitiu verificar que existe um grande número de crianças e adolescentes em situação de rua que sofrem 
preconceito e isso se dá por dois motivos, o primeiro é a ineficácia ou descumprimento das leis por parte 
do Estado e osegundo está relacionado à percepção que a sociedade construiu sobre essas crianças. Há uma 
forte tendência da sociedade em julgá-los somente pelas atribuições externas, esquecendo que as situações de 
rua propendem a atribuições internas muito mais fortes que os levam a viver nas ruas, como por exemplo, a 
sua história de vida familiar. (Dissertação) Ciências Humanas
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A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NO PROCESSO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM DOS FILHOS

Douglas Lima da Costa (dougllas-lima@hotmail.com). Co-autores: Ediranildes Santana Santos, Flavia dos Santos 
Menezes, Jane Cléia Dória Lima, Jorge Correia Lima, José Amauri Silva Cruz, Lucas Alexandre Menezes Santos, 
Paula Cristina da Silveira Oliveira Carvalho, Pablo Durval de Menezes Góis, Rafaela de Jesus Cunha, Renata 
Aragão Feitosa Santos, Romualdo Menezes Ferreira, Professora Rita de Cássia Barros de Menezes (Direito).

Este estudo versa sobre a importância da participação dos pais no processo de ensino e aprendizagem 
dos filhos, com a finalidade de analisar as possíveis dificuldades existentes por parte dos pais e da escola 
nesta cadeia, bem como a responsabilidade existente por parte dos pais no desenvolvimento escolar dos 
filhos, dos acréscimos trazidos com o envolvimento da família no Projeto Político Pedagógico e da impor-
tância da relação desta para com a escola; tendo como base estudos bibliográficos e as normas previstas em 
Lei. Embora no Brasil exista esta proteção por parte do Estado enquanto legislador das leis e responsável 
por executa-las, são a Escola e os Professores os responsáveis por tal atribuição em última instância, justo 
que culturalmente a família atribui a responsabilidade pela educação, formação e desenvolvimento dos 
filhos apenas à escola, quando na verdade para que estes trabalhos alcancem sucesso é necessária sinergia 
nas relações entre professor/aluno, família/aluno, professor/aluno/família. São tidos como agravantes a vida 
corrida e a necessidade de sobrevivência, baseada na carência do consumo que faz com que os pais dei-
xem de prestar a atenção na forma como os filhos estão sendo tratados e educados, e por muitas vezes não 
conseguirem acompanhar o ritmo dos filhos em suas atividades, o que finda num processo de formação 
educacional falho, afinal a família tem importância primordial na vida dos seus filhos, pois é nesta que está 
contido o primeiro seio educativo, baseado em valores que ajudam na formação do ser. Esta problemática 
não será solucionada através da simples aplicação literal das Leis - Constituição Federal, Estatuto da Criança 
e do Adolescente e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é principalmente uma questão de rele-
vância social. São necessárias ações concretas visando atrair os pais para a escola, para planejar, estabelecer 
compromissos e acordos mínimos para que o educando/filho tenha uma educação com qualidade tanto em 
casa quanto na escola, que refletirão numa sociedade além de mais instruída, mais cidadã e mais humana. 
(Dissertação) Ciências Sociais e Aplicadas
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AS CANTIGAS TROVADORESCAS NA IDADE MÉDIA: A INFLUÊNCIA 
DAS CANTIGAS DE ESCÁRNIO NAS POESIAS DE GREGÓRIO 

DE MATOS E NAS COMPOSIÇÕES DE CHICO BUARQUE

Adriano Oliveira da Cunha  (Adriano.ocunha@yahoo.com.br); Maria Jaqueline De Santana Santos (Maria.
jaqueline.sant@hotmail.com); Roziane Santana Santos (rosesantos0@hotmail.com); Tábata Maria Machado 
Santos (tabata_maria16@hotmail.com); Silvânia Santana Costa  (silandsan@gmail.com)

Neste trabalho, procedeu-se uma análise acerca da influência das Cantigas trovadorescas que são 
poemas em forma de cantigas surgidas na Idade Média como manifestação literária em Portugal, mais espe-
cificamente a uma de suas vertentes, as cantigas de escárnio. Buscando relacioná-las as poesias de Gregório 
de Matos e as composições de Chico Buarque de Holanda. Classificada como satírica este tipo de cantiga 
tem como principal característica fazer crítica de forma indireta, utilizando como disfarce expressões com 
sentido ambíguo. A ironia, foco do escárnio, é bastante presente nas poesias do poeta Barroco Gregório de 
Matos, quando estas tratam de forma realista e pitoresca da realidade sócio-política vivida no Brasil colo-
nial. Já na música popular brasileira destacamos o compositor Chico Buarque, que nas suas canções cheias 
de duplo sentido escritas no período do regime militar demonstra toda a sua indignação acerca da censura 
imposta pelo governo militar. Os objetivos do trabalho proposto consistem em contextualizar as cantigas 
de escárnio a outras épocas, inclusive a atualidade, tendo como foco de análise a busca de características 
das cantigas de escárnio nas poesias de Gregório de Matos (poeta barroco) e nas composições de Chico 
Buarque de Holanda (compositor contemporâneo). Definidos os objetivos foi utilizada como metodologia 
para coleta de dados a pesquisa bibliográfica realizada em bibliotecas e em artigos acadêmicos encontrados 
em sites da internet. Gregório de Matos e Chico Buarque através de suas obras apresentam elementos da 
história da sociedade brasileira, mesmo com estilos diferentes, já que Gregório de Matos utilizou-se da poe-
sia para criticar certos padrões impostos pela sociedade, enquanto Chico Buarque escreveu músicas durante 
um momento de repressão vivido na Ditadura Militar. A comparação de obras criadas por duas diferentes 
personalidades situadas em momentos históricos diferentes nos auxilia a compreender o quanto a literatura 
e a música foram instrumentos de representação e significação para denunciar, elogiar e satirizar a estrutura 
social. Percebemos também que, o trovadorismo, um movimento literário do século XII continua presente 
na contemporaneidade. Assim, muitos compositores utilizaram características das cantigas trovadorescas 
para compor suas músicas, suas poesias, suas peças teatrais, nas quais estão presentes a ironia e a sátira que 
são encontradas nas cantigas de escárnio. (Dissertação) Ciências Humanas
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A (POUCA) DEMOCRACIA NO BRASIL

Carolina Santana Souza Botto de Barros (carolbotto@gmail.com); Alexandre Coutinho Pagliarini 
(alexandrepagliarini@terra.com.br)

O regime sobre o qual se alicerçou o Estado brasileiro, conhecido como democracia, não passa de 
um sistema frágil, ainda embrionário. Tendo como base os relatos no que toca à evolução histórica deste 
país, trazendo uma retrospectiva que engloba fatos que nos marcam desde o período imperial até o Brasil 
hodierno, objetiva-se comprovar, com o presente artigo, que toda a experiência vivenciada pelo brasileiro em 
sua condição de cidadão e de participante da res publica, pautada em um (pseudo) regime democrático juri-
dicamente fundado, não passou de uma ilusão, alimentada por uma minoria – e nutrida por esta –, sempre 
bem estruturada e impregnada no aparato estatal. (PROVIC) Humanidades 

A ADOÇÃO COMO UM DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR

Maria Izabel Macieira Ramos: izabelmacieira@yahoo.com.br; Acácia Gardênia Santos Lelis: aglelis@infonet.com.br

A prática da adoção no Brasil é vista como uma forma onde crianças em situação de abandono que não tive-
ram o direito de viver no seio da sua família biológica, suprirem o direito universal a convivência familiar sendo in-
tegrada em uma família substituta que lhes ofereçam as melhores condições necessárias para o seu desenvolvimento. 
Objetivo: Analisar os empecilhos encontrados para que as crianças tenham o direito do convívio familiar garantido, 
diante do grande número delas em situação de abandono devido à dificuldade do Estado em assegurar esses direitos. 
Metodologia: Os dados são de natureza secundária, coletados através de revisão bibliográfica de documentos escritos, 
impressos e eletrônicos, buscando entender as dificuldades encontradas na prática da adoção Resultados: Observou-
-se através deste estudo a importância da família no cuidado e no bem-estar dos seus integrantes, uma vez que é ela 
quem assegura a sua sobrevivência, o suporte afetivo essencial para seu total desenvolvimento e para a sua completa 
saúde, a apropriação de valores éticos e de conduta, e a sua inclusão na cultura e na sociedade como também assu-
mindo formas ainda mais determinantes no caso de pessoas mais vulneráveis, como as crianças e os adolescentes. O 
direito ao convívio familiar é reconhecido na legislação brasileira, contudo a desigualdade socioeconômica com todas 
as suas implicações principalmente no que diz respeito às condições de vida das crianças e adolescentes compromete 
a garantia desse direito. Os vínculos familiares da criança e do adolescente devem ser protegidos pela sociedade e pelo 
Estado e no caso de ruptura desses vínculos o Estado é o responsável pela proteção dessa criança e desse adolescente 
inserindo-o em instituições de acolhimento, mas que deve ser compreendida como uma medida de proteção provi-
sória e excepcional, pois o abandono seguido de uma história de institucionalização precoce e prolongada, impede e 
compromete o crescimento de quem o sofre, em seu modo de ser e estar no mundo. Nesse sentido diante da impos-
sibilidade dessa criança e adolescente manter o vínculo com a sua família biológica a adoção é a maneira mais eficaz 
de garantir o seu direito ao convívio familiar. A adoção envolve muitos medos, expectativas e preconceitos o que 
tem dificultado a sua prática. Observa-se a necessidade de agilizar os processos de destituição de pátrio poder assim 
como o da adoção para que diminua o tempo de permanência das crianças e adolescentes em abrigos. Diante desse 
contexto, existe a necessidade de que uma nova cultura de adoção seja estabelecida observando o Estatuto da Criança 
e do Adolescente assim como as alterações propostas pela Nova Lei da Adoção no sentido de encontrar uma família 
para aquela criança e adolescente e não mais uma criança para uma família que não possui filhos efetivando desse 
modo a direito dessas crianças e desses adolescentes o seu direito ao convívio familiar. 
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A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES 
NA CIDADE DE ARACAJU

Aline Ferreira Santos (Curso de Serviço Social – UNIT, alineferreira.social@hotmail.com); Ana Flávia Oliveira 
Freitas (Curso de Serviço Social – UNIT, ana_flavya@hotmail.com); Daniele Feitoza Lima (Curso de Serviço 
Social – UNIT, daniele_fl@hotmail.com); Maria José de Souza (Curso de Serviço Social – UNIT, mariadeaz@
hotmail.com); Paula Glacielle Santos Silva (Curso de Serviço Social – UNIT, paula.aju@hotmail.com); Rayssa 
Apolônio Feitosa (Curso de Serviço Social – UNIT, rayssacat@hotmail.com); Miraci dos Santos Correia 
(Coordenação do Curso de Serviço Social – UNIT, correiasocial@bol.com.br).

Os Conselhos Tutelares em alguns municípios brasileiros são precários em seu funcionamento, confi-
gurando-se a dificuldade de implementar e obter bom desempenho dessa esfera de gestão social. Um grande 
contingente dos Conselheiros Tutelares admite ter fragilidade de administração, gestão e operação, o que 
lhes dificulta atingir os objetivos. Indica que o desafio atual está mais em aperfeiçoar o funcionamento e 
a grande maioria dos conselhos não dispõe de infraestrutura básica para seu funcionamento. (FISCHER 
ETAL. P. 6, 2007). Essa situação traz consequência que implica no sistema de proteção à infância. O 
Conselho Tutelar, implantado e fundamentado graças ao advento do ECA, surge como órgão responsável 
pela garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Direitos estes, que já vinham sendo violados histo-
ricamente e que hoje podem ser notados de forma mais evidente, através dos meios de comunicação como 
canais de TV, rádio, jornais, revistas, internet, nos quais cotidianamente surgem denúncias e matérias sobre 
casos infracionais contra crianças e adolescente, como, exploração sexual, pais negligentes, evasão escolar, 
trabalho infantil, ou seja, crianças que de certa forma se encontram em situação de vulnerabilidade. Diante 
disso, surgiu o interesse em realizar esta pesquisa que busca conhecer a atuação profissional dos conselheiros 
tutelares que é de extrema importância nos dias atuais, tendo em vista que o trabalho infantil, a violência 
doméstica contra crianças e outros tipos de violência não são um fenômeno que escolhe classe e nem raça, 
ela perpassa em diferentes camadas, culturas e países. O objetivo é analisar a atuação profissional dos Con-
selheiros Tutelares na cidade de Aracaju, conhecer o processo de seleção e treinamentos dos conselheiros 
tutelares, verificar os instrumentos e técnicas utilizados no cotidiano profissional, averiguar as relações de 
redes e verificar estrutura dos conselhos tutelares. A metodologia da pesquisa será executada no primeiro 
momento através de uma pesquisa bibliográfica, reunindo um arcabouço teórico que alicerça a pesquisa. Em 
seguida será realizada pesquisa de campo na qual, será feito o levantamento de dados nos Conselhos Tutela-
res de Aracaju. A pesquisa possui caráter exploratório e de abordagem quanti-qualitativa, direcionada para 
uma amostra intencional. Sendo, previamente, de caráter descritivo-analítico com a intenção de observar, 
detectar, analisar e interpretar os dados coletados por meio de questionários e roteiro de entrevistas como 
instrumentos de levantamento de informações, utilizando-se concomitantemente a observação sistemática 
e a observação direta. Os resultados do estudo possibilitará conhecer como ocorre o processo de seleção, 
treinamentos e capacitação dos Conselheiros Tutelares. Observando-se as condições infra estruturais dos 
conselhos de todos os distritos localizados na cidade de Aracaju/SE. Através desse estudo pretendem-se iden-
tificar todos os processos a ele inerentes desde a seleção deles inclusive as relações com as redes, para que estes 
possam desempenhas suas atribuições a fim de garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente 
resguardado em lei. (Práticas Investigativas) Humanidades 
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A CONFIGURAÇÃO CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 
NA SOCIEDADE INFORMATIZADA

Laisa Ribeiro de Araújo/ email: lai_ribeiro06@hotmail.com; Renato Costa dos Santos/ email: renato.
costasanttos@yahoo.com.br ; co-autorMarco Aurélio Rodrigrues da Cunha e Cruz/ email: marco:aurelio@unit.br

O Direito acompanha a evolução da sociedade, pois ubi societas, ibi jus. Sociedade esta que passou 
e passa por vários estágios de evolução. Efetivamente, a transição da Sociedade Agrária do século XIX para 
a Sociedade urbana e industrial do século XX até a Sociedade Informatizada do século XXI reclama um 
palco para estudo. A utilidade da internet como fonte de informações e como instrumento de comunicação 
e aproximação das pessoas é diretamente proporcional à ampliação das possibilidades de lesão às liberdades 
individuais, destacando-se, dentre estas, os direitos da personalidade. O avanço tecnológico, indisputavel-
mente, proporciona de uma maneira mais veloz a comunicação do ser humano, dinamiza os meios pelos 
quais este se relaciona, e, decerto, potencializa a captação, o armazenamento e o envio de informações, que 
podem ser desejadas ou indesejadas. É aqui onde se podem cometer abusos. O uso lesivo da informática no 
seio dos direitos fundamentais à personalidade leva à busca de formas de controle ao acesso de informações 
sobre o indivíduo e o destino que se faz delas. E dadas a velocidade e a volatilidade do fluxo de informações 
sobre a pessoa na internet, as repostas jurídicas para os abusos cometidos na rede podem se tornar eficazes 
por um certo tempo, mas obsoletas se inflexíveis. Atualmente, não existe ainda uma legislação específica 
que trate destes problemas juscibernéticos. O que há até o momento são alguns projetos de lei em processo 
de maturação e algumas decisões judiciais em torno de tais problemáticas. Como exemplo destas, pode-se 
citar o REsp 1.186.616, o REsp 119.764 e o REC na representação nº 182524. O projeto tem como objetivo 
geral demonstrar a importância da liberdade de expressão e dos direitos da personalidade, a relevância de seu 
estudo e a pertinência de sua valorização. Quanto objetivos específicos pretende demonstrar a congruência 
dos sistemas constitucionais democráticos, estabelecer um sólido conceito constitucional de liberdade de 
expressão e direitos da personalidade, aflorar os possíveis meios de proteção e comunhão, dentre outros. A 
metodologia escolhida para realização do projeto foi o de caráter qualitativo e sua construção tem tido como 
base a pesquisa bibliográfica e também documental. A primeira é necessária para possibilitar a compreensão 
e obtenção de conceitos, princípios e para a identificação das instituições jurídicas que estruturam o objeto, 
já os documentos pesquisados estão sendo reunidos e empregados como meio de comparação e aquisição de 
conhecimento primário. Como se trata de um projeto em desenvolvimento, ainda não foi possível obter os 
resultados finais esperados. (PROBIC) Humanidades 
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A CONSTRUÇÃO DOS CURRÍCULOS EM PSICOLOGIA

PRICILLA SANTOS SANTA ROSA: pricilla.santos@hotmail.com; PATRICIA MODESTO MATOS: 
patriciamatosd_23@hotmail.com. 

Este projeto traz ao conhecimento do leitor um estudo voltado à formação do jovem no ensino supe-
rior, com enfoque no curso de Psicologia, especificamente na área da saúde, a organizacional e social, quais 
possibilidades e dificuldades são encontradas no inicio do curso, durante o período de estágio e finalmente 
com a conclusão. A problemática inferida nessa pesquisa se resume na seguinte questão: o jovem que pre-
tende cursar Psicologia tem informação suficiente quanto ao processo de formação e atuação dessa área? E 
consequentemente diante dessa questão qual a contribuição do papel desempenhado pela universidade no 
estágio curricular e o que esta acontecendo no mercado de trabalho que pode alterar o quadro profissional 
do psicólogo no Brasil. O objetivo deste trabalho é intermediar meios para reflexão do público jovem quanto 
à prática da profissão escolhida, acompanhando o desenvolvimento dessa atividade no campo universitário 
e dentro do mercado de trabalho. A metodologia utilizada na pesquisa consiste em procedimentos investi-
gativos e quantitativos, através do levantamento bibliográfico de dados cuja aplicação tem por finalidade a 
elaboração de instrumento de pesquisa adequado à coleta e análise inferindo ainda a comunicação dos dados 
obtidos de acordo com a realidade encontrada. Em função da dimensionalidade do fenômeno em estudo 
a base teórica utilizada nesse projeto de pesquisa é decorrente de um breve contexto histórico e atual sobre 
o trabalho do psicólogo no país através de registros encontrados no CFP (Conselho Federal de Psicologia) 
e no MEC (Ministério da Educação). Tais conceitos contribuem para a apreensão e compreensão. O local 
pretendido para a apresentação  dos dados é a Universidade Tiradentes (UNIT), visando auxiliar os alunos 
da instituição que estejam em período de estágio curricular. A contribuição desse projeto, considerando o 
público alvo é oferecer subsídios importantes para a descentralização dessa problemática e construir novas 
perspectivas no campo acadêmico e na área profissional. (PIBIC/FAPITEC) Humanidades 
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A EXECUÇÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS EM ARACAJU

ALAN FERNANDO BARRETO GONÇALVES FREIRE/alan-bg@hotmail.com; IURI NEVES SANTOS/
iurin3v35@hotmail.com; GRASIELLE BORGES VIEIRA DE CARVALHO/grasielle_vieira@yahoo.com.br. 

INTRODUÇÃO: O presente projeto visa traçar o perfil da execução penal no que tange as penas 
alternativas em Aracaju, através do estudo de casos dos processos dos crimes com condenações converti-
das para pena restritiva de direitos dispostos na 10ª Vara Especializadas de Execução de Medidas e Penas 
Alternativas (VEMPA) de Sergipe. Objetiva-se observar com precisão a pena de prestação de serviços à co-
munidade, já que é considerada a pena alternativa por excelência. Serão analisados os processos que tratem 
de crimes que tenham pena de até 4 anos (requisito objetivo), sem violência ou grave ameaça, para verificar 
quais, dentre as penas restritivas de direitos, são mais aplicadas na região, quais não tiveram a devida eficá-
cia, constatando, a partir disso a sua viabilidade ou não no processo de execução penal.Tem por objeto ainda 
uma análise, no que tange o ideal defendido por tais penas restritivas de direitos – o não encarceramento, 
objetivando a ressocialização, já que a pena privativa de liberdade se mostrou ineficaz no atual regime 
penal-carcerário brasileiro. Sendo assim, iniciaram-se pesquisas bibliográficas e de campo, essa última na 
VEMPA, onde pode-se visualizar na prática como ocorre a Execução Penal das penas restritivas de direitos. 
METODOLOGIA/OBJETIVOS: A metodologia utilizada foi a do método estatístico com o fim de obser-
var a qualidade e quantidade do serviço prestado e as dificuldades enfrentadas. O objetivo principal desde 
o início foi o de mapear o perfil da Execução Penal das Penas Alternativas em Aracaju, com o auxílio dos 
dados obtidos na VEMPA. Como objetivos específicos estão a identificação das principais penas aplicadas; 
da incidência de cumprimento, constatando se as mesmas estavam sendo cumpridas ou não; além de verifi-
car a eficácia na ressocialização e as principais instituições que auxiliam e fazem parte do projeto de penas 
alternativas em Aracaju. RESULTADOS: Apesar de ainda em curso, alguma conclusões já puderam ser 
constatadas, uma delas acerca da principal pena alternativa aplicada em Aracaju, que é a prestação de servi-
ços à comunidade. No que tange o cumprimento das penas, constatou-se que a equipe que atua na VEMPA, 
mais especificamente os psicólogos e assistentes sociais, faziam visitas semanais e mensais nas instituições 
que são cadastradas para identificar, através do sistema de cada instituição, se o apenado estava compare-
cendo e cumprindo o que lhe foi determinado. Quanto às instituições que auxiliam no cumprimento não 
se pode precisar qual a principal, visto que o apenado é encaminhado para uma instituição a depender de 
sua personalidade e do crime cometido pelo mesmo, além de não existir um sistema que contabilize os da-
dos. O mesmo pode ser dito no que concerne à eficácia da utilização das penas alternativas, já que, por não 
possuir um sistema que contabilize os dados, não dá para precisar de maneira efetiva aqueles que retornam a 
VEMPA por novas condenações. Acerca dessa questão há que se observar que os funcionários não possuem 
responsabilidade pela falta desse sistema. Caso existisse e fosse integrado com os sistemas das demais varas, 
facilitaria o tratamento ao condenado, seja em que vara o mesmo se encontrasse. (PROBIC) Humanidades 
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A EXECUÇÃO PENAL DOS CRIMINOSOS SEXUAIS EM SERGIPE

Gabriela Tavares Soares Alves (Direito) gabi09tavares@hotmail.com; Yonara Maria do Nascimento Oliveira 
(Direito) yonara_no@hotmail.com. 

O presente projeto de pesquisa tem como finalidade, analisar os pontos principais esculpidos na Lei 
de Execução Penal, através do estudo da análise dos processos de crimes sexuais dispostos na 7ª Vara de Exe-
cuções Penais de Sergipe. Apenas serão analisados processos que tratarem de crimes sexuais, para se verificar 
a incidência dos diversos institutos da referida Lei, como a remição, à progressão de regime, o livramento 
condicional, o exame criminológico, a reincidência, etc. A pesquisa ainda objetiva, analisar, princípios e ide-
ais defendidos na Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), sendo que esse estudo desenvolvido no Estado de 
Sergipe tem como escopo conhecer, através de pesquisas e dados estatísticos a realidade da Execução Penal 
sergipana. No que concerne à metodologia desempenhada no presente projeto, tem-se utilizado os méto-
dos qualitativos, através da tentativa de colher dados nos processos de crimes sexuais existentes na 7ª Vara 
Criminal, com o objetivo de traçar um perfil da execução penal desses criminosos, fazendo uma correlação 
com os institutos da LEP, ainda utilizando o método qualitativo, serão analisados os pareceres do COPEN 
(Conselho Penitenciário de Sergipe) e verificar se há a devida aplicação da Lei de Execução Penal. Outro 
método utilizado foi quantitativo de amostra, considerando que o Ministério da Justiça possui dados con-
solidados no Departamento Penitenciário Nacional sobre a realidade penitenciária brasileira, dispondo de 
estatísticas gerais, tais dados serão utilizados como referência para complementar a pesquisa que será feita na 
Vara de Execução Penal. A pesquisa apresentada, tem o objetivo de realizar um mapeamento na Execução 
Penal dos Criminosos Sexuais em Sergipe, por meio de dados colhidos nos processos registrados nos últimos 
5 anos na Vara de Execução Penal do presente Estado; fazer uma identificação dos processos que estão em 
consonância com a LEP ; verificar se nos processos estudados, houve na execução a viabilidade de ressocia-
lização dos criminosos sexuais, a partir da análise do instituto da remição da pena (trabalho e/ ou estudo). 
Portanto, através dos dados pesquisados referentes aos condenados por crimes sexuais, almeja-se obter como 
resultado, conseguir traçar um perfil da execução penal no Estado de Sergipe, tendo como base as conde-
nações realizadas. Por conseguinte, será verificado o cumprimento ou não dos institutos da LEP: dados 
estatísticos de reincidência, livramento condicional, progressão de regime, remição pelo trabalho e estudo, 
dentre outros. Para a realização dessa pesquisa foram necessárias as autorizações do Juiz Titular da Vara de 
Execução Criminal e do Juiz Corregedor do Tribunal de Justiça do Estado. Ocorre que esse procedimento 
protelou a execução da pesquisa de campo, pois foram enviados três ofícios para o Tribunal de Justiça, para 
que os alunos envolvidos com a pesquisa adquirissem as senhas de acesso ao sistema, no qual se encontram 
os processos, que são digitalizados. As referidas senhas foram fornecidas no final do mês de Agosto, prejudi-
cando a captação dos dados processuais imprescindíveis ao projeto.  (PROVIC) Humanidades 
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A EXPERIÊNCIA FRANCESA NO COMBATE À DISCRIMINAÇÃO E NA PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL: UM ESTUDO SOBRE A HAUTE AUTORITÉ DE LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS ET POUR I’ÉGALITÉ – HALDE E A SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O 
CENÁRIO BRASILEIRO

Autor: José Lucas Santos Carvalho (Curso de Direito, PROBIC/UNIT, lucascarvalhodir@hotmail.com); 
Autora: Kelly Helena Santos Caldas (Curso de Direito, PROBIC/UNIT, kellycaldas2.0@hotmail.com); 
Coautor: Msc. Ilzver de Matos Oliveira (Curso de Direito, Professor, ilzver@gmail.com)

A presente pesquisa se propõe a produzir revisão bibliográfica de estudos e relatórios que abordem o 
funcionamento dos principais canais institucionais de apuração, acolhimento e responsabilização das de-
núncias de racismo no âmbito do Estado brasileiro e de materiais informativos, estudos e relatórios que abor-
dem a criação e o funcionamento do Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour I’Égalité 
– HALDE, de modo a identificar, através de pesquisa documental e histórica, um apanhado dos marcos 
legais vinculados aos processos de apuração, acolhimento e responsabilização das denúncias de racismo no 
âmbito do Estado brasileiro e como a avaliação da experiência da HALDE poderá contribuir para o aper-
feiçoamento dos mecanismos jurídicos do Brasil. É fato que, no âmbito nacional, a discriminação racial se 
faz presente em diversos segmentos da sociedade brasileira, diante do racismo que permaneceu velado por 
muito tempo em nossa história pós-escravocrata. Este silenciamento consciente foi, gradativamente, sendo 
substituído pela assunção do reconhecimento da existência de racismo e conseqüentemente a criação de es-
tratégias governamentais e políticas de enfrentamento da discriminação. Nesta perspectiva, o estudo sobre 
a experiência francesa no combate à discriminação mostra-se valioso para a observância e propositura de 
melhoramentos na própria atuação brasileira na luta pela igualdade. Uma pesquisa histórica e comparativa 
das duas realidades sociais e jurídicas permitirá uma interface de conhecimentos e procedimentos de fiscali-
zação, assistência às vítimas e logística adotadas por estas duas nações. (METODOLOGIA/OBJETIVOS) 
Com relação à amostra estão sendo coletados estudos, relatórios e materiais informativos produzidos por 
organismos internacionais para fundamentarem os objetivos propostos. Os documentos que estão sendo 
colhidos passarão por um procedimento analítico quantitativo e qualitativo do seu conteúdo. (RESULTA-
DOS) Como produto da revisão teórica realizada até o momento foi produzido um artigo científico que 
aborda as principais formas de discriminação racial, o histórico das políticas públicas brasileiras e da criação 
da HALDE na França. Espera-se, ainda, com esta pesquisa através da avaliação da experiência da HALDE 
e das políticas públicas existentes na França de combate ao racismo, elencar possíveis contribuições dessa 
experiência para o aperfeiçoamento da legislação nacional vinculada ao acolhimento, apuração, estudo e 
providências em relação a denúncias de racismo no Brasil. Propondo-se, ainda, o estudo do tema sob o pon-
to de vista do Direito Constitucional e Administrativo, identificando entraves e apresentando perspectivas 
sobre os instrumentos legais para o aperfeiçoamento das estruturas e processos em relação às denúncias 
e, também as políticas públicas de combate à discriminação racial. A bibliografia compreende as obras de 
Boaventura de Sousa Santos, Hédio Silva Júnior, Joaquim Barbosa Gomes, Edna Roland, Flávia Piovesan, 
Fúlvia Rosemberg. (PROBIC) Humanidades 
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A IMPOSIÇÃO DA FIDELIDADE PARTIDÁRIA PELA JUSTIÇA ELEITORAL DE SERGIPE

Kelly Anne Ferreira Santos  - KELYANNE92@HOTMAIL.COM; Gutemberg Alves de Araújo  - 
gutembergaraujo_@hotmail.com; Maurício Gentil Monteiro - gentil@infonet.com.br

A partir da resolução do Tribunal Superior Eleitoral nº 22.610 algumas alterações realizaram-se no 
cenário partidário brasileiro. Nesse momento, a desfiliação partidária passa a exigir a justa causa motivadora 
com o fito de não ser considerada injustificada e cominar com a perda do mandato do político infiel. Tal 
resolução encaixa nos casos em que a votação é feita pelo sistema proporcional o que garante ao partido e 
não ao partidário a vaga adquirida por meio do voto popular, sendo assim, a saída do partidário não acarreta 
a perda por parte do partido da sua vaga na Casa Legislativa referente. A notável intenção do legislador era 
pressionar o partidário a resguardar os ideais programáticos pelo qual fora eleito, em respeito ao cidadão, 
já que pelo sistema proporcional, os mandatos para vereador, deputado estadual e deputado federal são do 
partido político, logo não seria louvável que a mudança de filiação do partidário fosse considerada atitude 
aceitável. Para aplacar a troca desenfreada de partidos políticos e buscar o respeito ao voto do cidadão o 
TSE editou resolução determinando que a mudança partidária seria motivo de perda do cargo em favor do 
suplente, entretanto, algumas causas justificadoras foram acrescentadas a norma objetivando as mudanças 
partidárias motivadas por criação ou incorporação de partido; grave discriminação pessoal; mudança pro-
gramática do partido. Após quase cinco anos de vigor da resolução, muitos foram os processos instaurados 
com base na resolução, em Sergipe calculam-se cerca de 400 processos instaurados tanto pelo Ministério 
Público Eleitoral, como por partidos políticos e terceiros interessados (suplentes). Nesse contexto o então 
projeto de pesquisa objetiva a investigação minuciosa dos autos processuais conclusos relacionados a perda 
do cargo eletivo por desfiliação partidária no estado de Sergipe entre os anos de 2007 e 2012, avaliando 
a efetividade da norma e principalmente se os processos instaurados tiveram utilidade pratica. Algumas 
similitudes apresentaram-se no desenvolvimento da pesquisa entre os processos permitindo a formação de 
convicção quanto a avaliação dos fatores de justa causa argumentados pelos requeridos. Fator comumente 
encontrado nos processos já analisados e que se classifica como interpretação legal do Tribunal Regional de 
Sergipe faz referência ao descaso de muitos diretórios municipais localizados no interior do estado que pas-
sam até cerca de um ano sem existir, diante dessa questão, o Tribunal tem sido unânime em improceder tais 
ações já que não é causa justificadora apresentada na resolução, mas torna o exercício das funções partidárias 
limitado diante da falta de apoio político aos candidatos gerando um enfraquecimento da defesa dos direitos 
do cidadão. Até o presente momento, 155 processos já foram analisados fomentando um aprendizado rele-
vante quanto ao próprio tema em estudo e quanto a abordagem de procedimentos jurídicos. A sistemática de 
análise judicial permite concluir, data vênia, a coexistência de similaridades nas decisões e a presença sempre 
constante do Ministério Público no ingresso das ações de desfiliação partidária, além de verificar a pouca 
efetividade pratica das sentenças transitadas em julgado. (PROBIC) Humanidades 
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A JUDICIALIZAÇÃO DA RELIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA EM SERGIPE

Jamille Coutinho Costa( Direito, PROBIC/UNIT, mille_coutinho@msn.com); Ilzver de Matos 
Oliveira(Orientador, ilzver@gmail.com)

Nos últimos anos tem se verificado é um aumento considerável do número de casos de intolerância 
religiosa contra as religiões de matriz africana e uma busca cada vez maior do poder judiciário para decidir 
sobre os conflitos dela decorrentes. Desde o célebre “caso Mãe Gilsa”, que chegou ao Superior Tribunal 
de Justiça e resultou na primeira condenação nacional por dano moral decorrente de intolerância religiosa 
institucional e no estabelecimento, através da Lei federal nº 11.635 de 2007, do Dia Nacional de Combate à 
Intolerância Religiosa, comemorado no dia 21 de janeiro, até os casos de cobrança de impostos dos templos 
religiosos afro-brasileiros ou contra yalorixás e babalorixás por má prestação de serviço; as ações que equi-
param templos afro-religiosos a estabelecimentos comerciais, que criminalizam afro-religiosos por cárcere 
privado ou de lesão corporal durante cerimônias de iniciação, que fecham templos afro-brasileiros sob a ale-
gação de perturbação do sossego, poluição sonora, poluição ambiental e maus-tratos a animais; entre outros, 
o que percebemos atualmente é que os tribunais têm se constituído num dos principais espaços de discussão 
sobre os direitos relativos a essa parcela da população, historicamente discriminada por sua crença religiosa. 
Assim, vemos emergir um novo fenômeno a ser estudado: a judicialização da religiosidade afro-brasileira. 
Ela surge marcada pelas manifestações dos tribunais sobre a amplitude e a caracterização do direito ao li-
vre culto e crença nas religiões de matriz africana e do direito à preservação da cultura afro-brasileira. São 
inúmeros os dispositivos constitucionais, legais nacionais e internacionais e as políticas públicas criadas 
nos últimos anos para a proteção dos direitos das comunidades tradicionais. Desde a Constituição Federal, 
passando pela Lei Caó (Lei 7.716 de 1989), pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 
sobre comunidades tradicionais, até o surgimento da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial e a instituição de políticas públicas para comunidades tradicionais, farto é o conjunto de medidas legis-
lativas e executivas criadas para a proteção desses grupos, mas, da mesma forma, grande é a dificuldade de 
sua implementação no Brasil. Desse modo, considerando que tem sido o judiciário a principal instância de 
consolidação das políticas públicas no Brasil, o estudo desse novo campo de atuação judicial é importantíssi-
mo, principalmente nesse momento atual em que políticas de ação afirmativa vêm sendo reconhecidas como 
cruciais para o aprofundamento da democracia brasileira e para a inclusão da população negra brasileira. 
Para cumprirmos essa tarefa, nesse trabalho, realizaremos o levantamento de todos os casos que, no Estado 
de Sergipe, colocaram perante o poder judiciário o tema da religiosidade afro-brasileira e entrevistaremos 
os afro-religiosos envolvidos nesses processos judiciais com o auxílio de profissional da área da psicanálise. 
Pretendemos, com essa metodologia, levantar os principais argumentos legais e jurídicos apresentados pelos 
tribunais brasileiros nesses casos que envolvem direitos constitucionalmente consagrados de religiosos afro-
-brasileiros, compreender o impacto que essas decisões judiciais têm no processo de afirmação de uma iden-
tidade afro-religiosa e conhecer a amplitude da discussão judicial sobre políticas de afirmação e de exclusão 
da população afro-religiosa no Brasil. Ainda não possui resultados.  (PROBIC) Humanidades 
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A PESQUISA COM IMAGENS NO CAMPO EDUCACIONAL: UM ESTUDO SOBRE AS 
IMAGENS DE CONTOS DE FADAS E FÁBULAS EM DIFERENTES MEIOS EXPRESSIVOS

George Emmanuel do Nascimento Araújo (acad_george@yahoo.com.br) Curso de Licenciatura em Letras – 
Inglês;  Profa. Dra. Giovana Scareli (gscareli@yahoo.com.br) PPED-UNIT

INTRODUÇÃO: Estamos acostumados a ver imagens em qualquer lugar ao alcance dos nossos 
olhos. São outdoors, cartazes, revistas, quadrinhos, filmes, propagandas, folders, jornais, fotografias, que 
nos fazem companhia e, por ser tão presente, acabam sendo banalizados de tal forma, que já não pensamos o 
quanto estamos sendo educados por estas imagens que consumimos. Numa sociedade onde estas indústrias 
culturais estão em pleno desenvolvimento, o mercado infantil tem se destacado. Isto se deve a facilidade e 
autonomia de acesso que as crianças têm através das mídias de massa, além dos diversos produtos culturais 
ofertados para elas. Dentre estes meios expressivos temos os livros, animações e filmes, que trazem a per-
manência dos contos de fadas e fábulas. Estes, ilustrados através de imagens “estáticas” e em movimento, 
oferecem conceitos e valores, e assim, fazem parte do processo de formação e constituição do sujeito. Por esta 
razão, tornam-se necessárias pesquisas que tenham a imagem como objeto de estudo com o intuito de verifi-
car quais significados nos são transmitidos. OBJETIVOS: Investigar o campo da educação visual, através da 
análise de imagens “estáticas” e/ou em movimento produzidas sobre contos de fadas e fábulas. MÉTODOS: 
este é um estudo qualitativo, de caráter investigativo e analítico. A técnica de análise será orientada pelo pro-
cesso e não previamente descrita, portanto a maior característica é que seus resultados não são generalizáveis. 
Quanto aos procedimentos: no primeiro momento, foi realizada a seleção dos contos de fadas e fábulas em 
livros e internet. A partir desta busca foi elaborado um banco de dados. No segundo momento, os pesquisa-
dores analisaram o material imagético fazendo a seleção dos contos para a utilização na escola. Atualmente, 
estamos trabalhando com contos através de três meios expressivos: leitura, teatro de fantoches e exibição de 
animações sobre contos de fadas. A partir dessa apresentação, discutimos alguns elementos da história com 
as crianças, através de uma metodologia da filosofia com crianças e, por fim, elas produzem um desenho que 
sintetiza o encontro. Esses desenhos são dados de pesquisa que iremos, posteriormente, analisar e interpretar 
à luz das teorias estudadas. RESULTADOS: Este trabalho está em andamento e, por esta razão ainda não 
temos resultados das análises dos desenhos.  Entretanto, o banco de dados que está em constante desenvol-
vimento dispõe de 187 imagens, sendo 72 dos ilustradores de contos e fábulas e 115 de desenhos ilustrados 
pelas crianças. Anexada à descrição das imagens, disponibilizamos as leituras visuais embasadas em teorias 
da Linguagem Visual descrita por Donis A. Dondis (1997) e da teoria da Percepção Visual, discutida por 
Rudolf Arnheim (1980). Conceitos como equilíbrio, configuração, forma e cor descrevem e suportam estas 
análises. Outros autores que se mostraram úteis às possibilidades de leitura imagética do material recolhido 
foram Ernest Hans Gombrich, Giulio Carlo Argan, Herbert Read e Anamélia Bueno Buoro. Estes teóricos 
nos munem e qualificam ainda mais as análises em desenvolvimento. (PROBIC) Humanidades 



341
HUMANIDADES

A SAÚDE DA MULHER DO CAMPO DENTRO DA REALIDADE AGRÁRIA, 
URBANA E AMBIENTAL BRASILEIRA

Ana Paula Sousa Sales (Aluna do curso de Serviço Social- UNIT, sal.ana23@hotmail.com);  Rayssa Apolônio 
Feitosa (Aluna do curso de Serviço Social- UNIT, rayssacat@hotmail.com);  Ana Célia Goes Melo Soares - 
Orientadora (Serviço Social/UNIT- anaceliagoes@hotmail.com).

INTRODUÇÃO - De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 
dos 190.732.694 brasileiros, 160.879.708 vivem em situação urbana, enquanto 29.852.986 habitam em 
situação rural. Na concepção de Foro (2011, p. 9), o espaço rural é, tradicionalmente, imaginado como um 
ambiente que se contrapõe ao urbano, sendo comum associá-lo a carências e atrasos de ordem econômica, 
política e cultural, enquanto o segundo é “difundido como o lugar das conquistas democráticas, da educa-
ção, da organização política e social, da evolução das oportunidades de trabalho e de acesso a bens e servi-
ços”. Dessa maneira, apesar do Brasil ser considerado um país de origem eminentemente agrária, observa-se, 
segundo Soares (2001 apud SAMPAIO, 2004), falta de atenção das autoridades com as questões do campo 
no que se refere ao atendimento dos interesses dos camponeses. Nesse contexto, enquanto integrante de 
um segmento que compõe o meio rural, as trabalhadoras do campo são esquecidas pelas políticas públicas 
capazes de lhes assegurar a dignidade, através do apoio às suas atividades econômicas e produtivas,  a cida-
dania integral, especificamente no acesso à saúde. OBJETIVO - o presente artigo consistiu em abordar os 
aspectos que envolvem o ambiente e a saúde das mulheres do campo a partir do estudo da realidade agrária, 
urbana e ambiental brasileira, justificando-se sua realização pela necessidade de se refletir sobre as carências 
identificadas nas desigualdades que oprimem e discriminam as trabalhadoras rurais. METODOLOGIA - 
baseou-se na pesquisa bibliográfica mediante consulta a livros, revistas, artigos disponíveis na internet, que 
deram diferentes formas de contribuição sobre o assunto. CONSIDERAÇÕES FINAIS- No decorrer da 
presente investigação, constatou-se que a saúde da mulher do campo resulta, principalmente, das condições 
de educação, renda, meio ambiente, trabalho, sendo colocadas em desvantagem e riscos por não terem dis-
ponibilizados serviços de saúde nas situações de necessidade, mesmo que este seja um direito constitucional 
de todos os cidadãos brasileiros, pois nota-se que ainda é baixa, na área rural, a cobertura de anticoncepção, 
existindo fragilidade não somente no atendimento ao pré-natal e parto, mas em outros problemas decor-
rentes do exercício produtivo. Em face desse contexto de restrições e problemas, Foro (2011) ressalta que as 
mulheres têm uma longa trajetória para seu reconhecimento efetivo como trabalhadora rural e cidadã a fim 
de que possam atingir a pretendida equidade social entre a cidade e o campo, haja vista que as políticas so-
ciais ainda são insuficientes perante as grandes demandas e desigualdades existentes. Segundo a autora, para 
que isso ocorra, é indispensável que as ações do SUS e da Política Nacional de Integração das Populações do 
Campo e da Floresta se concretizem nos municípios e comunidades rurais, dando atendimento integral à 
saúde da mulher em todas as fases de sua vida através da garantia das políticas públicas de saúde e educação. 
(Outros) Humanidades 
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A TRAJETORIA DO SISTEMA UNICO DE SAUDE

joanderson Conceição do Rosário; joandersonunitss@hotmail.com.

O SUS é um dos sistemas de saúde publica mais completos existente em todo o mundo, criado na 
Constituição Federal de 1988 é considerado um marco na vida dos brasileiros, é fruto de muitas lutas e ate 
mesmo conflitos armados entre a sociedade civil (ao qual reivindicava uma posição do Estado por melhores 
condições de saúde no combate as epidemias que se alastravam nos séculos XX e XXI, mas que era já existia 
desde o descobrimento do Brasil em 1822) e a força policial e militar(que trabalhavam na contenção das 
massas, a qual estava ficando cada vez mais frequentes). Para melhor compreensão foi analisado como era a 
saúde publica no período colonial, sua transição no período de republica, as primeiras leis em relação a saú-
de, as caixas de aposentadoria e suas respectivas mudanças, sua transição no período da ditadura militar ate 
a  sua promulgação em nossa constituição vigente e uma breve analise do sistema único de saúde no governo 
Lula. (Dissertação) Humanidades 

A UTILIZAÇÃO DO MEG - MODELO DE EXCELÊNCIA DA GESTÃO, ENQUANTO 
ESTRATÉGIA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

ANNE CAROLINE CAMPOS MUNIZ - carolinecamposaju@hotmail.com

Esta pesquisa visa destacar a importância do Modelo de Gestão de Excelência (MEG) como estraté-
gia a ser utilizada para otimizar as relações de trabalho dentro da organização, embasado pelos onze princí-
pios de excelência e os oito critérios da mesma, que fornecem veracidade ao processo de gerir pessoas, e, so-
bretudo consistência no momento desejável de repassar informação, com aprimoramento contínuo.Verificar 
de que forma está sendo realizado esse processo e se as técnicas e práticas que são utilizadas garantem retorno 
e satisfação, é a proposta do MEG, instituído pela Fundação Nacional de Pesquisa (FNQ). Aplicar os fun-
damentos e critérios de excelência nas relações de trabalho, com precisão e eficiência, através de um repasse 
de informação e conhecimento a respeito do MEG para a organização e seus colaboradores, é o que deseja a 
pesquisa, a fim de obter êxito enquanto estratégia. O referido estudo destaca a existência de um modelo de 
excelência em gestão, que fornece indicadores de satisfação e clareza em sua totalidade, que se compromete 
em nível de pesquisa social e acadêmica, com as formas de excelência em sua aplicabilidade. Ressaltando 
que é imprescindível novas estratégias e moldes de comprometimento organizacional, para desenvolver o 
capital social, com foco em uma gestão que preze pelo fator humano, área temática em constante transfor-
mação. Então, para se chegar aos resultados desejados, nesse primeiro momento faz-se necessário conhecer 
o MEG, e em seguida trabalhar sua implementação dentro da organização, com exposição desta pesquisa 
em ambiente acadêmico. Frente ao exposto, cabe descrever a importância das referências teóricas que foram 
utilizadas neste estudo, envolvendo autores de cunho intelectual relevantes na área acadêmica, abrangendo 
o setor de administração de empresas, de gestão de pessoas e os processos que dela fazem parte ao utilizar 
Chiavenato, Drucker; ao tratar de metodologia de pesquisa e técnicas de excelência na atuação profissional, 
direciona a Gil e a Cavalcante; a idéia de compromisso com a excelência e seus critérios, fornecido pela FNQ, 
em revista impressa e por meio do portal eletrônico, que vê no MEG a possível mudança no cenário orga-
nizacional, sendo a solução para empresas que insiste em gerir com técnicas ultrapassadas e sem excelência. 
Sendo assim esta pesquisa classifica-se como qualitativa, pois trata de interpretações de estudos teóricos, 
que possibilita uma análise de maior profundidade sobre o assunto abordado. (Dissertação) Humanidades 
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ALIENAÇÃO PARENTAL: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DOS 
ASPECTOS PSICOLÓGICOS E JÚRIDOS

Ana Flávia Oliveira Freitas (Curso de Serviço Social – UNIT, ana_flavya@hotmail.com); Daniele Feitoza Lima 
(Curso de Serviço Social – UNIT, daniele_fl@hotmail.com); Rayssa Apolônio Feitosa (Curso de Serviço Social 
– UNIT, rayssacat@hotmail.com); co- autora Acácia Gardênia Santos Lelis (Professora de Direito do curso de 
Serviço Social – UNIT, aglelis@infonet.com.br).

O objetivo deste artigo é discutir de forma breve as questões em torno da Alienação Parental, tendo 
como pontos norteadores a caracterização desta prática, quais aspectos que influenciam a ocorrência desta, 
suas consequências para os envolvidos e alguns comentários sobre a lei que assegura os direitos as vítimas. O 
fenômeno da Alienação Parental não é considerado relativamente novo, as disputas de poder objetivando o 
afastamento do genitor alheio sobre a criança ou adolescente decorrentes da separação conjugal atravessam 
várias décadas, entretanto, na sociedade atual com o elevado número de separações e divórcios essa alienação 
torna-se um acontecimento frequente na sociedade e que ganha maior destaque (VELLY, 2010). A Alienação 
Parental acarreta danos para todos os envolvidos, tanto na esfera psicológica como jurídica e principalmente 
para a criança ou adolescente, na medida em que estes se encontram vulneráveis por não possuírem meios 
de defesa contra esta conduta. A Lei da Alienação Parental surge como solução jurídica e consequentemente 
psicológica, além de se constituir em mais uma medida legal que tem por objetivo a garantia do direito 
fundamental da criança e do adolescente. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse estudo foi 
a realização de pesquisas bibliográficas em artigos, livros, a Legislação vigente e sites seguros que abordam o 
tema citado. A análise da bibliografia citada neste estudo leva a observar que as variações societárias ocorri-
das tendem a influenciar as constantes transformações na estrutura familiar, onde a inserção da mulher no 
mercado de trabalho e a maior participação do pai na criação da prole, como também o aumento signifi-
cativo do número de separações são fatores que influenciam o surgimento da prática da alienação parental. 
Dessa forma, é indispensável um poder judiciário com olhar atento e minucioso à esta prática tão delicada, 
para que o cônjuge alienador seja responsabilizado pela sua conduta que muitas vezes a desenvolve sem ter 
consentimento dos danos que esta vem a causar para todos os envolvidos. A guarda compartilhada é vista 
como medida legal mais eficaz para combater a prática da alienação parental visto que, esta proporciona 
a manutenção do vínculo afetivo com ambos os genitores, pois, é mantida aproximação tanto física como 
psicológica entre os pais e a criança ou adolescente. Deste modo, a Lei da Alienação Parental se constitui em 
garantir um dos princípios fundamentais do direito da criança e do adolescente.  (Outros) Humanidades 
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ANÁLISE ACERCA DO PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS
 HUMANOS E SUA EFETIVAÇÃO

Thaynara da Silva Mendonça; co-autora Verônica Teixeira Marques

O desenvolvimento do projeto denominado “Programa Nacional de Direitos Humanos: a partici-
pação popular e a concepção de direitos humanos na adoção de política pública” foi iniciado em março de 
2012. (METODOLOGIA/OBJETIVOS) O projeto tem como objetivo identificar no Documento cha-
mado Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH III, qual o marco teórico dos direitos humanos 
(DH) nele contido. Para isso estão sendo realizadas pesquisa bibliográfico-documentais e apropriação da 
técnica em análise de conteúdo. A análise de conteúdo é uma prática que surge a partir da leitura e inter-
pretação de textos, que fornecem, de maneira complementar, informações fundamentais ao pesquisador 
para análise. (CONCLUSÃO) Os dados levantados até o momento permitem inferir que o PNDH surge 
após o reconhecimento social, nacional e internacional, da importância da dignidade humana e princi-
palmente da importância da sua proteção, surgindo então como resultado da Conferência de Viena de 
1993 e do plano de ação que deveria ser adotado e aceito pelos países presentes. Diante desse novo dever 
do Estado surgiram conferências nacionais e internacionais para discutir os principais problemas sociais 
como os altos índices de violência, criminalidade, desemprego, desigualdade racial, falha nos serviços pú-
blicos, entre outros. Esses encontros resultaram na edição do PNDH, e em 2001 as conferências nacionais 
voltaram-se especialmente para discutir e construir o PNDH-2, apresentado pelo Decreto Presidencial 
de 13 de maio de 2002. No PNDH-2 foram incluídas diretrizes de acompanhamento e monitoramento 
social e passou a prezar pela garantia não somente dos direitos civis, como também dos direitos sociais, 
culturais e econômicos. Atualmente o PNDH encontra-se na sua terceira edição, fruto da 11° Conferência 
Nacional de Direitos Humanos. Nota-se com essa evolução do PNDH que o Brasil segue firme na sua 
luta por uma sociedade mais justa, igualitária e humana. Principalmente ao considerar que o PNDH-3 
visa um fortalecimento na transparência da relação entre governo e sociedade civil, para que dessa manei-
ra, clara e objetiva, os direitos humanos mostrem-se cada vez mais presentes nas políticas públicas.  No 
entanto o PNDH-3 é um guia de ações que tem por função orientar e instigar tanto governantes quanto 
sociedade civil na criação e na execução de políticas públicas, ou seja, apesar da união entre governo e 
sociedade civil, para a terceira edição do PNDH, ainda existe o desafio de concretizar esses ideais. Só 
elaborar um guia de ações programáticas não é o suficiente para estabelecer a unificação da democracia 
brasileira, o desafio agora para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária é a efeti-
vação dessas ações programáticas, para tanto mostra-se estritamente necessário a cobrança, o interesse e  
o monitoramento por parte da sociedade civil. A análise de conteúdo do PNDH que está em andamento, 
permitirá melhores análises sobre o documento. (PROBIC) Humanidades 
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO GRÁFICA INFANTIL A PARTIR 
DE CONTOS DE FADAS E FÁBULAS

Flávia dos Santos Nascimento – Psicologia, (flaviasantosnascimento@yahoo.com.br); Marilia Gabriele Melo 
dos Santos-  Letras-Português (gabi_1785@hotmail.com); Giovana Scareli – Programa de Pós-Graduação em 
Educação (gscareli@yahoo.com.br)

Atualmente vem crescendo o universo de produções para as crianças: ilustrações, filmes, histórias 
em quadrinhos, desenhos animados, propagandas, sites compondo uma rica fonte de pesquisa para que 
se possa entender como essas produções culturais destinadas ao público infantil e que são muito consu-
midos por elas, podem influenciar na educação infantil. O desenho infantil foi tema de várias pesquisas, 
principalmente relacionadas à área de psicologia e artes visuais. O diferencial deste projeto é verificar essa 
produção de maneira multireferencial, trazendo as contribuições da psicologia, da psicanálise e das artes 
visuais para a educação. Indagamos até que ponto as crianças estão preparadas para este consumo e até onde 
são influenciadas pelo mundo do adulto? Para Mèredieu (2001), o meio em que a criança se desenvolve é o 
universo adulto, e esse universo age sobre ela da mesma maneira que todo contexto social, condicionando-a 
e alienando-a. A busca por sua interpretação e investigação dos desenhos infantis, vem levantando o inte-
resse de diferentes áreas do conhecimento como a Psicologia, Sociologia, Linguística, Estética e Pedagogia, 
tomando como objeto a arte infantil, suas compreensões e seus sentidos. Objetivo: Examinar o material 
gráfico produzido por crianças como desenhos e pinturas após a leitura e discussão de um conto de fadas ou 
de uma fábula, interpretando-os, principalmente com base nos estudos sobre arte e psicologia. Metodologia: 
Este trabalho é fundamentalmente um estudo qualitativo, uma vez que, se apoia no contexto das Ciências 
Humanas, trabalhando com dados nem sempre quantificáveis que compõem o universo de significados, 
representações, valores e identidades de um determinado grupo. No entanto, os elementos qualitativos resul-
tantes do levantamento das ilustrações que retratam uma determinada época fazem-se tão necessários ao en-
tendimento educacional, assim como se faz necessário verificar o que as crianças têm produzido de material 
gráfico. A criança poderá escolher desenhar algo da história que foi contada ou qualquer outro aspecto da 
discussão. Esse produto nos revelará, em alguma medida, a síntese que a criança fez daquele encontro, talvez 
algo que a tenha marcado. Ao recolher e analisar esta produção poderemos quantificar (de maneira simples) 
quantos desenhos tratam de ilustrar a história contada, quais as ilustrações que mais aparecem, além de 
analisar de maneira qualitativa o próprio desenho. Resultados: A partir do material gráfico produzido pelas 
crianças, esperamos interpretá-los com base nos estudos feitos à luz de teorias provenientes da psicologia, 
filosofia, arte e educação, pois acreditamos que as imagens que são consumidas desde a infância, contribuem 
para a construção do sujeito, de sua identidade, de suas moralidades. Desejamos também verificar se nossa 
hipótese se confirma, a de que as ilustrações e demais produtos culturais imagéticos influenciam a produção 
visual das crianças. Além disso, pretendemos fomentar mais discussões sobre o material gráfico infantil nas 
diversas áreas que tangem o projeto: educação, comunicação, história, psicologia, filosofia entre outras que, 
com certeza poderão ampliar seus olhares e compreensões acerca desse conjunto de imagens produzidas para 
a infância e pelas crianças. (PIBIC/CNPq) Humanidades 
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ANÁLISE PSICOLOGICA DOS NÍVEIS DE ESTRESSE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO 
EM PACIENTES PORTADORES DE CARDIOPATIAS

Flávia dos Santos Nascimento Psicologia, (flaviasantosnascimento@yahoo.com.br); Fernanda Santos de 
Oliveira – Enfermagem, (fernandasantosunit@yahoo.com.br); Maria José Camargo de Carvalho – Psicologia, 
(majocarvalho@uol.com.br)

O coração é retratado como a sede das emoções, fazendo parte de uma representação social e pessoal 
em nossa cultura. Considerando a importância que este simbolismo possui, qualquer alteração neste órgão 
pode significar uma ameaça de morte, gerando medo e outros sentimentos que também podem surgir em 
decorrência dessas alterações, como angústia ou ansiedade, estresse e podendo inclusive levar à depressão. 
A doença cardíaca e o internação hospitalar podem contribui para o rompimento com a vida diária e com 
o sentimento de perda vivenciado pelo paciente; gera desconforto, e pode propiciar inclusive, diferentes 
graus de despersonalização, muito comum em grandes períodos de internação, já que o paciente passa a ser 
visto não mais pela singularidade que possui enquanto sujeito, e sim pela patologia que carrega. O processo 
cirúrgico é revelado largamente pela correção da patologia, mas intrinsecamente estão implícitos outros 
fatores que são fundamentais, sendo estes a qualidade de vida na fase pós-operatória, considerada através da 
capacidade produtiva, pela reintegração familiar e social. OBJETIVOS: Este trabalho busca refletir os níveis 
de ansiedade, depressão e estresse, em pacientes portadores de cardiopatias, no pós-operatório imediato de 
cirurgia eletiva, realizada na Unidade de Cardiologia de um Hospital Geral do Estado de Sergipe, com o ob-
jetivo de verificar as possibilidades de interferência das reações emocionais associadas à cirurgia cardíaca na 
recuperação do paciente cardiopata, na aceitação da doença e adesão ao tratamento. METODOLOGIA: O 
presente estudo, prospectivo e comparativo, pretende investigar aspectos psicológicos em portadores de Do-
ença arterial coronariana e de Valvopatias, submetidos eletivamente à cirurgia cardíaca. RESULTADOS: 
Estudos têm buscado relacionar fatores psicológicos e doença coronária. Gasparini e Rodrigues (1992) ob-
servam que o acúmulo de vida, estressante, alterações emocionais por eventos de ordem positiva, tais como 
promoção no trabalho, emoções fortes, e stresse de ordem negativa, como perda de ente querido, amigo ou 
familiar, também são fatores emocionais associados com o desenvolvimento da doença. Se essas dificuldades 
não forem bem elaboradas, podem provocar a quebra do sistema existencial do individuo fazendo com ele 
se sinta desvalorizado e com perda de auto-estima, tornando-se um alvo mais fácil para o infarto do mio-
cárdio. Esta situação pode ser apontada como facilitadora para tornar o doente especialmente vulnerável aos 
efeitos do estresse, tanto no hospital como durante meses subseqüentes à alta. A escolha deste tema se deve, 
principalmente, à necessidade de trabalhar as emoções provenientes do procedimento cirúrgico, para que 
estas não gerem ainda mais desconfortos e não interfiram na qualidade de vida do paciente, contribuindo 
para a aceitação da doença e aderência ao tratamento. Esta pesquisa permite pensar em como os aspectos 
emocionais influenciam e afetam a qualidade de vida e a recuperação do paciente cardiopata, e ressalta a 
necessidade e a importância de trabalhar as emoções provenientes do procedimento cirúrgico, para que estas 
não gerem ainda mais desconfortos e não interfiram na qualidade de vida do paciente, contribuindo para a 
aceitação da doença e aderência ao tratamento.  (PROVIC) Humanidades 
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AS DIMENSÕES DO TRÁFICO DE MULHERES NA REALIDADE SERGIPANA

Mirna Xavier Rabelo Dias (mirnarabelo123@gmail.com); Waldimeiry Corrêa da Silva (m_sevilla7@yahoo.es);

De acordo com o Protocolo de Palermo, a definição de Tráfico Seres Humanos contêm três ele-
mentos: 1. Captação, transporte, translado, acolhida ou recepção de pessoas; 2. Uso da ameaça; 3. Fins 
de exploração. Portanto, trata-se de um crime que contem aspectos objetivos (recrutamento, pagamento 
ou benefício de transporte, alojamento de pessoas) e aspectos subjetivos (formas de coação através de se-
dução, submissão, escravidão). O TSH possui raízes históricas no processo de escravidão, e, na atualidade, 
encontra-se em sinergia com o crime transnacional organizado, à violência contra a mulher, ao trabalho 
forçado e à exploração sexual. Ele fomenta e fortalece a naturalização da escravidão como alternativa diante 
das desigualdades sociais. Já que a falta de acesso aos recursos básicos faz com que milhões de crianças e 
mulheres se convertam em uma “massa humana” vulnerável ao domínio e exploração. Em resposta, a comu-
nidade internacional vem trabalhando para erradicar a mercantilização de escravos, atuando sobre as ques-
tões raciais e sobre as questões de gênero. Já são 155, os países que adotam alguma legislação de luta contra 
o TSH. No plano nacional, a efetivação das normas assumidas internacionalmente, no sentido de punir, 
sensibilizar e acolher, não está se dando de forma tão eficiente, tanto em razão da carência de uma legislação 
melhor construída, quanto em razão do baixo nível de acompanhamento de políticas públicas que primem 
pela proteção da defesa dos direitos humanos das vítimas do tráfico de pessoas. Diante desta conjuntura, o 
projeto se propõe a estudar essas questões em âmbito regional e local, identificando se no estado de Sergipe 
foram julgados casos desse tipo de tráfico, e, em caso afirmativo, entender como estes estão sendo analisados 
pela legislação sobre a matéria, enfocando o debate no que concerne às mulheres. Deste modo, é impres-
cindível a realização de uma intensa investigação na jurisprudência sergipana, que objetive observar se nela 
se apresentam julgados, casos de TSH, com base no artigo 231 do Código Penal brasileiro, e como está se 
dando este processo. Para tanto, a pesquisa se baseia em fontes bibliográfico-documentaias, que atuam no 
sentido de possibilitar tanto a compreensão de conceitos e princípios, como a identificação das instituições 
jurídicas que estruturam o tráfico de pessoas no estado. Está sendo realizado um estudo dirigido para o co-
nhecimento pleno do objeto de estudo, pois, só então, é possível estabelecer uma conexão entre os conceitos 
estudados, contextualizando-os na realidade sergipana. A metodologia da pesquisa é interdisciplinar, com o 
fim de relacionar os diferentes enfoques metodológicos utilizados em virtude da transversalidade do objeto 
de estudo e das fontes manejadas para realizar a sua análise. Em setembro, houve a necessidade de recomeçar 
o projeto, em razão da necessidade de troca de bolsista e da impossibilidade de dar sequencia ao trabalho 
sem que este domine os conceitos fundamentais sobre o assunto, quando da interpretação da realidade local 
e do porquê de ser, este crime, uma violação massiva dos direitos humanos e uma violência contra a mulher. 
(PROBIC) Humanidades 
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AS INTERAÇÕES ENTRE APRENDENTES DA UNIASSELVI, ATRAVÉS DO AVA, NUMA 
PERSPECTIVA ANALÍTICA DO POLO PAULO AFONSO-BA

André Luiz Alves anndrealves@hotmail.com; Maria do Socorro Pereira de Almeida  socorroliteratura@hotmail.com 

Atualmente, quando se fala em Educação a Distância, se pensa em Internet. Nessa tendência de van-
guarda do ensino superior, a EAD é uma realidade crescente na sociedade vigente. Prova disso, segundo as 
estatísticas da ABED, é que um em cada cinco jovens faz parte desta diferente sala de aula; onde a inserção 
de novos recursos e ferramentas tecnológicas já não são mais novidade. Contudo, o ensino na era das TIC’s 
utiliza um arsenal de mídias, isoladas ou combinadas, que vêm colaborar com o acesso e disseminação do 
conhecimento. Ressalta-se que esse estudo tem sua relevância, primeiro por trazer à tona, não o sistema em 
si, mas os aprendentes e as relações e percepções deles entre si e com as ferramentas oferecidas; e depois, por 
proporcionar uma nova forma de perceber os estudos desta modalidade de ensino, que possibilita a autoa-
prendizagem – com a mediação da tecnologia, e como se processam as interações no AVA, trazendo para dis-
cussão, também, a figura do professor-tutor. METODOLOGIA: Com abordagens teórico-metodológicas 
de cunho quanti-qualitativa, a pesquisa que serve de base para este estudo foi realizada entre os meses de 
junho e julho de 2012, com o intuito de analisar o nível de interação do alunado junto aos recursos e ferra-
mentas pedagógicas e tecnológicas, através desta plataforma, no Polo Paulo Afonso-Ba. A partir da literatura 
estudada e dos objetivos desta pesquisa, foi elaborado um questionário semi-estruturado contendo questões 
objetivas e subjetivas. Após a aplicação dos 165 questionários com alunos de diferentes cursos desta sala 
virtual, foram coletados os dados e expostos em forma de gráficos e, em seguida, realizada a análise dos re-
sultados obtidos através desse instrumento. Procurou-se embasamento em estudiosos da educação em geral 
e de especialistas da área como Palloff e Pratt (2004), Maia e Mattar (2007), Moore e Kearsley (2008) entre 
outros; que vem tornar a análise abrangente e contribuir para validação desta pesquisa. RESULTADOS: 
A partir das informações e dados coletados nos questionários para retratar o nível de interação do alunado 
junto aos recursos e ferramentas pedagógicas e tecnológicas, observou-se que 53% dos estudantes acessam 
o AVA ‘1 vez por semana’. Sendo assim, quando questionados sobre o local onde mais acessa o AVA, 22% 
responderam que acessa no ‘trabalho’. Deve-se considerar que, embora em alguns locais de trabalho se tenha 
essa possibilidade, ao nosso ver, esses não são os locais ideais para esse tipo de acesso, pois se trata de um 
momento em que o aprendente deve estar concentrado e disponível para dar atenção total ao que está sendo 
estudado. Os percentuais de interação com as ferramentas Fórum (9%) e Enquete (6%), são considerados 
baixos. As respostas dos aprendentes (21%) demonstram o quanto é importante a mediação do professor-
-tutor, pois é ele quem orienta o aluno nesses espaços virtuais, dando significado aos conteúdos. Quanto ao 
grau de comunicação e interatividade, possibilitado pelo AVA, 76% dos respondentes consideram ‘satisfató-
rio, por disponibilizar diferentes recursos que permitem um excelente sistema de comunicação e interação 
entre ensinantes e aprendentes’. (TCC) Humanidades 
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AS LINGUAGENS DO PODER NA ARQUITETURA DAS FACULDFADES 
DE DIREITO DE 1827

Paula Barreto Doria Amado; Alexandre Countinho Pagllarini 

Dito trabalho de caráter ainda parcial, partindo do marco histórico das duas primeiras faculdades 
de direito do Brasil imperial sobre 1827: a faculdade do Largo de São Francisco e a do Recife. Objetiva-se 
analisar a partir da sua arquitetura, considerando a mesma ser um centro de semiotização de valores e sig-
nos, que revelam inclinações ideológicas do entorno destes acadêmicos e juristas, e como seu pensamento e 
seu entorno influenciaram e impulsionaram na formação do Estado brasileiro, e ao próprio sujeito político 
(ou seja,  ao cidadão brasileiro) refletindo assim na formação da democracia e aos processos de cidadania 
do nosso pais.Tendo a presença impressa destas inclinações políticas em diferentes extratos da nossa cultura 
e sociedade, neste caso para o nosso objeto de estudo, presentes na arquitetura destas duas faculdades de 
Direito. Sendo estas instituições acadêmicas um terreno fértil para o exercício do poder naquela época, con-
tendo dentro deste marco o estudo da relação entre o signo e o significado, representados nestes ambientes 
arquitetônicos, que por sua vez que sustentam, assimilam e influenciam o pensamento de toda uma época.  
Considerando a arquitetura a fronteira aonde coexiste as relações do espaço mental e do espaço físico como 
estas representações físicas passam a serem elementos operacionalizadores do Direito, mas uma ferramenta 
do exercício do poder e da norma dentro da sociedade.Trabalharemos com os teóricos especializados na 
compreensão e o estudo da semiótica\arquitetura como Lúcia Santaella, Umberto Eco e a professora douto-
ra pela PUCSP Miriam dos Santos. Procura-se detectar em seus resultados o diálogo não verbal, presentes 
nestes edifícios aonde reforçam e predominam o discurso das leis e do poder, e atuando de forma não verbal 
porem não menos efetiva na formação do pensamento do cidadão brasileiro e na sustentação do Estado, 
reforçando os códigos e normas a serem cumpridas. A arquitetura em exercício do poder Constitucional.  
(PROBIC) Humanidades 
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AS TRANSFORMAÇÕES DO CONCEITO DE FAMÍLIA 
NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

José Romulo de Magalhaes Filho - jrmf.pro@gmail.com; Carla Vasconcelos Lôbo - lobo_vasconcelos@yahoo.
com.br; André Luiz Bispo Viana - andre.viana30@hotmail.com.

A família sofre fortes influências políticas, econômicas, sociais e culturais, o que ocasiona mudan-
ças nos papéis e nas relações em sua essência. Por a sua grande capacidade de ajustar-se às novas exigências 
do meio, a família tem conseguido sobreviver, como instituição, nesse universo das intensas crises sociais. 
Ela é ainda a matriz mais importante do desenvolvimento humano e também a principal fonte de saúde/
bem-estar de seus membros. No surgimento da família, na sociedade ocidental cristã, sua formação é 
atrelada ao casamento monogâmico heterossexual e ao modelo patriarcal e a propriedade privada.  Aristó-
teles afirmava que a família era o primeiro nível de sociedade, um espaço de formação moral e social. Em 
Roma, esta era definida como conjunto de pessoas que vivam sobre proteção, de forma dependente, de um 
mesmo indivíduo/cidadão mais velho. Temos a visão de sacramento do casamento no Direito Canônico 
e a quase inexistência do “sentimento familiar” no século XVII por conta da falta de intimidade, devido 
a alta densidade populacional. O apego e cuidado ás crianças foi se desenvolvendo no Século XVII, e na 
Modernidade a família se voltou para a relação pai e filho e o desenvolvimento dos infantes, assim ocorreu 
nos meios nobres, o processo foi mais lento nas pobres. No Código Civil de 1916, o legislador brasileiro 
concordou com o direito canônico no que se refere ao processo preliminar de habilitação para o casamen-
to, aos impedimentos dirimentes e impedientes, às nulidades e anulabilidades e considerou indissolúvel 
o vínculo matrimonial. Significativas mudanças ocorreram na sociedade brasileira. Sua transformação de 
sociedade rural, na qual predominava a família patriarcal e fechada em si mesma, para uma sociedade 
de bases industriais com as suas implicações de mobilidade social, geográfica e cultural acarretou trans-
formações igualmente marcantes na estrutura do modelo tradicional de família. Metodologia/objetivos: 
A pesquisa tem como objetivo geral de discutir o conceito de família na história, avaliando o conceito 
atual de família no ordenamento jurídico brasileiro. No que se refere metodologia adotada, esta pesquisa 
q. Descreve como o conceito de família foi desenvolvido historicamente e identifica os fatores que de-
terminam ou contribuem para as mudanças no conceito estudado. Utilizou-se da pesquisa bibliográfica, 
analisando a literatura disponível na Biblioteca da Universidade Tiradentes, nas Bibliotecas Virtuais e nos 
bancos de dados de teses e dissertações. (PROBIC) Humanidades 
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ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL 
NA DEFESA, EM JUÍZO, DOS DIREITOS DIFUSOS, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DO 

MEIO AMBIENTE NO ESTADO DE SERGIPE

Maurício Gentil Monteiro (gentil@infonet.com.br); Cindy Souza Boson (cindy.sb@hotmail.com);  Susana 
Gabriella Prudente Rodrigues (susy_gabriella@hotmail.com).

Uma das inúmeras inovações da Constituição Federal de 1988, no que se refere ao elenco de direitos 
fundamentais e aos mecanismos de sua proteção, foi o destaque dado aos direitos difusos, como também ao 
estímulo para que a sociedade civil organizada possa atuar, inclusive em juízo, na defesa desses bens jurídi-
cos, na defesa do patrimônio público e do interesse geral da coletividade. Com efeito, a Constituição inovou 
ao instituir a figura do mandado de segurança coletivo, além de manter e dar mais robustez e significado à 
ação popular e à ação civil pública. Com relação a esta, a Constituição abriu a possibilidade de que, além 
do Ministério Público, terceiros, conforme previsto em lei, também possuam legitimidade para a sua pro-
positura (art. 129, § 1°). E a legislação infraconstitucional, inclusive aquela pré-1988, prevê um extenso rol 
de legitimados à propositura de tal ação. Apesar da expressa possibilidade de atuação da sociedade civil, seja 
por meio de associações, seja por meio de entidades representativas, na defesa em juízo dos direitos difusos, 
do patrimônio público e do meio ambiente, poucas são as ações civis públicas propostas no Poder Judiciário 
em Sergipe por tais legitimados, podendo se efetuar essa afirmação com base em exame preliminar empírico. 
É exatamente neste ponto que atuará o presente projeto de pesquisa, na medida em que buscará analisar de 
forma quantitativa e qualitativa esta legitimação ativa atribuída às associações e entidades da sociedade civil 
para a ação civil pública, ao que parece pouco utilizada por aqueles que aqui em Sergipe, têm legitimidade 
para tanto. A metodologia adotada será desenvolvida junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe e 
junto à Seção Judiciária de Sergipe da Justiça Federal e incluirá coleta de dados e catalogação dos processos, 
assim como o levantamento de dados relativos ao noticiário acerca da propositura e do julgamento dessas 
ações e a análise dos dados coletados. Serão realizadas entrevistas com operadores do direito e com dirigen-
tes de associações e entidades representativas da sociedade civil, com a finalidade de aclarar as hipóteses a 
que os resultados do levantamento inicial conduzam, e por final será feita a sistematização de todos os dados 
coletados e a elaboração do relatório final conclusivo, com as análises críticas objetivos da pesquisa. Obje-
tivo principal é efetuar o mapeamento geral dos processos já transitados em julgado, tramitados na Justiça 
Federal Comum e Justiça Comum Estadual em Sergipe, referentes às ações civis públicas desta natureza. Os 
resultados esperados envolvem a produção de um resumo informativo do noticiário que conterá a proposi-
tura, a tramitação e o julgamento dessas ações, bem como a repercussão social; a demonstração o pouco uso 
dessas ações por parte de tais legitimados em Sergipe, quando comparado com as possibilidades existentes e 
a identificação das causas dessa pouca utilização. (PROVIC) Humanidades 
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ATUAÇÃO DOCENTE NO ENSINO SUPERIOR: QUESTÕES PARA DEBATE 

Sérgio Roberto Santos de Santana  (Docente na FANEB, faculdade do Nordeste da Bahia - sergiorssantana@
hotmail.com)

Nas últimas décadas, em decorrência das mudanças sociais, econômicas e culturais, o mundo todo 
tem prestado mais atenção na educação, especialmente a que se desenvolve nos sistemas universitários, 
submetendo-a a uma análise pública constante. O resultado desse interesse tem se consubstanciado em 
reformas educativas, desencadeadas em grande número de países. Nesse contexto, as questões relativas à 
atuação e à formação docente estão no centro de amplas discussões, ocorridas em fóruns que extrapolam 
os espaços dos especialistas ou dos gestores dos sistemas de ensino. Quais são as principais questões para 
o debate referentes à atuação do docente no ensino superior? Compreender sobre a natureza da proposta 
interdisciplinar; Analisar os elementos estruturais dos cursos de graduação; Contribuir no desenvolvimento 
de uma postura crítica e reflexiva dos docentes em relação aos cursos superiores, e a participação do Brasil 
em redes de pesquisa internacionais. Portanto, o Brasil precisa, com urgência, de uma política que estimule 
a saída de pesquisadores do país e mantenha condições atraentes para o retorno deles. O referencial teórico 
deste resumo segue os pensamentos de Freire e Pimenta que dizem que: “A formação inicial e permanente 
do profissional de educação deve preocupar-se fundamentalmente com a gênese do pensamento prático 
pessoal do professor, incluindo tanto os processos cognitivos como afetivos que de algum modo se interpe-
netram, determinando a atuação do professor.” a nosso ver, o ato de ensinar descontextualizado da práxis 
não transforma, assim, concordamos com este autor quando diz: “Quem ensina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender” Freire (1996, p.25). Pimenta (2005, p.26) afirma que: “O saber docente não 
é formado apenas da prática, sendo também nutrido pelas teorias da educação. Dessa forma, a teoria tem 
importância fundamental na formação dos docentes, pois dota os sujeitos de variados pontos de vista para 
uma ação contextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os professores compreendam os di-
versos contextos vivenciados por eles”. A formação docente vem sendo um tema amplamente discutido nas 
esferas acadêmica e governamental, posto à compreensão cada vez maior da importância do educador para 
a formação do sujeito como participante de um mundo globalizado e cada vez mais exigente. Mas, estas 
discussões trazem em seu cerne o problema da qualidade na formação superior docente, ou seja, formar não 
somente para saber ministrar conteúdos, mas também para estimular a reflexão, a crítica e o aprendizado 
mais amplo do discente. Pois, um bom docente não se faz apenas com teorias, mas principalmente com a 
prática e o estímulo a uma ação-reflexão e a uma busca constante de um saber mais e de um fazer melhor. 
Referência bibliográfica: FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São 
Paulo: Paz e Terra, 1998. GIL, Antônio Carlos, PIMENTA, Selma Garrido, GHEDIN, Evandro (Orgs.). 
Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005.       (Práticas 
Investigativas) Humanidades 
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AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM DEFESA 
DO MEIO AMBIENTE NATURAL

Gildo Cravo Batinga Neto (Direito) gildocravo@gmail.com; Ana Carla Pinheiro Freitas (Núcleo de Pós-
Graduação em Direito da UNIT) cpinheirofreitas@yahoo.com.br.

Estabelece a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 225, que impõe-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defender e preservar o ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida,  para as presentes e futuras gerações. De maneira que cabe ao 
Estado diagnosticar, organizar, planejar e atuar no intuito de promover políticas públicas que cumpram com 
a norma constitucional, efetivando a tutela, e implementando uma gestão ambiental voltada ao crescimento 
sustentável. Isto exposto, o bem ambiental demanda a aplicação de diversos instrumentos e mecanismos 
para sua proteção adequada. Consta na Lei 6.938\81, conhecida como Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente, os parâmetros e indicações necessários ao sistema de gestão ambiental, define, ainda, o Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), como seu órgão colegiado, que sob caráter consultivo e delibe-
rativo detém competência para estabelecer padrões voltados ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
A pesquisa tem sido em torno das políticas públicas ambientais adotadas no Brasil na constância da Cons-
tituição de 1988 e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, visando aferir se os mesmos encontram-se 
em adequada via de implementação. Pra tanto, é realizado o levantamento bibliográfico-documental, a 
organização de um acervo do material pesquisado, e a apresentação de conclusões referente a efetividade das 
políticas públicas ambientais. O projeto tem o caráter qualitativo, examinando as políticas públicas ambien-
tais realizadas, e tomando conhecimento dos seus mecanismos de planejamento e concretização. Buscando 
estabelecer novos critérios e definir rumos para as Políticas Públicas voltadas para a proteção do meio am-
biente natural. Autores defendem que métodos tradicionais e unidimensionais de utilização do direito não 
surtem o efeito desejado, de maneira que para a demanda ambiental não basta tão simplesmente a norma 
legal, ocasionalmente esta é suprida pela implementação de praticas e instrumentos de gestão ambiental. As 
políticas públicas ambientais dizem respeito a intervenção do Estado, junto ou separado da sociedade civil, 
tendo por objetivo a proteção do meio ambiente em conformidade com o desenvolvimento socioeconômico. 
Para que, de maneira conexa e coordenada com as necessidades humanas, estabeleça ações e objetivos. A 
presente pesquisa contribui com uma avaliação solida acerca das políticas públicas ambientais realizadas no 
país tendo em mente a proteção do bem ambiental natural. (PROBIC/UNIT) Humanidades 
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AVALIAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DOS MECANISMOS QUE SUSTENTAM A 
APLICABILIDADE DA BIOSSEGURANÇA

Fernanda Alves de Oliveira Machado (Curso de Direito – UNIT, fernanda_direito24@hotmail.com); Márcia 
Rodrigues Bertoldi. (Curso de Direito – PROBIC/UNIT, marcia_bertoldi@unit.br); Leonardo Menezes 
Vasconcelos Silva (Curso de Direito – UNIT, leomvsilva@hotmail.com).

O presente trabalho, intitulado “Avaliação jurídico-administrativa dos mecanismos que sustentam a 
aplicabilidade da biossegurança”, diz respeito aos resultados parciais dessa pesquisa de iniciação científica. 
A priori foi necessário analisar a evolução da biotecnologia, identificando as principais diferenças entre as 
modalidades  tradicional e moderna, verificando que, esta última, está atrelada a uma série de demandas 
mercadológicas que determinam maior parte das atividades econômicas e científicas relacionadas a esta no-
vidade tecnológica. Ademais, foi verificada a sua expansão vertiginosa no mundo e no contexto nacional, por 
conseguinte, a preocupação da comunidade internacional em debater e impor medidas de regulamentação 
(biossegurança) do uso dos Organismos Geneticamente Modificados. Nesse sentido, foi feito um minucioso 
estudo sobre a Convenção de Diversidade Biológica e o Protocolo de Cartagena. E, por fim, foi examinada 
a Lei de Biossegurança sobre a ótica processual, analisando as atribuições do Conselho Nacional de Biosse-
gurança e da Comissão Técnica de Biossegurança. (METODOLOGIA/OBJETIVOS) O presente trabalho 
tem como objetivos, realizar uma investigação científica acerca dos mecanismos que sustentam a aplicabi-
lidade da biossegurança. Os principais métodos usados se referem à revisão bibliográfica e a identificação 
de fontes sobre os mecanismos que sustentam a aplicabilidade da biossegurança. As fontes bibliográficas, 
artigos e livros relacionados ao tema, foram pesquisados em acervos da Universidade Tiradentes, acervo 
particular da orientadora e sites de revistas eletrônicas. (RESULTADOS). A presente pesquisa de iniciação 
científica, cujo tema é “Avaliação jurídico-administrativa dos mecanismos que sustentam a aplicabilidade 
da biossegurança” está tendo como um dos resultados esperados a constatação de que o uso dos organismos 
geneticamente modificados no Brasil, no âmbito normativo, está de acordo com as medidas preventivas 
exigidas pelo princípio da precaução presente no Protocolo de Cartagena e na Lei de Biossegurança. Espera-
-se ainda, que em âmbito nacional seja realizado pelas autoridades competentes uma rigorosa fiscalização 
do cumprimento das normas e diretrizes do Conselho Nacional de Biossegurança e da Comissão Técnica 
de Biossegurança acerca da correta manipulação de organismos geneticamente modificados na indústria 
alimentícia e farmacêutica. Com o presente trabalho foi possível compreender que o princípio da precaução, 
presente no Protocolo de Cartagena e na Lei de biossegurança, é um princípio basilar implícito nas normas 
de biossegurança, não devendo jamais ser negligenciado em nome do desenvolvimento do país, bem como 
compreender que a lei de biossegurança tem uma singular importância no âmbito jurídico, por ser o ins-
trumento normativo que estabelece as diretrizes gerais sobre a manipulação de organismos geneticamente 
modificados. (PROBIC/UNIT) Humanidades 
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CARACTERIZAÇÃO DO BIO-ÓLEO DE DENDÊ/PALMA VIA TERMO- LIQUEFAÇÃO

Gomes, C. (PBI/NUESC/UNIT, cacadiegs.gomes@hotmail.com); Oliveira, A. (co-autor, PEP/NUESC/
UNIT, alineleitepco@gmail.com); Dariva, C. (co-autor, PBI/NUESC/UNIT, claudio_dariva@itp.org.br); 
Freitas, L. (co-autor, LQA/ UFS, lisiane_santos_freitas@yahoo.com.br); Franceschi, E. (co-autor, PBI/
NUESC/UNIT, elton@itp.org.br); 

A biomassa é considerada uma fonte promissora de energia renovável para a substituição dos combus-
tíveis fósseis, para a produção de eletricidade, encontrando também aplicações no setor da química fina (in-
dústrias químicas e farmacêuticas), quando transformada termicamente através de uma técnica adequada. 
Uma das mais utilizadas é a termo-liquefação que utiliza acréscimo de temperatura, pressão e solvente para o 
craqueamento do material celulósico. METODOLOGIA/OBJETIVOS: a fibra de dendê/palma, resultante 
do processo de fabricação do óleo de palma, foi submetido a termo- liquefação com etanol, analisando o 
potencial da biomassa para a produção de processos alternativos, para a obtenção de um bio-óleo com maior 
valor agregado. Para a termo-liquefação da biomassa de dendê/palma foi desenvolvido um planeamento 
experimental, com massa residual de 0,8 g, a 500 ° C durante 30 minutos (tempo de residência) com uma 
taxa de aquecimento de 30 °C/ min e a pressão foi mantida constante a 150 bar. Esta foi a melhor condição 
experimental para o craqueamento do material lignocelulósico composto de celulose, hemicelulose e ligni-
na. É importante a utilização de temperaturas elevadas para que ocorra a quebrar da lignina, uma vez que é a 
partir desta ruptura que formam os compostos fenólicos. Os compostos voláteis do presente processo foram 
analisados por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa detector (GC-MS). O bio-óleo 
bruto foi diluído em DCM (diclorometano), para análise subsequente. Preparou-se uma solução com valores 
de concentração de 39,200 ppm. O bio-óleo bruto foi analisado num cromatógrafo gasoso Shimadzu (mo-
delo CG-17) equipado com um detector com espectrometria de massas (GC-MS, Modelo Shimadzu 5050) 
com a biblioteca NIST08 e NIST08s. A análise foi realizada numa coluna capilar OV-5 (metil silicone com 
grupos 5%fenil), 30 m × 0,25 mm de diâmetro interno × 0,25 de espessura de filme. O hélio foi utilizado 
como gás de arraste, a uma taxa de fluxo de 1 mL/ min. O injector foi mantido a 280°C e interface a 300°C. 
O modo de injecção foi split 1:10 em um tempo total de corrida de 113,33 min. Programação da rampa de 
temperatura usada foi: 40° C (por 10 min), 2°C/ min até 130°C, 6°C/ min até 180°C, 2°C/ min até 250°C, 
10°C/ min até 300°C (por 10 min). RESULTADOS: Os compostos, tais como os fenóis, hidrocarbonetos, 
ésteres, álcoois, aldeídos e cetonas foram encontrados no bio-óleo, o que possibilita a utilização de frações 
deste bio-óleo para aplicações no campo da química fina (indústria química e farmacêutica), para a produ-
ção de electricidade e/ ou substituição de combustíveis fósseis. (Dissertação) Humanidades 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E GENÉTICA DAS CEPAS 
QUE COMPÕEM O BANCO DE XANTOMONAS DO LBMAT

Adriely Maria Oliveira Rocha (graduanda em Biomedicina LBMat/ITP/UNIT adriely_rocha@msn.com); 
Elisiane Cristina Andrade Reis (Mestranda em Biotecnologia Industrial LBMat/ITP/UNIT reiselisiane@
gmail.com); Ingrid Schweter Ganda (doutoranda em Biotecnologia LBMat/ITP/UNIT ingrid.ganda@yahoo.
com.br); Francine Ferreira Padilha LBMat/ITP/UNIT fpadilha@yahoo.com); Ana Paula Barreto Prata Silva 
(Orientadora LBMat/ITP/UNIT anapratta@hotmail.com)

O gênero Xanthomonas é composto por bactérias fitopatogênicas, que na sua maioria têm colônias 
lisas, viscosas e amarelas. As Xanthomonas sp são organismos do tipo bastonetes gram negativos que se lo-
comovem por um flagelo polar simples. Essas bactérias sintetizam um exopolissacarídeo chamado xantana 
ou goma xantana (Gx). Esta é produzida por processo fermentativo onde ocorre bioconversão de açúcares 
em biopolímero. A goma xantana tem aplicabilidade em diversos setores industriais como o de: alimentos, 
farmacêutica, produtos agrícolas e petróleo, dada as suas propriedades de estabilidade a altas temperaturas 
e pH, além de ser espessante, estabilizante, geilificante. Devida a importância comercial do produto sinteti-
zado pelas Xanthomonas, faz-se necessário a manutenção das células de Xanthomonas sp. viáveis e estáveis 
com a conservação e manutenção das características morfológicas microscópicas e gênicas de cada linha-
gem. Diante disso o presente trabalho visa à implementação de metodologias de manutenção e preservação 
de longa e curta duração das 60 linhagens de X. campestris sp existentes no LBMat para a construção de 
um Banco de Xanthomonas. Este trabalho consiste em três etapas: a) caracterização micro e macroscópica 
das linhagens existentes no laboratório; b) Caracterização genética e molecular das linhagens; c) Criação 
de um banco de dados com todas as informações compiladas no qual perfil molecular, gênico, micro e 
macroscópico irão fazer parte desses dados. Os resultados esperados são: criação de um catálogo com fotos, 
a descrição das características morfológicas e macroscópicas como aspecto e cor das colônias, condições óti-
mas de manutenção como crioprotetor ideal, concentração deste e tempo de armazenamento em diferentes 
temperaturas para cada linhagem presente no laboratório na construção do Banco de Xanthomonas. Desta 
forma o banco torna-se importante, pois a estabilidade das células de Xanthomonas sp., irão assegurar a 
formação de polímeros com qualidade e aplicabilidade nos diversos setores industrias, bem como qualidade 
nos trabalhos de pesquisa desenvolvidos atualmente no Instituto de Tecnologia e Pesquisa com essas linha-
gens. (PIBIC/CNPq) Humanidades 



357
HUMANIDADES

CIDADANIA E GLOBALIZAÇÃO

marinafiig@hotmail.com

No presente artigo, analisaremos a participação do cidadão contemporâneo no mundo globalizado 
de hoje em dia, onde a cidadania é competitiva e os cidadãos são vistos apenas como consumidores, colo-
cando a sua participação política em segundo plano. Para a Constituição Federal, ser cidadão é aquele que 
possui direitos políticos, dispostos no capítulo IV da Constituição Federal, onde a soberania popular está 
garantida em norma constitucional, no artigo 14 do mesmo. Hannah Arendt conceitua a cidadania como 
o “direito a ter direitos”, para ela: “A cidadania é o direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e 
direitos dos seres humanos não é um dado. É um construído da convivência coletiva, que requer o acesso ao 
espaço público. É este acesso ao espaço público que permite a construção de um mundo comum através do 
processo de asserção dos direitos humanos.” Seu pensamento contraria o disposto na Constituição Federal, 
pois ela acredita que o cidadão deve participar de todas as decisões políticas, e a constituição apenas lhe ga-
rante o direito ao voto. Ao final, apresentaremos possíveis soluções para a melhoria em relação à participação 
do cidadão nas decisões políticas da sociedade. A metodologia de pesquisa foi feita por meio de pesquisas 
bibliográficas através da leitura e interpretação feita por alguns autores e em sites das redes sociais. Justi-
fico a escolha do tema, pela preocupação com o futuro da política no país, que vem a cada dia chegando 
mais próximo de voltar a ser um estado totalitário, violando o direito á informação, que é uma condição 
fundamental para a manutenção de um espaço público democrático, não deixando espaço para que todos 
participem igualmente das decisões políticas da sociedade. (Outros) Humanidades 
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CONSTRUÇÃO DE RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS - REA A PARTIR DE 
CONTEÚDOS TRANSMIDIÁTICOS

Luanda Dandara Santos Pimentel (Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda, Bolsista 
de Iniciação Científica PIBIC/Fapitec, dandsa@hotmail.fr); Andrea Cristina Versuti (Mestrado em Educação, 
Membro do Programa de Pós- Graduação em Educação – PPED da Universidade Tiradentes – UNIT, andrea.
versuti@gmail.com); Eronides Pereira de Oliveira Neto (Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e 
Propaganda, Bolsista Voluntário de Iniciação Científica PROVIC/Unit, eronneto@hotmail.com)

A proposta do presente projeto envolve o estudo dos processos comunicacionais, denominados de 
narrativa transmídia, presentes na atualidade. Esse olhar envolve-se no âmbito da diversidade sociocultural 
e discursiva e se orienta pelos caminhos do campo estrutural e do campo das linguagens. Tais mudanças 
resultam de procedimentos e subsídios comunicacionais ofertados à sociedade contemporânea, como as 
redes sociais na web e a mobilidade dos celulares e afins. Neste cenário, a nossa investigação se volta sobre a 
narrativa transmídia, aquela que se faz presente relacionando as diversas partes de uma narrativa às diversas 
plataformas, selecionadas de acordo com o maior potencial expressivo de cada uma. Assim, nos propomos a 
observar as características e aplicações da narrativa transmídia na comunicação pós-moderna com o objetivo 
de propor recursos educacionais abertos – REA, utilizando dos resultados obtidos em pesquisas anteriores 
já realizadas na Universidade Tiradentes (PIBIC e PROBIC) acerca de cinco narrativas transmídia (Harry 
Potter, Matrix, Heroes, Star Wars e Lost) e de entrevistas com fãs. O objetivo deste projeto é a criação e 
desenvolvimento de REA’s, para que estes possam ser aplicados, seja no presencial e/ou ambiente virtual 
da instituição Unit – AVA. Então, para que o projeto aconteça, o mesmo foi dividido em etapas, sendo a 
primeira feita através de pesquisa exploratória e bibliográfica, ou seja, leitura de artigos, livros relacionados 
ao tema das Narrativas transmídia e Cultura da Convergência, coletas de dados a partir da sistematização 
das pesquisas já realizadas acerca das cinco narrativas transmídias estudadas, são elas Harry Potter, Matrix, 
Heroes, Star Wars e Lost. E para sistematização dos estudos de tais narrativas transmídias, foram elenca-
das cinco categorias (audiência, plataformas, modelo de negócio, execução e implementação) e dentro das 
mesmas, outras cinco subcategorias (história, personagens, tema, gênero e localização). E assim, para cada 
narrativa pretendemos a partir de uma pesquisa exploratória e posterior análise qualitativa de conteúdo, 
verificar como as subcategorias se distribuem e se desenvolvem pelas suas categorias de análise. A cons-
trução dos Recursos Educacionais Abertos ocorrerá com a sistematização dos dados acerca das narrativas. 
Os relatórios realizados a partir dos estudos das narrativas transmídias e os questionários aplicados aos fãs 
serão submetidos à análise qualitativa de conteúdo (BARDIN, 2004) com construção de mapas conceituais 
e tomados como base para a construção e desenvolvimento dos REÁ s. O objetivo será fazer uma proposta 
educacional que consiga articular os elementos transmídias e que poderá ser implementada e testada pela 
instituição (Universidade Tiradentes) no seu ambiente educacional presencial e a distância – AVA. Contudo, 
esperamos com esta pesquisa entender como seria possível utilizar as potencialidades das narrativas trans-
mídias na produção de Recursos Educacionais Abertos – REÁ s, e contribuir para o estudo dos impactos da 
cultura da convergência.  (PIBIC/FAPITEC) Humanidades 
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA: como percebem suas famílias?

Ana Paula Sousa Sales (Aluna de graduação do curso de Serviço Social- UNIT, sal.ana23@hotmail.com); 
Daniele Feitosa Lima (Aluna do curso de serviço social- UNIT, daneile_fl@hotmail.com); Juliana Francisca 
Gonçalves (Aluna de graduação do curso de Serviço Social- UNIT, Juliana@trustnort.com.br); Maria Jose de 
Sousa (Aluna de graduação do curso de Serviço Social- UNIT, mariadeaz@hotmail.com); Rayssa Apolônio 
Feitosa (Aluna do curso de Serviço Social- UNIT, rayssacat@hotmail.com); Camila Souza Pinto Marinho – 
Orientadora (Serviço Social/UNIT, camila_2903@hotmail.com).

Crianças de rua não são novidades na história universal nem mesmo no Brasil, o primeiro relato de 
crianças ou meninos de rua foi abordado na novela no ano de 1554 autobiografada, intitulada “La Vida De 
Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades”. (Koller e Hurtz 1996) No Brasil desde o período 
colonial e da época de Abolição da Escravatura já existiam crianças de rua. Atualmente são várias as fontes 
que tratam do assunto não só de meninos de rua, mas como todos aqueles que vivem na mesma de maneira 
universal, em grande parte, mas não exclusivamente, das condições sócio-econômicas da sociedade (Tyler, 
Holliday, Tyler, Echeverry, & Zea, 1987). Koller e Hutz(1996) acrescentaram à miséria econômica uma 
miséria afetiva, como antecedente à saída da criança. Aqui no Brasil quando se fala em direitos e deveres; 
quando se pensa em Constituição Federal-CF de 1988, conhecida como a constituição cidadã, ao pé da letra 
esses moradores de rua deveriam ser incluídos nesses direitos, afinal são cidadãos e não pode ser privado de 
cidadania, a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA de 1990, Conselho Tutelar, entre 
outros vieram para reforçar a CF de 88 e fortalecer ainda mais esses direitos, mesmo assim o descaso destes 
moradores de rua é visível onde a para a sociedade a enxerga como parte integrante e comum do cotidiano.   
OBJETIVO - O presente artigo visa a investigar como as crianças e adolescentes nesta condição percebem 
suas famílias, sentimentos de afeto e aceitação alternados como maus tratos e rejeição dos familiares, assim 
como tomar conhecimento no que diz respeito às mudanças e resultados referente à legislação. METODO-
LOGIA - O estudo possui caráter qualitativo utilizando de pesquisa bibliográfica, bem como da pesquisa 
empírica que se realizou com crianças, adolescentes e mães na cidade de Aracaju mediante a entrevista. 
CONCLUSÃO As crianças em situação de rua são mais que indivíduos descalços e mal vestidos, verificam-
-se a ausência de um ser cidadão e de garantias que lhe asseguram na Constituição Federal. Vivemos em 
uma sociedade capitalista permeada de inúmeras desigualdades sociais onde crianças são afetadas por diver-
sos fatores onde terminam fazendo como residência fixa as ruas, onde estas são marginalizadas, drogadas, 
exploradas e excluídas e esquecidas por completo pela sua família, sociedade e autoridades, desprovidas de 
educação, saúde, lazer, emprego, por fim o problema abordado constitui uma das expressões da questão 
social, cabe ao assistente social verificar as necessidades pensando em meios onde crianças de rua possam 
retornar ao seio familiar e fazer parte integrante da sociedade. (Outros) Humanidades 
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DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA: A JUSTIÇA ITINERANTE DO BRASIL

Ana Raira Valverde Moura(PROBIC/Unit; raii.valverde@hotmail.com); Vívian Maria Nunes Pionório(PIBIC/
CNPq; vivi_pionorio@hotmail.com); Verônica Teixeira Marques (NPGD/Unit e ITP; veronica.marques@
hotmail.com); Leslie Shérida Ferraz (NPGD/Unit e IPEA; leslie.ferraz@gmail.com); Gabriela Maia Rebouças 
(NPGD/Unit e FITS; gabriela_maia@unit.br)

A análise do acesso à Justiça evidencia a tensão existente entre a igualdade jurídico-formal e as 
desigualdades socioeconômicas e ressalta a importância de efetivar – e não apenas proclamar – os direitos 
dos cidadãos. O principal objetivo da pesquisa é mapear o funcionamento da Justiça Itinerante nos estados 
brasileiros e explorar suas potencialidades na ampliação do acesso à Justiça e, em consequência, na efetiva-
ção de direitos dos grupos marginalizados. A pesquisa adota dois instrumentos metodológicos distintos: o 
levantamento de dados e o estudo de caso. No primeiro, o objetivo é mapear a existência de programas de 
itinerância, modalidades, periodicidade, calendário, serviços prestados, número de pessoas beneficiadas e 
etc. Nesta fase, foram trabalhadas apenas informações já existentes, fornecidas pelos Tribunais de Justiça. 
Na segunda fase, iniciada em outubro/2012, serão realizadas visitas aos projetos de itinerância do Tribunal 
de Justiça de Sergipe, onde será realizado o estudo de caso com pesquisa de campo, avaliando empiricamen-
te o objetivo da pesquisa. Neste contexto, a detecção de óbices ao acesso e a análise de mecanismos aptos a 
suplantá-los é um método bastante eficaz para embasar a formulação de políticas de inclusão e efetivação 
dos direitos, sobretudo da parcela mais carente da população. No Brasil, os desafios à promoção plena do 
acesso são intensificados por diversos aspectos, sendo os mais óbvios as grandes dimensões geográficas e as 
profundas disparidades sociais. Contudo, embora representem - de fato- um importante empecilho, estudos 
empíricos demonstram que é preciso ampliar o espectro da análise dos óbices ao acesso. Outros obstáculos, 
além dos econômicos e geográficos, que impedem o acesso à justiça são os de natureza política, processual, 
psicológica e cultural. Com o crescimento dos níveis de ajuizamento de demandas, surge à necessidade de 
estabelecer novos fóruns, recrutar novos juízes e promover uma distribuição razoavelmente uniforme do 
volume de trabalho – o que exige gestão e planejamento estratégico, raramente adotados pelos Tribunais 
Brasileiros. A distribuição irregular das Comarcas é um problema evidentemente sanável pela existência da 
itinerância nas localidades não atendidas pela Justiça. A par dessa deficiência administrativa, questões de 
natureza processual também limitariam, segundo os doutrinadores, o acesso à justiça – em virtude da lin-
guagem técnica, da formalidade excessiva e dos mecanismos processuais incompreensíveis. Este obstáculo 
também pode ser facilmente transposto pela Justiça Itinerante que, por sua própria estrutura e dinâmica, 
reclama por procedimentos simples, rápidos e sem altos custos, predominantemente calcados em soluções 
amigáveis, a exemplo dos Juizados Especiais. Nesse contexto, pesquisar e avaliar o funcionamento da Justi-
ça Itinerante e de suas potencialidades na redução de óbices ao acesso (geográficos, econômicos, políticos, 
psicológicos e processuais) é fornecer um importante instrumental para nortear políticas de promoção do 
acesso à Justiça e, portanto, de efetivação dos direitos, sobretudo da parcela mais carente da população. 
(PROBIC) Humanidades 
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ESTUDO E APLICAÇÕES DE CONTEÚDOS TRANSMIDIÁTICOS 
PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – UNIT

Daniella de Jesus Lima (daniellalima90@gmail.com); Wesley Felipe Garcia Santos (felipegarciia@gmail.com); 
Andrea Cristina Versuti (andrea.versuti@gmail.com)

O tema proposto pelo projeto de pesquisa é o estudo e aplicações de conteúdos transmidiáticos no 
AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) da Universidade Tiradentes (Unit). Para isso, nos propomos a 
estudar as narrativas transmídia, Lost e Star Wars, enfatizando os seus respectivos potenciais levando-se em 
conta o grande número de fãs/seguidores dessas duas narrativas, fãs estes de idades variadas. Além disso, 
a pesquisa também tem como metodologia a leitura de materiais diversos, com o intuito de conceituar a 
narrativa transmídia e fomentar sobre seu uso na educação. Para realizar estas reflexões, usamos e conti-
nuaremos usando até o final da pesquisa o aporte teórico de autores como Henry Jenkins (2009), Vicente 
Gosciola (2011), Márcia Vargas (2005), Fabíola Reis (2010), Pierre Lévy (1999), Lúcia Santaella (2007) e 
outros, além de refletir sobre os dados das franquias Star Wars e Lost.  Com isso, temos como objetivo 
contextualizar a narrativa transmídia a partir da cultura da convergência e suas implicações no processo de 
construção coletiva e participativa, bem como fazer análise qualitativa e quantitativa dos conteúdos das duas 
narrativas selecionadas, de modo que será possível fazer um mapeamento das características metodológicas 
das ações da EAD que são praticadas pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem da UNIT – e traçar apro-
ximações possíveis, além de elencar quais características presentes nas narrativas transmídia poderiam ser 
aplicadas em metodologias de Educação a Distância da UNIT visando tornar o conteúdo educacional mais 
atraente, dinâmico e engajado. A narrativa transmídia pode ser conceituada como uma narrativa expandida 
por outras histórias que ocorrem simultaneamente em diversas plataformas de mídia, porém essas narrativas 
que expandem a “original” precisam trazer características desta para ser considerada produto da narrativa 
transmídia. A partir dessas reflexões e do estudo qualitativo e quantitativo das narrativas em questão, pro-
pomos o uso do processo transmidiático na Educação a Distância, com ênfase no AVA (Ambiente Virtual 
de Aprendizagem) da Universidade Tiradentes (Unit). Se o conteúdo das histórias (Star Wars e Lost) através 
do processo transmídia, conquistam milhares de fãs de todas as idades, é provável que o uso desse processo 
na Educação a Distância traga resultados positivos para os modelos metodológicos dos docentes. Desta 
forma, é possível realizar atividades interacionais desenvolvidas de forma coletiva/colaborativa, seduzindo 
os alunos para a aprendizagem daquele conteúdo, e para isso o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 
disponibiliza recursos. Concluímos que é possível a inserção de conteúdos transmidiáticos na Educação a 
Distância da Universidade Tiradentes (Unit) sendo que com isso, os alunos se interessem mais pelo conteú-
do por estarem trabalhando em diversas plataformas, além de trabalharem em colaboração com os colegas. 
(PROBIC) Humanidades 
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA FAMÍLIA EM SERGIPE A 
PARTIR DA DÉCADA DE 90

Victor Assis Gomes (Graduando em Ciências Econômicas-UFS), andarilhoak@bol.com.br; Paulo José Oliveira 
(Prof. MSc. Orientador-Geografia-UFS), paulojoseoliveira@oi.com.br

Abordagem das transformações sofridas na estrutura domiciliar e nos arranjos domésticos em Ser-
gipe. A família é um grupo destacado por conexões pelas quais os indivíduos se inter-relacionam. Esta, 
segundo grupos de pesquisadores de diversas áreas, é uma instituição/sujeito em constante “otimização”. 
Este trabalho se propôs a examinar as transformações demográficas na relação e composição dos domicílios, 
através dos eventos macro e micro dinâmicos que acompanharam sua evolução histórica e distribuição espa-
cial a partir da década de 90 no Estado de Sergipe. Para tanto, foi necessário abordar a família em Sergipe, 
considerando as mudanças no padrão dos casamentos, na mortalidade e dentro dos próprios domicílios, os 
quais podem conter uma ou mais famílias. Buscou-se, desse modo, retratar as modificações na esfera fami-
liar e demográfica como um todo, tendo por base os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Para isso, a demografia da família é guiada pelo ferramental matemático e estatístico que, aplicados 
aos dados brutos, a despeito da sua fidelidade ao universo, evidenciaram características e comportamentos 
próprios ao sexo e à idade. Ao especificar os padrões de comportamento, foi demonstrada a correlação entre 
as características e a tendência histórica dos fatos familiares. Desse modo, através de gráficos e estatísticas, 
a situação e a causa das transformações familiares foi exposta num panorama causal/explicativo das “oti-
mizações” familiares. Concluiu-se que há uma mudança acentuada no padrão dos arranjos domiciliares em 
Sergipe no período, o que se reflete numa múltipla transição na demografia das famílias e, possivelmente, 
numa profunda mudança nas demandas, funções e determinantes endógenos e exógenos às famílias, pro-
cessos esses relacionados aos papéis sociais afirmados pelas instituições e pela sociedade ao longo do tempo. 
Demarcado por mudanças no “modelo” familiar, mudanças sociológicas e demográficas pressionam um 
avanço contínuo do processo em andamento. Destacadamente, nota-se um estreitamento vertical nas re-
lações familiares, vis-à-vis a uma concentração do modelo de família nuclear, uma maior fragmentação e 
isolamento do grupo domiciliar e uma tendência à instabilidade nos casamentos aos quais, segundo alguns 
autores, estão todos diretamente associados aos avanços no campo econômico e nas mudanças sociológicas.   
(Práticas Investigativas) Humanidades 
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: CONFIGURAÇÃO DE UM CAMPO 
DE PESQUISA NO PPED – UNIT

Iandra Moraes dos Santos Felix – História/UNIT iandram.campos@gmail.com; Profa. Dra. Ilka Miglio de 
Mesquita – PPED/UNIT ilkamiglio@hotmail.com. 

Entre os anos de 1950 e 1960 a História da educação começa a se configurar como um campo de 
pesquisa no Brasil, tendo em vista práticas de investigação na área e a criação do centro de pesquisa em 
educação (1955), vinculado ao INEP (Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais). Mas foi a 
partir dos anos de 1980 que a produção em História da educação destacou-se e sua renovação se deu pelos 
estudos e pesquisas trazendo referenciais de tendências da história cultural, história social e a micro-história. 
Este trabalho tem como objetivo evidenciar a configuração do campo de pesquisa em História da Educação 
no Programa de Pós-graduação em Educação (PPED) da Universidade Tiradentes. Para tanto, partimos do 
levantamento de dados dos grupos de pesquisa credenciados no CNPq, dos projetos de pesquisadores do 
campo da história da educação, das dissertações defendidas e em andamento, como projetos de iniciação 
científica. A pesquisa em andamento, pelos resultados parciais a serem apresentados no banner, pode visua-
lizar a investigação da história da educação no PPED para uma análise do campo no Brasil. Nesse sentido, 
podemos contribuir com os estudos historiográficos do campo de investigação – a História da Educação. 
(Outros) Humanidades 

HOMICÍDIOS NA CIDADE DE ARACAJU: UMA PRIMEIRA 
ABORDAGEM DO PROBLEMA

Adriano Oliveira dos Anjos - adrianodosanjos1@hotmail.com; Fellipe José de Araujo Costa Melo - fellipecm@
hotmail.com.

Esta pesquisa tem por objetivo conhecer a situação dos homicídios cometidos na cidade de Aracaju, 
a partir da análise de inquéritos policiais abertos no ano de 2011, bem como, da análise de outras fontes de 
informação a exemplo dos dados fornecidos pelos sites oficiais do governo e pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Sergipe. Através destes instrumentos, traçaremos o perfil dos autores e vítimas do cri-
me de homicídio em Aracaju, faremos, também, um mapeamento na busca de identificar onde há sua maior 
incidência e com o que se relaciona e, por fim, será feita uma análise das principais políticas públicas exis-
tentes no Estado, oferecendo ao final do estudo alguns subsídios para seu aperfeiçoamento. O tema central 
abordado na pesquisa (homicídios – violência letal) apresenta-se como um tema complexo e inesgotável em 
decorrência de sua própria natureza e mutabilidade. Tal característica possibilita seu estudo por diferentes 
ramos do conhecimento o que o torna ainda mais instigante. A pesquisa em andamento possibilita o seu 
aprofundamento e análise do tema levando em consideração outros fatores a exemplo da análise da dinâ-
mica do homicídio durante um determinado período, como também, estudá-lo levando em consideração a 
região metropolitana da qual a cidade de Aracaju faz parte. (PROBIC) Humanidades 
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IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 125/2010 DO CONSELHO NACIONAL 
DE JUSTIÇA (CNJ) NA ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA COMUM FEDERAL E ESTADUAL 

SERGIPANA DE 2011 A 2013

Mariana de Faro Felizola (marifelizola@gmail.com); Prof.(a) Dr.(a) Gabriela Maia Rebouças (gabriela_
maia@unit.br)

Tendo em vista a sobrecarga do Sistema Judiciário brasileiro, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) 
proporciona estímulos à prática da conciliação, os quais vêm ocorrendo desde a implementação da Emenda 
Constitucional nº 45/2004, através da qual foi criado o CNJ. A atuação deste órgão envolve planejamento, 
modernização e controle do Judiciário, com políticas voltadas para a ampliação do acesso à justiça e eficiên-
cia do sistema, tendo, no caso da conciliação, destaque para a Resolução nº 125 de 2010, que versa sobre as 
regras de controle estatístico para casos que impliquem conciliação em todo o território brasileiro. METO-
DOLOGIA/OBJETIVOS: com o objetivo geral de avaliar o grau de implementação da resolução 125/2010 
do CNJ na administração judiciária comum federal e estadual sergipana de 2011 a 2013, especificado nos 
objetivos de determinar o nível de comprometimento dos tribunais sergipanos com a resolução em ques-
tão, de maneira a levantar dados sobre as conciliações realizadas em âmbito estadual e federal e, também, 
identificar o método utilizado para este levantamento estatístico na jurisdição determinada, este estudo 
está sendo feito nas seguintes etapas: pesquisa bibliográfica sobre os temas de acesso à justiça e sistemas de 
resolução de conflitos; pesquisa documental de leis e outros textos normativos; coleta de dados para fazer 
o levantamento estatístico; e observação não- participante nas semanas de conciliação. RESULTADOS: o 
levantamento bibliográfico preliminar indica justamente a conciliação e a mediação como instrumentos de 
solução de conflitos que representam o foco da pesquisa, pois funcionam como mecanismo facilitador para 
o Judiciário, na medida que a atuação do juiz como detentor da única decisão a ser seguida pelas partes 
cede lugar à figura do conciliador. Assim, as partes irão conjuntamente decidir qual a melhor solução para 
a demanda. Aprimorar este trabalho significa ampliar o acesso à justiça e facilitar a celeridade processual. 
A pesquisa documental já identificou que o Tribunal de Justiça estadual sergipano expediu a Resolução nº 
11/2011, que visa a implementar a 125/2010 do CNJ, sendo esta já uma  evidência importante da pesquisa. 
No entanto, é a operacionalização dos dados estatísticos sobre a conciliação em Sergipe que indicarão o grau 
efetivo de implementação desta política do CNJ. (PIBIC/CNPq) Humanidades 
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IMPRESSOS PROTESTANTES, EDUCAÇÃO E A REDE DE SOCIABILIDADE 
ENTRE BRASIL E INGLATERRA (1864-1884)

Wadington Ferreira Santos/ddcbu@hotmail.com; Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento/ester_fraga@
unit.br. 

Na perspectiva da História Cultural, este trabalho insere-se na História da Educação. É parte do 
projeto que a Profª. Dra. Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento desenvolve atualmente intitu-
lado “Imprensa Protestante nos Oitocentos”, e é apresentado como resultado parcial do projeto de mesmo 
título financiado pelo CNPq/2012. Este texto tem como objetivo identificar os agentes e colportores que 
atuaram no Brasil no período de 1864-1884 como também compreender a ação dos agentes da Sociedade 
Bíblica Britânica e Estrangeira/BFBS no Brasil durante o marco temporal delimitado. O corpus documental 
analisado encontra-se disponível na Cambridge University Library, Inglaterra (UK). É parte de um acervo 
de aproximadamente 4.800 correspondentes que atuaram em todo o mundo durante o período de 1804 a 
1897, posteriormente digitalizados pela coordenadora do referido Projeto de Pesquisa. No marco temporal 
delimitado atuaram no país 9 agentes e foram contabilizados 29 documentos entre eles cartas, anotações, 
transcrições e orçamentos. Porém, essa investigação se limitou à atuação e a rede de sociabilidade entre o 
Brasil e a Inglaterra, graças ao papel desses agentes em território brasileiro. Todo o movimento desses ho-
mens foi sistemática e regularmente rastreado durante o período em que ficaram vinculados à instituição. 
Nessas cartas, os agentes relatam suas atividades e impressões sobre o Brasil. A troca de correspondências 
foi feita entre os agentes localizados no Brasil e os seus superiores localizados na sede possibilitando o mape-
amento dos mesmos e seus locais de atuação durante o marco delimitado no século XIX. A análise da do-
cumentação do projeto desenvolvida será decisiva na decifração das representações, das discussões, soluções 
de problemas e dos avanços e recuos das ações dos agentes britânicos na área sob sua jurisdição no Brasil. 
O referencial teórico-metodológico aborda os seguintes conceitos: método indiciário (GINZBURG, 2007), 
campo (BOURDIEU, 1980), associações voluntárias (WEBER, 2004), correspondência (GOMES, 2004) 
e, missões protestantes (NASCIMENTO, 2007, 2008). (PIBIC/CNPq) Humanidades 
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MÉTODOS E PERSONAGENS DE FORMAÇÃO: É NA TRAJETÓRIA DE VIDA QUE 
ENTENDEMOS MUITO SOBRE O SER PROFESSOR

laisadias10@gmail.com; luziannesantos@hotmail.com.br

O presente artigo, como fruto de pesquisa em andamento, atrelada ao Projeto de iniciação cientifica 
Modos de educar: práticas escolares e cultura escolar no território centro sul sergipano, tem por objeto de es-
tudo a trajetória de vida da professora aposentada Raimunda Maria de Jesus, de 83 anos de idade, residente 
no povoado Samambaia, cidade de Tobias Barreto. Essa escolha se justifica pelo fato de nossa entrevistada 
ter ensinado em sua própria casa por 18 anos como a única professora do povoado onde vivia, o que lhe 
confere a representatividade docente que exerce hoje. Ao adentrar na história de vida da nossa personagem, 
percebemos que os métodos de ensino, a forma de inculcar e moldar comportamentos, e a disseminação de 
normas e regras, a exemplo de como organizar os alunos em sala de aula, foram fruto dos ensinamentos de 
sua professora primária “Maria José”. E para além de uma similitude há uma reprodução de um modo de 
educar, pois como revela em depoimento, do mesmo modo que aprendeu, ensinou aos seus alunos. Partindo 
dessa premissa, elegemos como objetivo entender quais mecanismos conservaram essas vivências nas práti-
cas escolares desenvolvidas por nossa personagem como professora em sua própria sala de aula. Através da 
metodologia da história oral e baseado-se nas categorias de analise práticas escolares de Faria Filho e Vidal 
(2004) e cultura escolar de Dominique Juliá (2001), pudemos concluir que  comportamentos experiencia-
dos no processo de formação podem fixar marcas na vida do indivíduo dando significado a sua identidade 
pessoal e no caso da nossa personagem, na sua vida profissional, que se revela aos olhos do pesquisador como 
fruto de um habitus professoral, compreendido como  a capacidade que estruturas educacionais têm de mar-
car a personalidade do indivíduo a ponto de serem reproduzidas da mesma forma como foram absorvidas.  
(PROBIC) Humanidades 
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MODIFICAÇÕES CONFORMACIONAIS EM PEROXIDASE DE RAIZ FORTE (HRP) 
SUBMETIDA À AQUECIMENTO CONVENCIONAL

Lucas Costa Lopes / lucasbiologiaunit@hotmail.com; Alini Fricks / alinitf@yahoo.
com.br; Claudio Dariva / claudio.darivat@yahoo.com.br

Peroxidases são ubíquas na natureza, não dependem de cofatores e atuam sobre um grande número de 
substratos. Por sua natureza oxidativa, o uso da peroxidase poderia substituir as técnicas químico-oxidativas 
atuais. O estudo da aplicabilidade desta enzima é de grande importância e apresenta inúmeras vantagens, 
tais como: baixa demanda de energia; operação em baixas e altas concentrações de contaminantes; ampla 
faixa de pH, temperatura e salinidade; o controle do processo é simplificado e fácil. A atividade catalítica, 
a estabilidade e a especificidade da enzima dependem da sua estrutura tridimensional. HRP é estável à des-
naturação induzida por pH e calor. Sabe-se que picos em 222 nm em dicroísmo circular (CD) refletem o 
teor de estrutura helicoidal (estrutura secundária) em proteínas. Diante do potencial de aplicabilidade desta 
enzima em biocatálise, o presente trabalho tem por objetivo averiguar as mudanças de atividade e de conte-
údo de estrutura secundária (&#945;-hélices) em peroxidase de raiz forte (HRP) por CD em amostras tra-
tadas com aquecimento térmico. Metodologia: Para o presente trabalho, foi utilizada HRP (Sigma Aldrich), 
Rz:3,0. A solução de HRP foi preparada na concentração de 1,75µM (Fricks et al, 2009), considerando 40 
KDa o peso molecular da isoenzima C de peroxidase de raiz forte. A atividade enzimática foi determinada 
por método colorimétrico, baseado na mudança de absorvância a 470nm devido a formação do produto 
de oxidação do guaiacol, o tetraguaiacol, durante cinco minutos. O ensaio contém 2,78 mL de tampão 
fosfato 100 mM (pH6,0); 0,02 mL do preparado enzimático diluído 200 vezes em tampão pH6,0; 0,1 mL 
de solução de guaiacol 100 mM e 0,1mL de H2O2 2,0mM, a 25 °C. Para o aquecimento convencional a 
faixa de temperatura estudada foi de 30-60°C. Cerca de 2 mL de amostra serão transferidas para frascos 
hermeticamente fechados e incubados na temperatura de estudo em banho termostatizado. Em intervalos 
pré-determinados, alíquotas serão coletadas e a atividade medida. Resultados: Os resultados indicam que 
a depender da temperatura em que a enzima é exposta, regiões diferenciadas da sua estrutura sofrem perda 
de estrutura secundária. De acordo com os resultados de atividade encontrados podem-se conduzir reações 
catalisadas por HRP em temperaturas de até 45 °C em que perdas de estrutura secundária da enzima não 
comprometem a manutenção da sua atividade. Temperaturas de 50 e 60 °C levam a perdas de estrutura 
secundária em regiões tais da enzima que ocasionam maior exposição do sítio ativo e uma possível depleção 
do cálcio estrutural, o qual é responsável pela estabilidade da estrutura secundária. Além disso, o cálcio é 
essencial para manter a integridade estrutural do heme em sua geometria ideal para a catálise.   (Dissertação) 
Humanidades 
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O DOCENTE A PRÁTICA PEDAGÓGICA DAS NARRATIVAS NO ÂMBITO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Izabel Cristina Melo dos Santos

Esta dissertação procura identificar experiências relativas às práticas pedagógicas de professores do 
Ensino Fundamental relacionadas à utilização da narração de histórias em sala de aula. Justifica-se o interes-
se por entender ser a narração oral bem mais do que apenas uma atividade lúdica, ela favorece o aprendizado, 
influenciando a socialização e a tolerância entre os alunos e deles uma interação dialógica com o professor. 
As dificuldades em colocar em prática algumas modalidades pedagógicas sejam por precariedade de recur-
sos ou outros motivos fazem da narrativa uma boa opção considerando que sua utilização exige do docente 
apenas voz e imaginação. É incontestável a dificuldade encontrada pelo professor ao ministrar uma aula cuja 
temática não motiva os estudantes. Diante dessa realidade, a narração de histórias é uma alternativa que 
exemplifica os assuntos clareando os objetivos abstratos da disciplina. Não é transformá-lo em um contador 
de histórias, mas sim em um galvanizador de sentimentos utilizando o instituto pedagógico da narrativa 
para despertar a atenção, curiosidade e a sensibilidade dos alunos, aproximando-os dos valores culturais e 
que segundo UMBELINO (2005p. 7-19), ”estimula a imaginação e promove o acesso a diferentes culturas 
e ao convívio com o outro, despertando também o desejo pela história do cotidiano, do passado, do mundo 
enfim”. A investigação acerca da utilização da narrativa como ferramenta na sala de aula será realizada no 
município de Aracaju, Estado de Sergipe, em Escolas de Ensino Fundamental com professores polivalentes 
do quarto ano de uma escola pública municipal. Trata-se de uma pesquisa que busca resgatar a importância 
de uma prática pedagógica cientificamente cotejada, a saber, a utilização da oralidade de forma narrativa, 
por parte dos docentes encarregados de transmiti-la aos estudantes. Todos os subsídios teóricos e materiais 
utilizados serão coletados junto a fontes bibliográficas relacionadas às temáticas estudadas, passando por um 
levantamento das escolas municipais de Aracaju e entrevistas gravadas com os professores para verificação 
do uso da narrativa em suas aulas. Objetivando apurar a prática desses profissionais de ensino do Município 
de Aracaju em relação ao uso de narrativas, será de fundamental importância verificar se a metodologia já 
está sendo ou não adotada pelo professor, levar em consideração o seu comportamento diante das dificul-
dades de transmissão da prática adotada e também colher sua opinião sobre a influência dessa prática na 
formação dos alunos. Quanto aos resultados, com certeza servirão de reflexão sobre a relevância da narra-
tiva no contexto educacional, ensejando sugestões acerca da sua consistente aplicabilidade e conduzindo o 
pensamento de que, ao contar histórias estará “desrrobotizando” o processo e estimulando seus alunos a 
produzirem narrativas, pois quem escuta também gosta de contar.  (Dissertação) Humanidades 
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O IDOSO INSTITUCIONALIZADO: UM ESTUDO DE CASO NO RECANTO 
DO IDOSO PEDRO PAES MENDONÇA EM PROPRIÁ/SE

DIANDRA TAMIRIS SILVA DOS SANTOS - diandraamiga@gmail.com; JOZELMA GONÇALVES DE 
ASSUNÇÃO; MARIA CRISTINA LISBOA DE OLIVEIRA; CO - AUTOR(AS) MARIA DA CONCEICAO 
SOUZA MENDONÇA; ROSANA MARQUES MENEZES; LENALDA VIEIRA SANTOS MORAES

O presente Trabalho de Conclusão de Curso se propõe a uma análise do contexto das relações exis-
tentes entre o idoso e a familia na sociedade, bem como as relações institucionais, tratando de uma aborda-
gem do idoso no Brasil, e a construção do conceito social do termo idoso. Nesse percurso foram destacados 
os serviços concretizados na sociedade a partir da CF/88 e Estatuto do Idoso pelas políticas sociais, enten-
dendo como se configuram as ILPIs na atualidade. O que permite evidenciar a produção de conhecimento 
acerca da realidade dos idosos institucionalizados no Recanto do Idoso Pedro Paes Mendonça em Propriá/
SE. Os instrumentos metodológicos utilizados foram à pesquisa bibliográfica, de campo e o método dialé-
tico marxista que permitiu a análise dos dados empíricos na realização deste trabalho. Bem como a técnica 
de análise de dados por meio da entrevista semi-estruturada com universo da pesquisa 35 idosos, sendo a 
amostra da pesquisa, os 7 idosos, 4 familiares e 2 funcionários, sendo que a abordagem qualitativa permitiu 
a coleta e a análise dos dados de maneira aprofundada. Este trabalho tem como objetivo analisar como se 
estabelecem as relações familiares no Recanto do Idoso Pedro Paes Mendonça, identificando os fatores que 
contribuem para o processo de institucionalização do idoso, bem como verificar a aplicabilidade do Estatuto 
do Idoso na referida instituição.  Deste modo, este estudo mostra a realidade vivenciada pelos idosos institu-
cionalizados mediante a compreensão do processo do envelhecimento no contexto familiar e institucional, 
significando a predominância dos vínculos familiares, no qual verificou-se nesse ambiente institucional o 
acompanhamento familiar, além de haver um tratamento condizente ao estabelecido no Estatuto do Idoso. 
(TCC) Humanidades 
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O PAPEL DAS MULHERES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS COMO VETOR DE 
SUSTENTABILIDADE NO MUNDO CONTEMPORÂNEO

Fábio Rezende Braga - frezendebraga@gmail.com;  Leonardo Menezes Vasconcelos Silva-leomvsilva@hotmail.
com;  Profª. Dra. Márcia Rodrigues Bertoldi -  marcia_bertoldi@unit.br. 

As comunidades tradicionais têm uma importância fundamental na conservação do meio ambiente, 
tendo em vista que seu rearranjo social serve como contraponto à nociva relação empreendida pelas grandes 
sociedades de consumo. Além disso, os conhecimentos tradicionais advindos delas demonstram o quanto 
é possível estabelecer uma relação saudável entre a natureza e o homem. A comunidade internacional, por 
meio da implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), vem debatendo medidas que 
protejam estas comunidades ante às inúmeras adversidades, a exemplo da biopirataria, que obstam sua con-
tinuidade, bem como um direito ao desenvolvimento de acordo com suas singularidades. Neste contexto, 
a CDB prevê, através das decisões das Conferências das Partes (COP), o reconhecimento da mulher como 
vetor na manutenção das comunidades tradicionais, em virtude das práticas sustentáveis empreendidas por 
elas, as quais garantem a manutenção e o desenvolvimento dos conhecimentos tradicionais associados à bio-
diversidade e dos habitas onde se desenvolvem. Deste modo, há o incentivo à implementação de  políticas 
e medidas voltadas para a efetiva participação das mulheres nas decisões e no direcionamento das comu-
nidades, sugerindo o seu protagonismo social. É importante destacar a dupla importância da mulher neste 
processo. Em primeiro lugar como incentivadora das comunidades tradicionais e, em segundo, em razão à 
quebra dos paradigmas que a posicionam em um patamar social secundário, no qual sempre lhe foi privado 
o poder de decisão e atuação nos espaços públicos. Assim, é imprescindível conhecer o papel da mulher na 
comunidade tradicional a partir da compreensão das correntes teóricas do ecofeminismo, movimento polí-
tico que dá propriedade à relação de intimidade estabelecida entre a mulher e a natureza, as quais se unem 
para combater as opressões advindas da lógica capitalista e do patriarcado, buscando garantir o direito à 
continuidade e ao desenvolvimento. O presente projeto tem caráter qualitativo e a construção dos dados será 
realizada sobre a base da pesquisa bibliográfico-documental. Enquanto a pesquisa bibliográfica nos oferecerá 
o aporte necessário para compreender os conceitos, princípios e instituições jurídicas que estruturam o obje-
to, a documental nos oferecerá o conhecimento quanto à legislação, as discussões nos fóruns internacionais, 
bem como as decisões e deliberações que a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e a Organização 
Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) emitem sobre a temática. Estas pesquisas oferecerão os subsí-
dios para a construção teórica dos objetivos assinalados. O objetivo geral do projeto é identificar o papel da 
mulher pertencente a comunidades tradicionais no desenvolvimento de práticas sustentáveis que fomentam 
a continuidade cultural e a promoção do desenvolvimento sustentável. (PIBIC/CNPq) Humanidades 
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O TUTOR NA EAD: SABERS NECESSÁRIOS PARA A PRÁTICA DOCENTE 
NO ESPAÇO VIRTUAL

MANOEL MESSIAS DE SOUZA/manoeldsouza@yahoo.com.br

Neste novo cenário de globalização dos conhecimentos com o advento da popularização da internet, 
percebe-se o crescimento de cursos na modalidade à distância, destacando os programas de graduação e pós-
-graduação lato sensu. O uso constante das Tecnologias de Informação e Comunicação pelas Instituições de 
Ensino, que passaram a ofertar cursos na modalidade à distância utilizando ambientes virtuais de aprendi-
zagem, um ambiente inovador que dá possibilidades para que alunos estudem em horários de sua conveniên-
cia, tornando-se um agente de mudanças e transformações das práticas pedagógicas, fez surgir à necessidade 
de um profissional da educação que desenvolvesse a atividade de tutoria, surgindo então o papel do profes-
sor/tutor, mais conhecido como tutor. O tutor ao fazer uso dos recursos tecnológicos facilita e promove a 
aprendizagem autônoma do educando, estimulando seus pensamentos, criando possibilidades para que o 
discente produza ou construa seu próprio conhecimento, ao invés de simplesmente transferir os mesmos, 
instigando o conhecimento crítico (FREIRE, 1996), agregando valores e contribuindo para o desenvolvi-
mento pessoal e uma educação de qualidade. METODOLOGIA. Este trabalho, resultado de uma pesquisa 
bibliográfica e documental, visa buscar informações essenciais relacionadas às atribuições e a importância 
da atuação do tutor no espaço virtual, bem como as necessidades de conhecer as ações desempenhadas por 
este docente quando da utilização das novas práticas pedagógicas em cursos oferecidos na modalidade à dis-
tância. DESENVOLVIMENTO. Na EaD é o tutor o responsável em fazer o acompanhamento no processo 
ensino-aprendizagem bem como pela aproximação, articulação entre os alunos e pela avaliação dos alunos 
nas práticas educativas, ou seja, os tutores são “pessoas treinadas e especializadas em transmitir informa-
ções, orientações e avaliações de alunos a distância.” (GONZALES, p.75). De acordo com os Referencias de 
Qualidade para a Educação Superior a Distancia, elaborado pelo Ministério da Educação “o tutor deve ser 
compreendido como um dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica” (Brasil, 2007, p.21), é 
ele o responsável por mediar às ações pedagógicas que envolvem o aluno durante o curso. O papel do tutor 
no espaço virtual é de fundamental importância para o desenvolvimento do processo educativo, devendo 
este “motivar cada aluno, acompanhando suas atividades no curso, procurando sempre orientá-lo quanto ao 
desenvolvimento de estratégias de estudo autônomo, visando à melhoria do processo ensino-aprendizagem 
[...]” (COSTA, s.d., p.9-10). Um tutor tem que ser “um profissional com condições de aprender a aprender 
com competências para fazer da educação a distância, um espaço de virtualidade crítica, poética, formati-
va e comprometida com a formação de alunos críticos e sujeitos pensantes” (LEAL, 2004, p.2). Dentre as 
muitas competências desenvolvidas pelo do tutor no espaço virtual podemos citar: a capacidade de interagir 
com os conteúdos e com o material didático; inovação educacional; domínio das ferramentas tecnológicas; 
promover bons discursos no ambiente virtual; acompanhar as atividades dos alunos; saber trabalhar em 
equipe. É dever do tutor reconhecer as funções pedagógicas, social, gerencial e técnica inerentes ao desen-
volvimento das tarefas presentes nos cursos a distância, no intuito de favorecer o relacionamento com o edu-
cando, facilitando o processo de construção do conhecimento. Ao instituir novas práticas pedagógicas no 
ensino a distância o tutor torna a aprendizagem mais dinâmica levando soluções para condução do processo 
educativo. Para Freire (1996, p.23) “quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Percebe-se que EaD provoca mudanças e transformações nas práticas peda-
gógicas. Ao respeitar a autonomia da aprendizagem de cada aluno e atuando de forma decisiva no ensino a 
distância, o tutor provoca mudanças no processo educativo. (Práticas Investigativas) Humanidades 
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O USO DAS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO CONTEMPORÂNEAS COMO 
ESTRATÉGIA PARA A DIFUSÃO CIENTÍFICA EM DUAS UNIVERSIDADES 

DO ESTADO DE SERGIPE

Danillo Reis dos Santos - danillo_rds@hotmail.com ; Sérgio Prado Leite - spleite93@hotmail.com; Cristiane de 
Magalhães Porto - cristiane_magalhaes@unit.br

Pensar a difusão de ciência como um fator importante para a visibilidade de uma Instituição de 
Ensino Superior – IES – tem se tornado uma realidade no cotidiano de pesquisadores e dirigentes destas 
instituições. Na contemporaneidade a comunicação de ciência se redimensionou e isso trouxe não apenas 
velocidade para tornar públicos os resultados de pesquisa, mas a versatilidade multiplicidade de meios para 
o escoamento da produção científica marca um novo perfil para o pesquisador, as IES, os estudantes e a 
própria sociedade. Dessa forma, por meio do incentivo à produção científica e a difusão desta em suporte 
on-line as IES brasileiras em especial, duas universidades sergipanas podem colaborar para que uma nova 
perspectiva educacional vá se formando. Ou seja, o compromisso em tornar públicos resultados de pesquisa 
não apenas, tendo a disseminação como suporte, mas também investindo na divulgação de ciência, pois esta 
chega à sociedade, ultrapassando os “muros” acadêmicos. Instaura-se, também, uma expansão científica que 
se redimensiona continuamente por meio de descobertas e pela ciência aplicada: a reconfiguração da manei-
ra de comunicar e a convergência dos meios formam uma nova paisagem contemporânea. Isso posto, este 
projeto de pesquisa tem como principal meta identificar meios usados pelas duas universidades do estado de 
Sergipe para a difundir suas pesquisas, enumerando como o suporte on-line torna essa difusão mais rápida, 
interativa, atual e alcança um público maior e quiçá mais significativo. O método de abordagem que dará 
suporte mais à investigação será o qualitativo, porém, em alguns momentos o quantitativo poderá constar 
como uma maneira de garantir a triangulação dos dados. (PROVIC) Humanidades 
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OS DIREITOS DA UNIÃO HOMOAFETIVA E OS DESAFIOS DIANTE 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ana Flávia Oliveira Freitas (Curso de Serviço Social – UNIT, ana_flavya@hotmail.com); Danie-
le Feitoza Lima (Curso de Serviço Social-UNIT, daniele_fl@hotmail.com); Fábio Miguel Costa (Curso 
de Serviço Social-UNIT, Miguel_oficial@live.com) Rayssa Apolônio Feitosa (Curso de Serviço Social – 
UNIT, rayssacat@hotmail.com); co- autora Acácia Gardênia Santos Lelis (Professora de Direito do curso de 
Serviço Social – UNIT, aglelis@infonet.com.br).

A análise da homossexualidade é uma das questões que está na pauta do episódio social, pois desde 
que o mundo é mundo existe a relação homoafetiva. A não aceitação das diferenças consecutivamente trouxe 
obstáculos na sociedade e justiça, por parte dos casais homossexuais em relação a obter os mesmos direitos 
que os casais heterossexuais. Assim como toda família precisa de proteção judicial, os casais homoafeti-
vos não fogem desta regra e também possuem os mesmos direitos de usufruir este amparo. Poucos foram 
os direitos conquistados, pois as posturas conservadoras ainda apresentam desconectadas com a realidade 
social. Logo, este trabalho objetivou relatar as questões da união homoafetiva em um contexto histórico, 
defendendo os direitos da relação homoafetiva no Brasil, como: estudar os direitos da união homoafetiva, 
família, desafios e direitos conquistados. Na pesquisa foram utilizados estudos bibliográficos, como: livros, 
artigos e sites para relatar com maior eficiência o tema abordado. Esta pesquisa de iniciação cientifica ve-
rificou a luta dos homossexuais por direitos e os desafios enfrentados por estes casais, a posição da igreja, 
sociedade e judiciário. Constatou a preocupação com a falta de respeito quanto à dignidade humana quando 
da abordagem da homossexualidade. A esperança é que as pessoas a cada dia mais atue na defesa desses 
direitos e que ainda haja tempo de uma nova sociedade sem preconceito, onde cada pessoa viva do jeito que 
se sinta feliz, basta uma simples ação a favor dos casais homoafetivos que mudará a vida deles, uma vez que 
o reconhecimento deste casal é um termo impossível de ser negado e assim será cumprida a correta justiça. 
(Outros) Humanidades 
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PENSANDO A ESCOLA ENTRE O CONTROLE E A DISCIPLINARIZAÇÃO - 
ENSAIOS DELEUZIANOS.”

Juliana Monteiro (juhsantosvieira@gmail.com); José Laerton Santos (laerthon@hotmail.com) ; Dinamara 
Garcia Feldens (dfeldens@hotmail.com)

O referente texto “Pensando a escola entre o controle e a disciplinarização- ensaios deleuzianos.” 
é um dos frutos do projeto de Iniciação Científica PROBIC 2012/2013 intitulado “A escola na contem-
poraneidade: entre o controle e a disciplinarização.” que consiste em um dos objetos de reflexão do grupo 
GPECS, que propõe algumas reflexões a respeito da Escola e de sua trajetória, bem como, seu impacto  nas 
subjetividades que a ela se submetem. As reflexões aqui propostas buscam suas referências na chamada fi-
losofia da diferença, principalmente, nos filósofos franceses Gilles Deleuze e Michel Foucault.  Através da 
metodologia cartográfica percorremos, nesta pesquisa, os territórios de conceitos como encontro, afecto, 
desejo, e acontecimento na filosofia contemporânea e que perpassam educação e vida. Buscamos compre-
ender, a potencialização de um ser pensante, que introduz suas experiências e dinâmicas de existência e as 
reverte em um conhecimento sem entraves morais ou verdades absolutas, que trata a educação como arte, 
como criação. Também é nosso objetivo investigar aspectos das chamadas sociedades disciplinares e sua 
transição para a sociedade de controle, suas formas de poder e aprisionamento. Na sociedade disciplinar a 
vigilância e a punição funcionam como instrumentos de construção das subjetividades. É preciso pensar a 
métrica, o enquadramento, os lugares definidos e arquitetados para cada sujeito em cada função e tempo. 
É a organização do tempo e do espaço. A fila, a palavra de ordem, as proibições, os castigos. Tudo segue 
uma ordem, um lugar e tem como função fazer funcionar. O poder precisa funcionar para que ele exista e 
é nesta perspectiva que o saber é seu parceiro e antecessor. O poder na Sociedade de Controle é mais sutil 
e perverso, pois está escondido nas imposições, nos padrões, tanto no nível do real quanto no virtual. Na 
observação sorrateira das câmeras, nos domínios que não são nem mais percebidos ou localizados. “Você é 
livre, por isto estou te filmando.” A partir disso, traz também a ética como a relação de si para consigo, que 
influencia os diferentes comportamentos em termos morais. Mais que isso, a Escola Moderna é constituída 
por práticas e saberes que desviam o olhar do outro e focam o olhar para um eu essencializado e sedentariza-
do na lógica cartesiana do sujeito. Não há espaço para se deixar afetar pela vida, pura em si mesma, simples 
e aterradora, como o barulho de um trovão. Neste sentido, faz-se necessário pensarmos historicamente de 
forma não linear, para que se possa entender o momento atual não como ponto localizável e definido por 
sucessões de períodos históricos, mas como miscigenação de tempos, coexistência de acontecimentos, que 
compõem os delineamentos da Instituição Escolar e assim, dos enunciados, saberes e práticas aí presentes. 
(PROBIC) Humanidades 
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POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E O SERVIÇO SOCIAL

Adriana S. de Andrade (Curso de Serviço Social, UNIT-EAD, adrianasandrade@bol.com.br); Daise E. de Souza 
(daisearoma@hotmail.com); Ivone Francisca S. dos Santos (ivineclara4@hotmail.com); Maria D. Peixoto 
(deija2010@hotmail.com);  Maria Luzineide de A. Almeida (luzialmeida72@gmail.com); Nilzete S. de Oliveira 
(nil-olive@hotmail.com); Valéria do N. Santos (valery.aju@hotmail.com);  Co- autores Jacqueline N. Xavier 
(UNIT-EAD asjacque@hotmail.com); Paulo Roberto F. dos Santos (paulo_felix@unit.br).

O Brasil vive um tempo de afirmação das políticas públicas, possibilitando uma maior universali-
zação de direitos fundamentais como saúde, educação e seguridade social. Assegurar o direito à educação 
significa o acesso e a permanência das crianças e adolescentes na escola. Por isso, é imprescindível que o 
debate da inclusão do Serviço Social nas escolas da rede pública seja intensificado. METODOLOGIA: Na 
elaboração, realizou-se pesquisa bibliográfica em livros, artigos, revistas, além da análise documental em 
Campanhas do CFESS/CRESS e relatos da imprensa que tratam da inserção dos(as) Assistentes Sociais na 
Escola. OBJETIVOS: Buscou-se, apreender a importância da inserção do(a) Assistente Social no campo 
educacional como um dos sujeitos que podem contribuir para o acesso e permanência do(a) aluno(a) no 
campo escolar. RESULTADOS: Evidenciou-se, que a Política Educacional no Brasil sempre foi marcada 
por avanços e recuos. Na primeira metade da década de 1960 tivemos a promulgação da Lei de Diretrizes e 
Bases (LDB) e forte ação de movimentos de educação popular, estes desativados após o golpe da classe domi-
nante, onde a política educacional foi guiada para servir  à acumulação do capital. A partir da Constituição 
de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, surge uma nova Política 
Educacional Cidadã. Corroborando com esse avanço, está em pauta, para votação no Senado Federal, o 
PLC nº 60/2007, de autoria do Deputado Federal José Carlos Elias, PTB/ES, que dispõe sobre a prestação 
de serviços de Psicologia e de Serviço Social nas escolas públicas de educação básica. Percebe-se, a legitimi-
dade dessa pretensão por ser a Escola uma ampla porta de entrada comunitária. Além de seu papel pedagó-
gico e de socialização, ela é depositária dos conflitos, limites, esperanças e de possibilidades sociais. É nesse 
contexto que o(a) Assistente Social tem grande contribuição a dar para a elevação do rendimento escolar, a 
efetivação da escola como espaço de inclusão social e a formação cidadã, em especial, de nossas crianças e jo-
vens, abrindo espaço para a comunidade realizar trabalhos preventivos contra evasão, a violência, e também, 
o incentivo à gestão democrática na Escola e o fortalecimento do vínculo familiar. CONCLUSÃO: A pes-
quisa, possibilitou aos sujeitos envolvidos entenderem a importância da inserção do(a) Assistente Social nas 
instituições de ensino. Cujo papel dos(as) Assistentes Sociais não se confunde com o dos educadores, pois 
expressa uma tendência de compreensão da própria educação em uma dimensão mais integral, envolvendo 
os processos sócio-institucionais, as relações sociais, familiares e comunitárias que fundam uma educação 
cidadã, articuladora de diferentes dimensões da vida social, como constitutivas de novas formas de sociabi-
lidade humana, nas quais o acesso  aos direitos sociais é crucial. (Outros) Humanidades 
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QUILOMBOLAS: ARATU, HISTÓRIA E CULTURA NO INTERIOR DE SERGIPE

Anderson Santos (andersonii@hotmail.com); Josiane Oliveira Rabelo (josiane_rabelo@hotmail.com); co-autora 
Profª Drª Dinamara Garcia Feldens

Esta pesquisa, coordenada pela Profª Drª Dinamara Garcia Feldens é fruto de um projeto financiado 
pela FAPITEC/SE que tem por objetivo pesquisar a cultura e a história do quilombola da Rua da Palha, 
tendo como foco as catadoras de aratu, residentes neste local quilombola, situada ao sul do Estado de Sergi-
pe, no município de Santa Luzia do Itanhi. As mulheres praticam no mangue a pesca do aratu, os homens 
catam caranguejo e suas crianças aprendem este oficio. As atividades executadas são passadas de geração 
para geração, o que corresponde ao principal meio de sustento das famílias. O estudo pretende investigar e 
registrar os principais aspectos que caracterizam a história e a cultura do cultivo de aratu dos moradores do 
quilombola da Rua da Palha no município de Santa Luzia do Itanhi/Se, bem como analisar o aspecto ritua-
lizado e de gênero nesta localidade. Ainda busca narrar à história da Rua da Palha, quilombola reconhecido 
e cadastrado pelo INCRA em 19/08/2005 no estado de Sergipe, produzindo um vídeo-documentário que 
registre as narrativas dos moradores, e descreva o contexto social do quilombola. Outro vértice da pesqui-
sa que tem um cunho social é o desenvolvimento de ações que possibilitem a preservação do patrimônio 
cultural e ambiental do mangue da fortaleza do aratu, envolvendo a comunidade quilombola. Pretende-se 
trabalhar com a história oral e com a etnografia como método de pesquisa. A história oral se constitui a 
partir da história construída em torno da oralidade, das histórias das pessoas, além de extrair a história de 
dentro da comunidade (THOMPSON, 1992). O método etnográfico pressupõe a imersão no campo de 
pesquisa, em seus sentidos e signos, por isso trata-se de um método em que seus pesquisadores habitam os 
lugares onde a pesquisa acontece no sentido de perceber suas significâncias e significados. Pretendemos fazer 
visitas de observação, e contato com a comunidade logo que a pesquisa iniciar para irmos compreendendo 
as especificidades do local os diferentes signos e representações que a compõem. Estudar essa comunidade 
irá possibilitar a produção de saberes e entendimento acerca dos aspectos culturais e da história que envolve 
os moradores da Rua da Palha fomentando interações entre produção acadêmica, ações ambientais e pre-
servação da cultura. A pesquisa em questão encontra-se em andamento onde somente uma visita a campo 
foi realizada, esta visita foi feita para conhecermos o local, conversar com alguns moradores e iniciarmos o 
processo de filmagens para o documentário. (PIBIC/FAPITEC) Humanidades 
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SEGUNDA INSTÂNCIA: ESTUDO SOBRE O DEBATE JUDICIAL EM TORNO DO 
PROGRAMA DE AÇÕES AFIRMATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE NO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

José Lucas Santos Carvalho (Curso de Direito, PROVIC/UNIT,lucascarvalhodir@hotmail.com); Autora: Kelly 
Helena Santos Caldas (Curso de Direito, PROVIC/UNIT, kellycaldas2.0@hotmail.com); Co- autor Msc. Ilzver 
de Matos Oliveira (Curso de Direito, Professor, ilzver@gmail.com)

A presente pesquisa se propõe a analisar a discussão judicial estabelecida no primeiro ano de vigência 
do sistema de cotas sociais e raciais na Universidade Federal de Sergipe- Programa de Ações Afirmativas da 
Universidade Federal de Sergipe – PAAF/UFS, o ano de 2010, de modo a identificar, através de pesquisa 
documental, as regras e princípios constitucionais, as normas jurídicas nacionais e internacionais, além dos 
fundamentos teóricos e jurisprudenciais utilizados pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região nos acórdãos proferidos em resposta aos recursos interpostos em virtude da inconformidade dos 
litigantes quanto às decisões proferidas em 1ª Instância, decorrentes das ações ajuizadas na Justiça Federal 
de Sergipe acerca da ação afirmativa de ingresso ao ensino superior adotada pela UFS, através da Resolução 
nº 80/2008/CONEPE. (METODOLOGIA/OBJETIVOS) Inicialmente foi realizada revisão bibliográfica 
acerca das ações afirmativas e da judicialização da política, como também dos dados levantados na 1ª ins-
tância sergipana no tocante ao sistema de cotas da UFS, a fim de estabelecer um estudo conceitual, visando 
à apropriação teórica das discussões contemporâneas sobre a matéria. A partir deste referencial teórico, 
iniciou-se a coleta dos acórdãos proferidos pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal – 5ª Região 
no ano de 2010, através da coleta de dados e documentos na Justiça Federal, no Tribunal Regional Federal – 
5ª Região e na Procuradoria Jurídica da Universidade Federal de Sergipe. Os documentos colhidos passarão 
por um procedimento analítico quantitativo e qualitativo do seu conteúdo. Uma vez realizada esta etapa, 
será empreendida a classificação dos dados por categorias analíticas, a serem exploradas em profundidade 
em caráter hermenêutico. Espera-se com esta pesquisa delinear a postura do Tribunal Regional Federal – 5ª 
Região diante de uma temática tão atual e complexa, como tem se mostrado a adoção de ações afirmativas 
no Brasil, e em âmbito local, especificamente, com o debate judicial estabelecido a partir da efetiva aplicação 
do sistema de cotas na UFS, em 2010. (RESULTADOS) Até o presente momento pôde-se verificar que na 
1ª instância foram impetradas 115 ações contra o PAAF/UFS, sendo que a posição majoritária dos juízes 
mostrou-se contrária ao programa de cotas da UFS. Todavia, não se trata de um posicionamento pacífico, o 
que ocasionou a interposição de recursos à 2ª instância, instrumentos esses que começaram a ser coletados, 
sendo analisados até então 43 recursos distribuídos entre mandado de segurança, embargos de declaração e 
embargos infringentes. Observou-se, também, que as políticas públicas de mitigação das diferenças sociais 
para ser concretizadas precisam de sustentação jurídico-legal, o que faz surgir uma nova demanda para os 
membros do poder judiciário. (PROVIC) Humanidades 
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO A SERVIÇO DA SEGURANÇA DO TRÂNSITO EM ARACAJU

Daniella Etinger Gomes (danietinger@hotmail.com); Diego de Argôlo Gomes (diego_argomes@hotmail.com);  
Igor Libertador Silva (igorls@ig.com.br). 

O projeto tem como objeto de estudo os sistemas de informação presentes na sinalização de trânsito 
horizontal e vertical em Aracaju. A pesquisa pretende a partir do estudo das normas do Departamento Na-
cional de Trânsito – DENATRAN, analisar a sinalização atual na Avenida Beira Mar, aplicar e demonstrar 
conceitos ergonômicos, além de variáveis como a percepção desses sistemas pelo indivíduo, o momento em 
que ocorre e como ocorre. Para tanto, o trabalho está fundamentado em pesquisas do tipo documental, 
bibliográfica, eletrônica e de campo. A investigação, ainda não concluída, visa como principal resultado a 
construção de um documento modelo, apoiado em bases estatísticas, textos e imagens, no qual poderão ser 
encontradas informações acerca dos sistemas de informação a serviço da segurança do trânsito. (PROVIC) 
Humanidades 
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UM ESTUDO DO CASO ARE 660.861(STF): O CONTROLE DO PROVEDOR DE 
HOSPEDAGEM DE PÁGINA DA INTERNET SOBRE AS VIOLAÇÕES 

AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Catia Tiburski catiatiburski@hotmail.com; Querolayne Cambil layne_drops@hotmail.com

O projeto PROVIC/UNIT “Um estudo do caso ARE 660.861(STF): o controle do provedor de 
hospedagem de página da internet sobre as violações aos direitos da personalidade” versa sobre novas tec-
nologias e o impacto nos direitos humanos e tem como objeto de estudo o ARE 660861 do Supremo 
Tribunal Federal. Diante da lacuna legislativa específica que fundamente os embates juscibernéticos, este 
leading case (ARE 660861) pautará as decisões proferidas pelo Poder Judiciário. Ante uma nova realidade, 
a internet surge como meio de comunicação em massa, embora muito distinta dos meios de comunicação 
tradicionais. A internet é uma rede internacional de computadores interconectados na qual as informações 
e agentes que não podem ser isolados, onde o conteúdo ganha proporção e fluxo mais rápido comparado 
aos meios tradicionais. O caso aborda a problemática da coerência com o sistema constitucional de uma 
empresa que hospeda sites na internet examinar o conteúdo (i)lícito publicado em uma rede social, quando 
este é considerado ofensivo, e de retirá-lo do ar, isso sem a intervenção do Judiciário. Na espécie, a Google se 
insurge contra condenação de indenizar uma vítima de ofensas na rede social Orkut, que é mantida por ela, 
e a retirar do ar a comunidade virtual em que as ofensas ocorreram. Afirma que o Orkut é uma plataforma 
cujo conteúdo é de responsabilidade do usuário, que, ao se cadastrar, aceita e contrata com a empresa os 
termos de serviço e assume obrigações. Sustenta, ainda, que não desempenha qualquer controle prévio do 
conteúdo do site, pois não há como se lhe exigir a tarefa de emitir juízo de valor sobre o conteúdo lançado 
no site, de modo a impedir a veiculação de determinado conteúdo. Advoga que a decisão mineira resulta em 
censura prévia, por determinar que o sítio hospedeiro fiscalize as informações veiculadas no Orkut, o que 
seria vedado pelos artigos 5º, incisos IV, IX, XIV e XXXIII, e 220, parágrafos 1º, 2º e 6º, da Constituição 
da República. Estariam vulnerados, de acordo com este entendimento, a liberdade de expressão, o direito à 
informação e o princípio da reserva de jurisdição do Poder Judiciário. O objetivo da pesquisa é descobrir, na 
ausência de disciplina legislativa específica da matéria, se a incidência direta dos princípios constitucionais 
gera, para a empresa hospedeira de sítios na internet, o dever de fiscalizar o conteúdo publicado nos seus 
domínios eletrônicos e de retirar do ar as informações denunciadas como ofensivas aos direitos da persona-
lidade, sem necessidade de intervenção do Judiciário. Para consecução dos objetivos da pesquisa a metodo-
logia empregada será o estudo de caso (ARE 660861). O projeto está sendo realizado em caráter qualitativo 
e sua construção se baseia em pesquisa documental (peças do acórdão) bibliográfica, que é uma estratégia 
necessária par qualquer pesquisa científica. Como é um projeto que está no seu início, não se pode ainda 
apresentar os resultados finais almejados. (PROVIC) Humanidades 
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UTILIZAÇÃO DE PROTEÍNA RECOMBINANTE COMO ANTÍGENO PARA TESTE 
DIAGNÓSTICO DE LINFADENITE CASEOSA ATRAVÉS DE ELISA INDIRETO

Katharina Kelly de Oliveira Gama Silva (Graduanda em Biomedicina LBmat/ITP/UNIT kate_olyver@hotmail.
com); Daniela Droppa Almeida (Mestranda em Biotecnologia Industrial LBmat/ITP/UNIT danieladroppa@
gmail.com); Judson Wallace Rodrigues da Silva (Mestrando em Biotecnologia Industrial LBmat/ITP/UNIT 
judsonall_16@hotmail.com); Juliana de Vasconcelos Cerqueira Braz (Graduanda em Enfermagem PROBIC/
LBmat/UNIT juli.vcerqueirabraz@outlook.com); Francine Ferreira Padilha LBmat/ITP/UNIT fpadilha@
yahoo.com); Roberto Meyer (Laboratório de Imunologia - Universidade Federal da Bahia meyer@ufba.
br); Wanessa Lordêlo Pedreira Vivas (Doutoranda da RENORBIO-SE em Biotecnologia Industrial LBmat/
ITP/UNIT wanessa_lordelo@unit.br);  Isabel Bezerra Lima Verde (Orientadora LBmat/ITP/UNIT isabel_
limaverde@yahoo.com.br). 

A Linfadenite Caseosa (LC) é uma doença crônica, infectocontagiosa que acomete principalmente 
pequenos ruminantes. O agente etiológico da LC é o Corynebacterium pseudotuberculosis, bactéria gram-
-positiva e intracelular facultativa. A enfermidade é caracterizada pela necrose das glândulas linfáticas e 
formação de granulomas, apresentando-se em duas formas: a LC externa ou superficial e a LC interna ou 
visceral. As duas formas podem acontecer simultaneamente no mesmo animal. Devido a essa característica, 
a presença desses granulomas em pequenos ruminantes é altamente sugestiva para Linfadenite Caseosa. Por 
se tratar de uma doença crônica, o animal que não apresenta sinais clínicos evidentes pode ser um disse-
minador do microrganismo. Atualmente o diagnóstico padrão para LC é o cultivo bacteriano proveniente 
do material caseoso presente no interior dos abscessos com posterior identificação bioquímica.  Porém, em 
casos assintomáticos o diagnóstico sorológico é uma forma de identificação mais eficaz para esses animais 
infectados e afastá-los do restante do rebanho é uma forma de amenizar a contaminação. Um dos primeiros 
passos para o desenvolvimento de um teste diagnóstico é a escolha certa de um alvo, o qual tem que apre-
sentar características antigênicas e imunogênicas. Os principais fatores de virulência de um microrganismo 
representam os alvos mais interessantes a serem estudados. Essa é uma etapa primordial para analisar a 
potencialidade de uma proteína nativa isolada ou de natureza recombinante, quando se utiliza um sistema 
heterólogo para sua produção em larga escala. O ELISA é um teste imunoenzimático que permite a detecção 
de anticorpos específicos no plasma sanguíneo, apresenta aproximadamente 100% de especificidade e sensi-
bilidade e é comumente usado no diagnóstico de várias doenças que induzem a produção de imunoglobuli-
nas. Um dos fatores para o sucesso do teste de ELISA é a natureza do antígeno. A Corynebacterial protease 
(CP40) é uma proteína de 40kdaltons, expressa pela Corynebacterium pseudotuberculosis, que teve sua 
atividade proteolítica testada e seu potencial imunogênico confirmado depois de isolada e semi-purificada. 
Desta forma, o objetivo desse trabalho será padronizar e avaliar a utilização da proteína recombinante 
(rCP40)  em teste de ELISA indireto como diagnóstico para L C, utilizar a técnica de Western Blotting 
como referência e comparar o resultado da identificação presuntiva de C. pseudotuberculosis pelas técnicas 
microbiológicas clássicas. (PIBIC/CNPq) Humanidades
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EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Bárbara Valeska Silva Brás (valeskinha.0102@hotmail.com); Délio José Menezes de Melo (delhinho_0881@
hotmail.com); Maria Letícia Santos Neves (mleticia092@hotmail.com); Thaísa Cristina Santos Silva (thaisa_
cristina15@hotmail.com); Viviane Almeida De Lima (vivi.a.lima@hotmail.com); Acácia Gardênia Santos Lelis 
(Professora mestranda e Professora do Curso de serviço social da Unit)

Ainda que a legislação proibida o trabalho exercido por crianças e adolescentes menores de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz segundo o artigo 7°(inc. XXXIII) da Constituição Federal, ele torna-se um 
meio escapatório utilizado por famílias desprovidas de oportunidades de obtenção de renda, onde a práti-
ca do trabalho pelos mesmos dar-se de forma a amparar classes subalternas impossibilitadas de manter-se 
sem a realização de tal prática. Entretanto este não é despontado como único fato que desvela-se em tal 
implicação, além de ser cometido por indigência também é desempenhado por maledicentes que exploram 
destes pequenos indivíduos como meio de conseguir mão de obra barata e submissa. Nesse sentido, equivale 
destacar os prejuízos ocasionados na vida destes jovens que ainda encontram-se em processo de desenvol-
vimento, que tende a sofrer danos como a evasão escolar, acidentes de trabalho que podem vir a ocasionar 
desde mutilações até mesmo a morte, retardamento do desenvolvimento físico e psicológico, além disso,  os 
mesmos permanecem a mercê de atos de violência, passando por situações abusivas que ferem sua dignidade 
e moral como pessoa de direito, fato que vai de encontro a lei 8.069/90, que protege a efetivação direitos dos 
menores de 18 anos. Embora tenha havido uma pequena redução no índice de exploração do trabalho in-
fantil no Brasil os números destacam proporções que devem ser encaradas como alarmantes, como explicita 
os dados divulgados pelo IBGE, relacionados ao censo 2010, que foi noticiado em uma data bem propicia 
dia 12 de junho de 2012, data direcionada ao dia mundial do combate a exploração do trabalho infantil, 
uma conquista internacional que vem persuadir a relevância que norteia esta problemática. No entanto as 
informações que evidenciam uma tímida regressão, relacionada à queda de 13,44% no número de menores 
trabalhando irregularmente com faixa etária entre 10 e 17 anos, também transcorre o aumento de 1,56% 
entre crianças de 10 a 13 anos, isto consiste na totalização de cerca 3 milhões de crianças e adolescentes 
ativos no mercado de trabalho. E atrelado a estes índices revela-se a precariedade da estrutura educacional 
dos mesmos, o que reflete na perpetuação da pobreza, pois se em seu processo de desenvolvimento não 
possui uma formação qualificada, certamente na fase adulta será mais um desempregado no país. Portanto 
a implementação de politicas púbicas visando a geração de renda e capacitação  dos pais é de caráter im-
prescindível, juntamente com a conscientização dos mesmos para que possam estar inteirados dos ricos e 
consequências que seus filhos poderão sofrer desempenhando tal prática. Contudo a fiscalização mostra o 
fator de viabilidade de tal ação.
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POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS HUMANOS E OS IMPACTOS PROVOCADOS PELA 
OCUPAÇÃO IRREGULAR NA ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU-SE

Ana Celia Goes Melo Soares - Membro do Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Humano, Ambiente e Promoção 
da Saúde– anaceliagoes@hotmail.com;  Vania Fonseca - Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Humano, Ambiente 
e Promoção da Saúde.  Instituto de Tecnologia e Pesquisa e Universidade Tiradentes – vania@infonet.com.br. 

A zona de expansão de Aracaju, área de equilíbrio frágil apresenta reflexos socioambientais decorren-
tes de problemas geridos pela inadequada infraestrutura do município e da desorganização provocada pelas 
ocupações irregulares. Diante do rápido adensamento populacional, surgem diversos problemas de saúde 
em consequência das mudanças ambientais. Objetivos: Esse estudo visa estudar a ocorrência de doenças 
incidentes, ocasionadas pelo desarranjo de fatores ambientais e climáticos na zona de expansão de Aracaju. 
Metodologia: A pesquisa foi realizada com base em análise bibliográfica e cartográfica com auxílio de dados 
secundários de cadastros e arquivos e coleta de dados em campo, através de entrevista semi-estruturada. 
Resultados: Notou-se o conflito entre a concepção e execução de políticas públicas e a falta de planejamento 
em adequar as várias políticas entre si. Conclusão: O estudo conclui que a problemática envolve o processo 
organizacional das políticas públicas regionais.
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A AÇÃO DA ENFERMAGEM FRENTE À EDUCAÇÃO EM SAÚDE E SEXUALIDADE: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Karla de Oliveira Mendonça (Curso de Enfermagem. UNIT/ karlinhaa.m@hotmail.com); Lara Ramos  (Curso 
de Enfermagem. UNIT/ laraaramos@hotmail.com); Rafaela Pereira Carvalho  (Curso de Enfermagem. UNIT/ 
rafaela_carvalho2008@hotmail.com); Prof. Roberto Nascimento de Albuquerque. (Curso de Enfermagem. 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. UNIT/ roberto_nascimento@unit.br).

Os profissionais de saúde que se propõem a trabalhar com grupos de pessoas nas Unidades Básicas 
de Saúde, escolas ou Centros Comunitários, sabem que a questão que emerge com muito significado nas 
discussões é a sexualidade. A história da sexualidade através dos tempos e as influências culturais, sociais 
e religiosas na trajetória do atendimento ambulatorial demonstram a importância da conduta do trabalho 
do enfermeiro para prevenção e promoção da saúde no que diz respeito a sexualidade. Falar sobre sexo não 
é fácil, pois apesar das mudanças na sociedade quanto à quebra de tabus, sexo ainda é algo muito intimo a 
maioria das pessoas não se sentem a vontade para falar do assunto, o enfermeiro deve estar preparado para 
falar sobre sexo, deixar o paciente à vontade para expor suas duvidas. Demonstrar a prática da Enfermagem 
na ação frente às doenças sexualmente transmissíveis. Estudo descritivo, na forma de relato de experiência, 
realizado entre os meses de maio e junho de 2011, na unidade de atendimento ambulatorial CEMAR (falar 
essa sigla por extenso) em Aracaju-SE, onde os alunos da disciplina Enfermagem em Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, juntamente com o professor responsável, realizaram consultas de enfermagem, exame físico 
e encaminhamento clientes para realização de sorologia para AIDS, sífilis, dentre outros. Durante sete se-
manas foi possível vivenciar o atendimento com a enfermeira da unidade, onde ela realizava atividades de 
orientação sexual, encaminhava pacientes para realização de exames, disponibilizava resultados dos exames, 
encaminhava a adesão em programas para portadores de doenças sexualmente transmissíveis. A maneira 
como os atendimentos foram conduzidos notou-se a dificuldade que as pessoas trazem consigo ao falar dos 
sintomas clínicos referentes a pratica do sexo sem prevenção. Foi notório o desconforto dos clientes e a difi-
culdade do profissional para colher as informações necessárias para realizar o cuidado mais indicado para a 
situação.  Enquanto acadêmicos acompanhávamos as consultas e realizava educação em saúde individuali-
zada. Os profissionais da enfermagem trazem consigo o intuito do cuidar e a educação em saúde é uma das 
suas principais ações junto a clientes que buscam auxílio para o tratamento de doenças sexualmente trans-
missíveis. O enfermeiro deve estar preparado para enfrentar questões culturais e morais que a sexualidade 
traz consigo. Nesta experiência vivida pelos acadêmicos foi possível notar a dificuldade dos profissionais 
diante da pratica sexual da população, principalmente no enfrentamento de obstáculos culturais e emocio-
nais ainda dificultam o trabalho da prevenção, não apenas da AIDS, mas de todas as doenças sexualmente 
transmissíveis. (Outros) Biologica e da saude
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A BUSCA DA QUALIDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE

Janaina Almeida; Aline Cardoso; Daniela de Matos; Luana Assunção

Você se vê realizando atividade física quando chegar à terceira idade? O exercício físico pode ser con-
siderado como importante coadjuvante no processo de busca pela qualidade de vida, pois auxilia na preven-
ção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão arterial e dislipidemia. 
Além disso, a prática de atividade física é um meio de promoção e prevenção à saúde melhorando cada vez 
mais a qualidade de vida das pessoas em idade avançada. Inúmeros benefícios são verificados por meio de 
atividade física, tais como: ajuda a combater a obesidade, retarda o surgimento da diabetes, promove o for-
talecimento muscular, além de prolongar a longevidade. Além disso, um dos maiores benefícios promovidos 
pela atividade física ao idoso é a proteção da capacidade funcional. Descrever atividades físicas relacionadas 
à terceira idade com o auxílio de acadêmicos de Enfermagem e os benefícios que essas atividades proporcio-
nam aos idosos. Caracteriza-se por um estudo descritivo, na forma de relato de experiência, sobre a prática 
de exercícios físicos com um grupo de idosos da Instituição de Permanência Rio Brancos, em Aracaju SE. A 
atividade foi realizada na Praça Zilda Arns, no mês de agosto de 2011. Fez parte dessa iniciativa, acadêmicos 
de Enfermagem, da disciplina Saúde do Idoso, de uma universidade particular da capital sergipana e educa-
dores físicos do projeto da Academia da Cidade. Em um dia da semana, foi realizada atividades físicas com 
os idosos como: alongamentos, caminhadas, atividades aeróbicas e relaxamento muscular. Os acadêmicos 
de Enfermagem realizaram uma palestra sobre a importância do ato de se exercitar, mostrando os benefí-
cios da atividade física e orientando quanto à importância da ingestão de alimentos saudáveis. Em seguida, 
os idosos tiveram a oportunidade de compartilhar experiências e pensamentos e sobre os benefícios que 
atividades propostas como essas melhoravam fisicamente e emocionalmente. Pode-se perceber que após as 
atividades os idosos apresentavam-se mais dispostos, alegres e ativos. Também relataram maior ânimo para 
enfrentar o dia-a-dia. Vale ressaltar, também, que os idosos comentaram que a qualidade de vida deve ser 
buscada em qualquer momento da vida. Com isso conclui-se que embora a prática física ainda não seja uma 
rotina na maioria dos idosos, foi comprovada a real importância de exercícios físicos em todas as fases da 
vida, principalmente na terceira idade. Para os acadêmicos de Enfermagem, ficou nítido que a atividade físi-
ca traz benefícios sociais, físicos e emocionais para o idoso. A Enfermagem possui um poder de criatividade 
na execução do cuidado, tanto individual quanto em grupo, utilizando estratégias que favorecem a alegria, 
o bem-estar, a felicidade. Nesse sentindo estratégias precisam ser estimuladas para a promoção da saúde, em 
especial, na terceira idade. Assim, os profissionais de saúde, em especial, os de Enfermagem, devem sempre 
orientar e estimular seus clientes quanto à necessidade de exercícios físicos para uma melhor qualidade de 
vida em todos os âmbitos e níveis de saúde. (Práticas Investigativas) Biologica e da saude
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A HUMANIZAÇÃO NA MORTE

Cleide da Conceição Silva (Curso de Enfermagem. UNIT/ cleidinhacs@hotmail.com); Leila Lima da Silva 
(Curso de Enfermagem. UNIT/ leila_hangel@hotmail.com); Mércia Ramos de Oliveira (Curso de Enfermagem. 
UNIT/ Enf.lisboa@hotmail.com); Prof. Roberto Nascimento de Albuquerque. (Curso de Enfermagem. Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde. UNIT/ roberto_nascimento@unit.br).

A palavra morte desperta o medo nas pessoas. E para os profissionais da saúde, especialmente os 
enfermeiros, enfrentam todos os dias a morte e, independentemente da experiência profissional e de vida, 
quase todos a encaram com um certo sentimento de incerteza, desespero e angústia. Incerteza porque não 
sabe se tem prestado todos os cuidados possíveis para o bem-estar do doente, para lhe prolongar a vida e para 
lhe evitar a morte; desespero porque se sente impotente para fazer algo que o conserve vivo; angústia porque 
não sabe como comunicar efetivamente com o doente e seus familiares. Esta miscelânia de sentimentos 
aflora no profissional enfermeiro. (Práticas Investigativas) Biologica e da saude.

A IMPORTÂNCIA DOS ENSINOS CLÍNICOS PARA OS ESTUDANTES DE ENFERMAGEM

Engel Dantas Buarque (engeldantas@yahoo.com.br); Manoel Magno Brasil (neubrasil@hotmail.com); Camilla 
da Hora (camilladahora@hotmail.com)

O ensino clínico faz parte do processo de formação do acadêmico de enfermagem, regulamentado 
pela Lei 6494/77 e pelo decreto 8797/82 do Ministério da Educação. Esta prática, no âmbito da enferma-
gem, proporciona um contato muito próximo com a profissão escolhida, seja na área hospitalar ou na comu-
nidade. O estudo teórico na enfermagem deve emanar dos problemas práticos vivenciados pelos alunos na 
sua prática de aprendizagem, isso significa que, além das atividades teóricas como aulas, seminários e outros 
estudos da mesma natureza, o currículo deverá abordar o ensino prático comumente adotado pelas faculda-
des como os laboratórios, ensino clínico nas diversas áreas da assistência e dos serviços de saúde hospitalares 
e também das unidades básicas de saúde. (Práticas Investigativas) Biologica e da saude 
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AÇÃO DO ÓLEO DA ALPÍNIA ZERUMBET NAS ALTERAÇÕES FUNCIONAIS DE PATAS 
E HISTOLÓGICAS DE ARTICULAÇÃO CAUSADA POR GONARTROSE INDUZIDA POR 

PAPAÍNA EM RATAS

Beatriz Benny Sungaila Pereyra (Fisioterapia - Universidade Tiradentes. Bolsista da PIBIC/FAPITEC/ 
biasp12@hotmail,com); Gabriela Santos Andrade (Fisioterapia Universidade Tiradentes. Voluntária da PIBIC/
FAPITEC Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia ITP/UNIT-SE; Grupo de pesquisa GEFIS/ gab_
sandrade@hotmail.com); Drª Edna Aragão Farias Cândido (Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia/
ITP/UNIT-SE; Grupo de pesquisa Saúde e Ambiente; Grupo de pesquisa GEFIS; Professora do Mestrado em 
Saúde e Ambiente e Professora Titular do Curso de Fisioterapia/ edna_aragao1@globo.com).

A gonartrose é um processo de degeneração da cartilagem articular dos joelhos, limitando a am-
plitude de movimento e provocando processo inflamatório importante nesta região com quadro álgico 
insuportável, nos casos mais graves, não acompanhados de medicamentos e fisioterapia. O indivíduo perde 
gradativamente a funcionalidade dos membros inferiores e consequentemente sua qualidade de vida e inde-
pendência. Verificar a ação do óleo de Alpínia Zerumbet Zingiberaceae na gonartrose induzida por papaína 
em ratos. O estudo é uma pesquisa experimental, em ratas (N= 18) da raça Swiss, provenientes do Biotério 
da Universidade Tiradentes. Será aplicada a solução de papaína 0,9% na concentração de 4g/100 ml na pata 
direita, ficando a esquerda como grupo controle. Os ratos serão divididos em três grupos de seis cada que 
receberão Alpínia zerumbet a concentração de 33% e dose de 0,1mL/Kg, sendo o primeiro grupo por quinze 
dias, o segundo por 30 dias e o terceiro por 60 dias. Antes e após a aplicação dermais da Alpínia zerumbet 
será aplicado Paw print test segundo Costa et al. (1999) objetivando verificar a funcionalidade dos membros 
inferiores dos ratos.  Após o período de aplicação, os animais serão sacrificados e retiradas as articulações dos 
joelhos. Serão feitos cortes histológicos para visualização e verificação de possíveis alterações histológicas. 
Para análise quantitativa, os resultados serão avaliados utilizando ANOVA ONE WAY e pós teste o Turkey 
para comparação de variáveis independentes entre os grupos e os grupos tratados com seus controles o pós 
teste Dunnett’s. Com este estudo espera-se que a utilização do óleo essencial de Alpínia zerumbet, possa 
interferir no processo álgico e do desgaste articular melhorando a funcionalidade da articulação acometida. 
(PIBIC/FAPITEC) Biologica e da saude

 



390
AGRÁRIAS, 

SAÚDE e 
BIOLÓGICAS

AÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DA ALPINIA ZERUMBET NA FUNÇÃO DOS MEMBROS 
POSTERIORES DE RATOS COM ESPASTICIDADE MUSCULAR CAUSADA POR 

TRAUMATISMO DA MEDULA ESPINHAL

Geiza Rabelo de Santana (geiza_rabelo@hotmail.com); Mariuch Carvalho Santos (uchi_pink@hotmail.com); 
Edna Aragão Farias Cândido (edna_aragao1@globo.com)

A lesão medular é uma injúria incapacitante que se caracteriza por alterações da motricidade e leva 
a algumas complicações como é o caso da espasticidade muscular. Essa é uma das principais causas de li-
mitação dos movimentos em pacientes neurológicos. O tratamento farmacológico pode ser uma estratégia 
de intervenção eficiente para controlar a espasticidade com complicações. Outras formas de tratamento que 
tem sido alvo de pesquisa são as plantas medicinais. O objetivo desse estudo é avaliar a ação do óleo essencial 
da Alpinia zerumbet na função dos membros posteriores de ratos com espasticidade causada por trauma 
medular. Esta pesquisa caracteriza-se por ser de um estudo pré-clínico, experimental e comportamental. 
Serão utilizados 24 ratos da raça Wistar (Rattus norvegicus albinus), com 5 semanas de idade e ambos os 
sexos provenientes do Biotério da Universidade Tiradentes. Os animais serão anestesiados com Cloridrato 
de Ketamina a 10% (95mg/kg) e Cloridrato de Xilazina a 2% (12mg/kg) com aplicação intraperitoneal. 
Após anestesia os animais serão acomodados adequadamente em decúbito external e dorso exposto que será 
tricotomizado (região torácica). Em seguida será realizada uma incisão de aproximadamente 5cm de pele e 
subcutâneo sob a linha média da região torácica. A laminectomia será realizada seguida de secção completa 
do tecido medular por bisturi, seguido de sutura (músculo e pele) com fio 4.0 poliamida monofilamento não 
absorvível. Após a cirurgia os animais serão divididos em grupos com dose 0,05ml/2Kg de OEAz (diluído à 
33% em óleo vegetal): 1º grupo: N=06 OEAz na pata; 2º grupo: N=06 OEAz no dorso (trauma medular);. 
3º grupo: N=06 OEAz (gavagem); 4º grupo: N=06 será o grupo controle (twee), submetido apenas a cirur-
gia sem tratamento para a lesão. Os animais tratados serão submetidos à aplicação dérmica nos músculos da 
panturrilha, dorso do tronco (local da lesão) ou gavagem por 180 após 15 dias de lesão medular. As avalia-
ções serão com 24 horas, 3, 15, 30, 60, 90 e 180 dias. Assim será observado o comprometimento funcional e 
comportamental na lesão aguda, subaguda e crônica em relação à hipertonia. (Outros) Biologica e da saúde
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ACIDENTES DOMÉSTICOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Luciana Cabral Moura (Curso de Enfermagem. UNIT/ lucabralmoura@hotmail.com), Ismael dos Santos Melo 
(Curso de Enfermagem. UNIT/ ismaelmelo7@hotmail.com); Luciana Melo Meneses (Curso de Enfermagem. 
UNIT/ lu_melo89@hotmail.com); Lucimar Dantas do Nascimento (Curso de Enfermagem. UNIT/ luci_
rainha@hotmail.com); Prof. Roberto Nascimento de Albuquerque. Curso de Enfermagem. Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde. UNIT/ roberto_nascimento@unit.br).

No cotidiano, profissionais de saúde se deparam com acidentes domésticos envolvendo crianças, que 
são causas constantes de atendimentos e internações, contribuindo para aumentar o índice de morbimorta-
lidade infantil. Para a OMS (Organização Mundial de Saúde), acidente é todo acontecimento fortuito que 
determina uma lesão reconhecível e constitui, atualmente, importante problema pediátrico e de saúde pú-
blica pela sua incidência e repercussões. Os acidentes domésticos são muito comuns, e, mesmo com todo o 
cuidado, alguns objetos e situações apresentam riscos, principalmente para crianças e idosos. Por esse motivo 
faz-se necessária a implantação de atividades voltadas para a prevenção desses agravos e promoção da saúde 
das crianças, sendo indispensável, para tanto, o trabalho dos profissionais de saúde para o desenvolvimento 
de ações de educação em saúde. O presente estudo tem por objetivo demonstrar o papel do enfermeiro no 
treinamento e capacitação de profissionais para evitar acidentes domésticos. Caracteriza-se por um estudo 
descritivo, na forma de relato de experiência, sobre a participação de acadêmicos de Enfermagem no curso 
de babás, na instituição Casa da Doméstica, durante o mês de abril de 2011, localizada em Aracaju-SE.  A 
atividade fez parte das ações propostas na disciplina Educação em Saúde, do curso de graduação em Enfer-
magem de uma universidade particular da capital sergipana. Durante o curso, as acadêmicas de Enferma-
gem abordaram questões como intervenções básicas diante acidentes domésticos com crianças como lavar a 
região em água corrente em caso de queimaduras, não provocar vômitos em casos de ingestão de substâncias 
corrosivas, procurarem socorro imediato. Participaram oito alunas do curso de babá e pode-se observar que 
existiam muitas dúvidas a respeito do tema. Durante o curso, desenvolveu-se atividades que criaram um 
ambiente descontraído de maneira que conseguiu-se tirar dúvidas sobre o assunto. Houve sem duvidas uma 
troca de conhecimentos e experiências. Diante disso, conclui-se que, a atividade trouxe um o sentimento de 
dever cumprido, pois puderam desenvolver habilidades e competências para o desenvolvimento de ações de 
educação em saúde. Para o público alvo, a oportunidade de adquirir conhecimento e melhorar as práticas 
e cuidados pessoais promovendo uma melhor qualidade de vida com mais segurança e bem estar para suas 
crianças também pode ser observado. A maioria dos acidentes deve-se a falta de atenção dos adultos e o 
menosprezo por riscos corriqueiros, bastam alguns segundos de distração para que os acidentes aconteçam. 
São essenciais a vigilância, consciência e supervisão à medida que a criança adquire novas habilidades loco-
motoras e manipulativas. (Práticas Investigativas) Biologica e da saude
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AGRESSÃO E VITIMAÇÃO ENTRE PARES EM CONTEXTO 
ESCOLAR DA GRANDE ARACAJU

Igor Soares Vieira (igosv@hotmail.com); José Marcos Melo dos Santos (josemarcos.se@gmail.com); Bruno 
Felipe de Santana Santos (bruno_psico@yahoo.com.br); William Alves de Oliveira (william_mandelly@
hotmail.com); Hortência de Oliveira (hortencita@ig.com.br); Andréia Poschi Barbosa Torales (andreiaposchi@
msn.com); Marlizete Maldonado Vargas (marlizete_maldonado@unit.br); Cristiane Costa da Cunha Oliveira, 
cristiane_cunha@itp.org.br)

A escola pode ser compreendida como um importante espaço para o desenvolvimento psicossocial, 
embora muitas vezes, é também palco de muitos conflitos. A violência escolar nas ultimas décadas adquiriu 
crescente dimensão em todas as sociedades e o que a torna uma questão preocupante, quer por parte da 
sociedade em geral, quer por parte da comunidade educativa em particular, é a grande incidência de sua ma-
nifestação em todos os níveis de escolaridade. Sua relevância reside na importância que fenômenos ligados 
à violência têm adquirido no âmbito de ensino e na gestão escolar. O objetivo do projeto será identificar e 
caracterizar as experiências de violência segundo os adolescentes escolares da Grande Aracaju. Será realizado 
um estudo epidemiológico seccional. A população dessa pesquisa será alunos matriculados em escolas pú-
blicas de Aracaju e da Grande Aracaju com idades entre 12 a 18 anos. O cálculo foi realizado utilizando a 
fórmula de Barbetta. Foi considerado para o cálculo do número de alunos no ensino fundamental e médio 
de escolas estaduais de cada cidade selecionada compreendendo Diretoria Estadual de Aracaju DEA e Dire-
toria Regional de Educação - DRE08 que abrangem as redes estaduais de São Cristóvão, N. S. do Socorro e 
Barra dos Coqueiros. A amostra é de 2710 alunos de ensino fundamental e médio de Aracaju, S. Cristóvão, 
N. S. do Socorro e Barra dos Coqueiros. Serão selecionadas as escolas por bairro e número de alunos. Em 
cada turma selecionada, os alunos serão sorteados aleatoriamente, no dia da aplicação do questionário e 
serão convidados a respondê-lo. Será realizada a aplicação do Questionário “Violência entre Pares” o qual 
investigará as diferentes manifestações de violência aferido para a população escolar da Grande Aracaju. Se-
rão feitas análises de distribuição de frequência das variáveis de concepção da violência com distribuição por 
tipo de agressor/agredido, local, gênero e idade. Adicionalmente será verificada essa distribuição por muni-
cípios selecionados. Serão realizadas análises bivariadas com aplicação de teste de correlação de Pearson para 
verificar se existe correlação entre as variáveis e teste qui-quadrado para verificar se as diferenças encontradas 
são significativas. O presente projeto de pesquisa poderá contribuir para a construção de estratégias coletivas 
que permitam os jovens estudantes lidarem com suas dificuldades, tornando sua convivência mais pacífica e 
atraindo outros benefícios para a vida escolar, como também possibilitará o levantamento de diagnóstico da 
situação revelada com suas peculiaridades locais do estado de Sergipe, podendo favorecer a implementação 
de políticas públicas adequadas para a solução do problema. (Outros) Biologica e da saude
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: PERFIL NUTRICIONAL DOS ALUNOS DE UMA ESCOLA 
PARTICULAR NO MUNICÍPIO DE BARRAS DOS COQUEIROS/SE

Aline dos Santos Passos Damasceno; Betina Maiara Ribeiro Carvalho; Edilene Maria da Silva Leite; Jônata 
Rodrigues Gama Reis; Kamila dos Santos Dantas Chagas; Maria Carolina Rezende; Msc. Hugo Xavier

Os hábitos alimentares são adquiridos e desenvolvidos ainda na infância e na adolescência e o que 
podemos observar é que a obesidade infantil vem crescendo mundialmente, em países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. Em nações em desenvolvimento, a obesidade coexiste com a desnutrição, provavelmente 
pela modificação dos hábitos e estilo de vida e tem tornado-se um problema de epidemia global. Assim, 
entendemos que é importante iniciar um trabalho de conscientização de crianças e adolescentes acerca dos 
riscos e malefícios que uma alimentação inadequada pode trazer a saúde. Acreditamos ainda, que a escola 
seja o local mais propício para tal atividade, uma vez que, podemos trabalhar de forma lúdica, prática, ex-
plicativa, dinâmica e demonstrativa dos efeitos de uma má alimentação contribui para a vida. Para tanto, 
realizamos uma pesquisa descritiva, já que esta consiste em descrever e entender como um fenômeno ocorre 
em uma dada realidade. Os sujeitos constituintes da pesquisa foram 59 alunos de ambos os sexos com idades 
entre 9 a 15 anos do 6º e 7º ano de uma escola particular localizada no município de Barra dos Coqueiros 
– Sergipe. Foram coletadas medidas antropométricas (peso e estatura) para o cálculo do índice de massa 
corporal (IMC) na verificação do estado nutricional atual das crianças. As medidas antropométricas foram 
coletadas na escola, de maneira padronizada. As crianças foram pesadas descalças, com balança analógica 
com capacidade de 120 Kg. A estatura foi obtida com estadiômetro 220 cm. As informações sobre a alimen-
tação dos estudantes foi feita por meio de um inquérito alimentar onde estavam dispostas perguntas sobre 
a quantidade de refeições e o que comiam em cada refeição. A prevalência de baixo peso, entre os alunos foi 
identificada, constatou-se também que a rotina alimentar dos alunos se encontrava déficit, pois muitos deles 
omitiam umas das refeições.  (Outros) Biologica e da saude
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AMBIENTE E VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO DE VEÍCULOS EM ARACAJU – 2009 A 2011

Priscilla Mendonça Borba (Serviço Social- UNIT/ prisca_borba@hotmail.com); Profa. Dra. Vânia Fonseca 
(Mestrado em Saúde e Ambiente da UNIT/ vania@infonet.com.br) 

O aumento do trânsito de veículos vem provocando vários problemas, com destaque para os aci-
dentes e, dentre eles, os acidentes com mortes.  Estudos que visem a diminuição do volume de acidentes 
de trânsito são cada vez mais necessários, especialmente buscando a relação dos fatores a eles vinculados. 
Objetivo: Este estudo tem por objetivo analisar a correlação de acidentes de trânsito com morte, condições 
climáticas e fatores do ambiente urbano do local de ocorrência, na cidade de Aracaju, através da análise dos 
dados coletados de diversas fontes e disponibilizados pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito de 
Aracaju (SMTT-AJU), relativos ao período 2009, 2010 e 2011. Metodologia: Os dados de fonte secundária 
serão complementados com observação direta em campo dos locais de maior ocorrência de acidentes, com 
registro em caderneta de campo e fotografias, para levantamento das condições do ambiente urbano restrito 
à área do sinistro e seu entorno: condições da pista de rolamento, adequação da sinalização, existência de 
fatores predispondo a ocorrência de acidentes e outras informações do espaço geográfico. Também serão 
levantadas situações vinculadas à sociedade e cultura, como véspera de feriados, realização de grandes fes-
tas, que poderão interferir no volume de ocorrência dos acidentes de trânsito com mortes. Esse conjunto de 
dados será analisado, buscando-se a existência de correlação estatística entre as variáveis levantadas e o esta-
belecimento de relações entre fatores vinculados às condições espaciais da ocorrência: adequação do equipa-
mento urbano, ocorrência de fatores intervenientes. O resultado das análises será classificado e mapeado em 
cartogramas temáticos em cima de mapa base digitalizado do município de Aracaju, utilizando-se sistema 
de informações geográficas. Serão elaborados mapas temáticos para as diferentes características/variáveis e, 
posteriormente, um mapa síntese desse conjunto de mapas temáticos, representando espacialmente os aci-
dentes com mortes e fatores relacionados a essas ocorrências. Resultados esperados: Os resultados esperados 
são: a) Conhecimento das relações entre acidentes de trânsito com mortes e fatores sócio-ambientais no 
município de Aracaju; b) Mapeamento da ocorrência de acidentes de trânsito com mortes, sua distribuição 
no espaço municipal e sua relação com fatores vinculados à localização geográfica; c) Elaboração de CD 
contendo a base de dados, o relatório do estudo, cartogramas e mapas; d) Realização de uma oficina de 
trabalho para divulgação e discussão dos resultados; e) Envio para publicação de quatro artigos científicos 
em revistas com notas Qualis A1 a B2;  f) Apresentação de artigos em eventos científicos; g) Elaboração de 
dissertação de mestrado a partir deste estudo, em 2013. (PROBIC) Biologica e da saude
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ANÁLISE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE ADOLESCENTE EM ESCOLAS PÚBLICAS 
DO MUNICÍPIO DE ARACAJU – SE

Iara Ferreira Bruno (Curso de Odontologia, LPPS/ITP e UNIT/ iara_bruno@hotmail.com), Cristiane 
Costa da Cunha Oliveira (LPPS/ITP e UNIT/ Cristiane_cunha@itp.org.br), Claudia de Souza Reis (Curso 
de Odontologia, LPPS/ITP e UNIT/ caca_zinha_@hotmail.com), Eleonora de Oliveira Bandolin Martins 
(Odontologia e UNIT/ eleonoramartins2@hotmail.com), Simone Alves Garsez Guedes (Odontologia e UNIT/ 
simonegguedes@yahoo.com.br)

A condição periodontal de crianças e adolescentes vem sendo analisada e sangramento gengival e 
presença de cálculo dentário em crianças e adolescentes têm sido apontados como associados às condições 
sócio demográficas. É relevante conhecer a condição de saúde bucal de adolescentes de escolas públicas para 
avaliar de maneira apropriada o perfil do risco para doenças bucais que alunos desfavorecidos economica-
mente possuem. O objetivo deste estudo epidemiológico será analisar a condição de saúde bucal, doença 
periodontal e lesões na mucosa bucal de adolescentes de escolas públicas com idade de 12 a 18 anos. Será 
realizado estudo epidemiológico seccional ecológico do tipo observacional. A amostra mínima para escolas 
públicas será calculada em 779 adolescentes no intuito de assegurar a obtenção da amostra mínima calcula-
da. O plano amostral desta pesquisa será baseado na população de alunos matriculados em escolas públicas 
estaduais de Aracaju, divididos em dois estratos, segundo a série cursada em 2012 (8º, 9º ano do ensino 
fundamental e 1º, 2º do ensino médio), de acordo com informações fornecidas pela Secretaria de Estado da 
Educação (SEED). Como critério de exclusão serão excluídos os portadores de doenças sistêmicas crônicas. 
A condição de saúde bucal será avaliada na própria escola, segundo critérios definidos pela Organização 
Mundial de Saúde. O instrumento de pesquisa constará de ficha clínica com espaço para registro de dados 
de idade e sexo do adolescente, anamnese, dados do exame físico e intra-oral. Será utilizado para medir a 
prevalência de cárie dentária o índice epidemiológico CPO-D. A saúde periodontal será mensurada pelo o 
Índice Periodontal Comunitário (IPC). Haverá análise estatística descritiva com distribuição de frequência 
da ocorrência da Cárie Dentária e Doença Periodontal por idade e sexo. Será realizada análise multivariada 
com adoção de um modelo que possa explicar a função das variáveis intervenientes sobre a variável depen-
dente (ocorrência de doenças bucais) com nível de significância de 5%.Os resultados desse estudo deverão 
apontar as necessidades de saúde bucal em adolescentes de escolas públicas estaduais e assim contribuir para 
o planejamento de políticas públicas de saúde com ações integradas de educação e saúde. (PIBIC/CNPq) 
Biologica e da saude

 



396
AGRÁRIAS, 

SAÚDE e 
BIOLÓGICAS

ANÁLISE DAS ENZIMAS NRPS E PKS EM ACTINOMICETOS ISOLADOS DO SOLO

Erick Nunes Barreto, Ana Carolina de S. Cavalcante (acsc.carol@hotmail.com), Rafael Salomão da Silva 
(salomaobit@hotmail.com), Érika Cristina Teixeira dos Anjos (erikaanjos@hotmail.com), Maria Lucila 
Hernández-Macedo (maria_lucila@itp.org.br), Marcelo Ferreira Fernandes (marcelo.fernandez@enbrapa.br), 
Leandro Eugenio Cardamone Diniz (leandro.dinis@embrapa.br)

Actinomicetos é um filo de bactérias Gram-positivas, procarióticas e em sua grande maioria aeróbia. 
Eles são encontrados amplamente no solo desempenhando um importante papel biológico, como a degra-
dação de substâncias e a formação de nódulos no interior de plantas responsáveis pela fixação de nitrogênio. 
Esses microrganismos despertam um grande interesse da indústria farmacêutica devido ao seu grande po-
tencial em produzir metabólitos secundários biologicamente ativos, sendo a atividade antibacteriana, anti-
câncer, produção de enzimas e imunossupressores as principais características dos metabólitos isolados. Di-
versos antibióticos já foram obtidos a partir de representantes deste grupo, sendo alguns bastante utilizados 
na medicina, como a estreptomicina, clorotetraciclina, a terramicina, entre muitos outros. Na maioria das 
vezes dentro da biossíntese dos metabólitos, existe uma correlação entre a estrutura da molécula, a enzima 
responsável pela sua síntese e uma região específica do genoma. Alguns actinomicetos possuem dois grupos 
de biossíntese envolvidos na síntese de uma grande quantidade de compostos biologicamente ativos chama-
dos de peptídeo sintase não-ribossomal (NRPS) e policetídeo sintase tipo-I (PKS-I). METODOLOGIA/
OBJETIVOS: A fim de avaliar a ocorrência destes grupos em algumas espécies de actinomicetos, esta sendo 
realizado testes de antibiose através da técnicas de pour plate com 42 espécies de actinomicetos isolados 
do solo. Dentro deste grupo, o DNA das bactérias com potencial antimicrobiano será analisado através da 
técnica de PCR utilizando primers específicos para amplificar os genes NRPS e PKS-I. Desta forma, com 
o conhecimento das sequências dos genes é possível inferir sobre a molécula a ser produzida e sua manipu-
lação amplia a possibilidade de obter novas moléculas. Neste sentido é importante adotar uma estratégia 
para o mapeamento dos genes biossíntéticos sem a necessidade do sequenciamento extensivo do microrga-
nismo com o objetivo de prever o tipo de policetídeo e peptídeo não ribossomal. Foram realizados testes 
de antibiose para dez espécies de actinomicetos, dos quais pelo menos tres especies se mostraram positivas. 
Alem desses resultados, espera-se estabelecer uma relação entre os genes NRPS e PKS-I e a capacidade do 
microrganismo em produzir compostos antimicrobianos biologicamente ativos, possibilitando um melhor 
entendimento no processo de biossíntese com o intuito de melhorar o potencial dos antibióticos existentes e 
descobrir novas enzimas e moléculas bioativas. (Dissertação) Biologica e da saude
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ANÁLISE DE CONTAMINANTES EM ÁGUAS MINERAIS

Bruno Santos Matos (Curso de Biomedicina-Unit/ bruuno.matos@hotmail.com);  Pedro Henrique Amorim 
(Curso de Farmácia-Unit/ phenrique_amorim@hotmail.com); Rafaela Tourinho Lima Santos (Curso de 
Biomedicina-Unit/ rafinha_amori@hotmail.com);

A água é essencial para o cotidiano do ser humano, dentre suas utilizações, em especial o consumo. 
Sendo um elemento vital, torna-se indispensável para a sobrevivência de qualquer ser vivo. Portanto é um re-
curso natural importante à vida e ao desenvolvimento das comunidades humanas. E, ainda que considerada 
uma reserva mineral barata é de direito de todos, independente do estágio de desenvolvimento ou condição 
socioeconômica devendo atender a todas as necessidades humanas fisiológicas, econômicas e domésticas 
com quantidade, continuidade, cobertura e custo. Segundo o Ministério da Saúde (Portarias e Resoluções), 
quanto ao comércio de água mineral engarrafada, o produto está sujeito à fiscalização desde a sua captação 
até o consumidor final e para uma empresa comercializá-la engarrafada deve cumprir os padrões de quali-
dade determinados pelos órgãos responsáveis, pois não basta que as populações apenas disponham de água, 
é necessário também que esta se caracterize por um mínimo de qualidade. Além de tudo é imprescindível 
o registro na Anvisa e no Ministério da Saúde. Foi realizada Pesquisa Bibliográfica nas Bibliotecas da Uni-
versidade Tiradentes e na internet, utilizando o scielo e o google acadêmico. Identificar quais as análises 
utilizadas comumente para determinação da qualidade de água mineral levando em consideração parâme-
tros biológicos. A contaminação da água engarrafada desde a sua fonte é tema preocupante em vários países. 
Uma ONG norte-americana descobriu que águas minerais que excedem os padrões para água potável da 
EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, contaminadas por substâncias anormais podem 
bloquear ou imitar os hormônios humanos, afetando as funções normais do corpo. O Brasil se coloca atu-
almente como sexto maior mercado mundial de agua mineral, com produção de aproximadamente 3,5 bi-
lhões de litros em 2000. O controle microbiológico deve ser adotado em todas as indústrias, no mínimo do 
produto final. Diante do que foi exposto, pode-se inferir, que na fiscalização da qualidade da água exige-se 
a realização de análises para saber se água mineral que a população esta consumindo se enquadra nos pa-
râmetros exigidos pela legislação brasileira de saúde e se é, realmente, apropriada para o consumo humano. 
(Práticas Investigativas) Biologica e da saude
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APLICAÇÃO DO ÓLEO DA Alpinia zerumbet EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA 
DE ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO

Tássia Virgínia de Carvalho Oliveira (tassinhafisio@yahoo.com.br – Mestranda em Saúde e Ambiente – UNIT); 
Edna Aragão Farias Cândido (edna_aragao1@globo.com - Professora Doutora do mestrado em Saúde e 
Ambiente), Ricardo Luiz C. de Albuquerque Júnior (Ricardo_luiz@itp.org.br -  Professor Doutor do mestrado 
em Saúde e Ambiente)

A cirurgia de Artroplastia Total do joelho é a colocação de uma prótese em substituição à articulação 
do joelho, surge com o objetivo de dar uma melhor qualidade de vida à população idosa e minimizar os efei-
tos deletérios da Osteoartrose. Porém algumas complicações pós-cirúrgicas podem ocorrer como trombose 
venosa profunda, infecção hospitalar e a rigidez que continua a ser problema comum após ATJ. A possibili-
dade de uma nova terapêutica e um novo prognóstico para pacientes pós-operatórios de Artroplastia Total 
de Joelho é o que justifica esse trabalho cujo objetivo é mensurar o efeito da aplicação do óleo da Alpinia ze-
rumbet, no ganho de amplitude do movimento e na melhora da funcionalidade do paciente pós-operatório 
de Artroplastia total de Joelho. Trata-se de um ensaio clínico tipo II, prospectivo, randomizado, controlado 
e duplo cego, realizado nas instalações da Clínica CEOT Fisioterapia, que contará com a participação de 20 
pacientes voluntários e que tenham se submetido à cirurgia de Artroplastia Total de joelho com o mesmo 
cirurgião e tenham o mesmo tipo de prótese. Serão realizadas 20 sessões , a amostra (N=20) será dividida 
em dois grupos: Grupo FP (pacientes tratados com a Fisioterapia Convencional + óleo placebo) e Grupo OF 
(pacientes tratados com a Fisioterapia Convencional + óleo essencial de Alpinia zerumbet). A avaliação da 
amplitude do movimento se dará através do Flexímetro e da capacidade funcional através do questionário 
de WOMAC. A divisão dos grupos será feita de forma randomizada através de envelope, a avaliação tanto 
da amplitude do movimento quanto da capacidade funcional será dada de maneira duplo cego, ou seja, um 
avaliador neutro mede a amplitude do movimento e a funcionalidade antes do procedimento cirúrgico, um 
outro pesquisador realiza a Fisioterapia convencional e outro pesquisador avalia no final da amplitude do 
movimento e a funcionalidade do paciente. Para variáveis dependentes e independentes serão utilizados teste 
t Student para amostras pareadas ou independentes e Teste U de Mann-Whitney ou Wilcoxon para varáveis 
pareadas ou independentes, a depender da normalidade ou não das amostras. Será levado em consideração 
a significância de p&#8804;0,05 sendo os dados processados pelo software Graph Pad Prism versão 5.0. 
Espera-se com este estudo, que a utilização do óleo essencial de Alpinia zerumbet, possa ser efetiva no ganho 
de amplitude do movimento e na capacidade funcional do paciente pós-operatório de Artroplastia Total de 
joelho, melhorando assim a qualidade de vida do mesmo. (Dissertação) Biologica e da saude 
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ASPECTOS ATUAIS DOS EFEITOS DA ENDOMETRIOSE EM MULHERES EM IDADE 
REPRODUTIVA - ARTIGO DE REVISÃO

DARLIANE BARROZO DE FREITAS (darlydefreitas@hotmail.com); THIZIANE SANTOS BOMFIM 
(thiziane20_@hotmail.com); DÉCIO FRAGATA DA SILVA (dfragata@yahoo.com.br)

A endometriose é uma doença crônica de origem benigna, acometida principalmente em mulheres 
em idade reprodutiva e em especial aquelas que nunca tiveram filhos e são precedidas de histórico familiar 
da doença; podendo ser caracterizada pela ausência de sintomas e de etiopatogenia pouco esclarecida, o 
crescimento da endometriose esta associado a estímulos estrógeno-dependente. O diagnóstico deve ser base-
ado em sintomas que caracterizem a presença de endometriose, assim como o aumento do volume ovariano 
que caracteriza o endometrioma. O tratamento desta patologia ainda é pouco consensual, onde devem ser 
analisadas algumas características, assim como, as opções da paciente como a idade, desejo de engravidar, 
paridade, natureza das lesões e sintomatologia. O presente trabalho visa pesquisar e conhecer as causas e 
os efeitos da endometriose em mulheres em idade de reprodução, onde serão analisados e revisados artigos 
científicos, livros acadêmicos e sites de fonte atuais e concisas. Tendo como base dados relevantes de casos 
acometidos em mulheres, além de buscar o índice e a prevalência de endometriose em mulheres correla-
cionando com a vida reprodutiva, ressaltando as possíveis causas que levam a endometriose, assim como a 
evolução da doença para outros órgãos e tecidos.  (TCC) Biologica e da saude
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: GESTÃO E SERVIÇOS

Marcos Cardoso Rios (mcrios_farma@yahoo.com.br); Higor Novais de Souza (higorns@hotmail.com); 
Neandro Ribeiro Correia (nenevster@hotmail.com)

Os serviços farmacêuticos permitem aos utentes e farmácias, a oportunidade de corroborar o pa-
pel sanitário e empresarial. A evolução tecnológica e da estrutura organizacional para implementação e 
manutenção têm contribuído para que os custos dos serviços fiquem cada vez mais elevados. Conhecer 
comportamento do consumidor sobre os produtos e serviços farmacêuticos e a gestão de custos permitem 
uma maior compreensão e análise de viabilização dos serviços que são oferecidos, ou potenciais serviços 
apontados. O objetivo do projeto é propiciar o aluno a desenvolver habilidades e competências na área da 
assistência farmacêutica tendo uma visão geral dos serviços e dos custos, unindo o universo acadêmico 
da saúde às ciências humanas e ciências da saúde a partir da análise científica de estudo de caso. Deverá 
ser abordado uma visão geral sobre os principais serviços farmacêuticos oferecidos na farmácia escola da 
Universidade Tiradentes (UNIT). Para atender a tais desígnios este projeto deverá ser composto de pes-
quisas independentes e complementares. Os pesquisadores deverão ao longo de 12 meses, desenvolver três 
estudos: (1) Análise do comportamento do consumidor quanto à qualidade do atendimento da farmácia 
da Universidade Tiradentes: Um Estudo de Caso, (2) Avaliação dos serviços farmacêuticos oferecidos pela 
farmácia da Universidade Tiradentes: Um Estudo de Caso, (3) Estudo de Gestão de Custo dos Serviços 
Farmacêuticos oferecidos em uma Farmácia Escola em Aracaju/SE. Tratam-se de estudos prospectivos, nos 
quais o aluno deverá entrevistar os pacientes da referida farmácia, por meio da aplicação de formulários, 
devidamente autorizados pelo CEP-UNIT (1,2), e mensurar os custos incorridos durante a realização das 
práticas, executadas pelo profissional, no estabelecimento (3). Ao final do projeto o iniciador científico de-
verá escrever artigo cientifico, visando publicação em periódico de impacto nacional, contribuindo com a 
produção técnico-cientifica da Universidade Tiradentes, nos contextos Regional e Nacional, além de publi-
cações em anais de eventos. Espera-se ainda que, ao final, os resultados apontem o perfomance da farmácia, 
como unidade de saúde referencial, de forma a indicar caminhos para as decisões futuras de promoção de 
saúde e atendimento de qualidade a seus usuários. Tais informações podem gerar conhecimentos científi-
cos no campo da economia e administração farmacêutica, uma disciplina que une as ciências humanas e 
da saúde. Espera-se ao final que, os resultados da avaliação sobre os serviços farmacêuticos permitam uma 
análise sobre a funcionalidade, adequação e atendimento às expectativas dos serviços oferecidos, podendo 
assim, identificar os problemas existentes e potenciais e virtuais necessidades sanitárias, como a implantação 
de novos serviços farmacêuticos e/ou melhoria dos serviços farmacêuticos. A gestão dos custos dos serviços 
oferecidos pela farmácia fomentarão processos decisórios à viabilidade, implementação e/ou melhoramento 
para atender as necessidades sanitárias (serviços) e empresariais (custos, remuneração). Ademais, a proposta 
oportuniza a formação de recursos humanos com sólida base científica, através do aprimoramento de aluno 
de graduação aos diversos conteúdos a serem trabalhados, contribuindo para o crescimento técnico - cien-
tifico e suprimento de demandas sociais, em particular, na gestão da assistência farmacêutica. (PROVIC) 
Biologica e da saude
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ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL NO RECRIARTE

George Washington Nascimento Souza (Pós-graduando em Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 
Coletiva; UNIT/ george.washington81@hotmail.com); Carla Jesus de Carvalho (Pós-graduando em Residência 
Integrada Multiprofissional em Saúde Coletiva; UNIT, carlapsi_@hotmail.com); Fernanda Alves de Freitas 
(Pós-graduando em Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Coletiva; UNIT, fernandafreitasbs@
hotmail.com); Priscilla Silva Moraes de Souza (Pós-graduando em Residência Integrada Multiprofissional 
em Saúde Coletiva; UNIT, pri_sms22@yahoo.com.br); Simone Alves Garcez Guedes (Tutora da Residência 
Integrada Multiprofissional em Saúde Coletiva; UNIT, simonegguedes@yahoo.com.br).

A busca por serviços odontológicos para atenção bucal, segundo a pesquisa realizada sobre as condi-
ções de saúde bucal da população brasileira pela SB Brasil em 2003, revelou que 96,73% da amostra estu-
dada foi ao dentista pelo menos uma vez na vida, 3,27% nunca visitaram o dentista e 51,20% consultaram 
o serviço público. Um maior percentual entre jovens, que se reduz com a idade e que cerca de 33,36% con-
sultaram o setor privado e 10,89% o setor privado suplementar dos planos de saúde. Esse projeto tem como 
objetivo incentivar o cuidado com a saúde bucal, formar multiplicadores de informações sobre a saúde bucal 
e transmitir informações sobre requisitos básicos para a higiene oral. A atividade foi realizada no Recriarte 
no bairro Santa Maria e teve como público-alvo crianças e adolescentes. Os Residentes desenvolveram ativi-
dades que estimularam a saúde bucal, buscando no cotidiano profissional conciliar a relação teoria e prática, 
levando informações de saúde à população. Realizada uma apresentação oral com o intuito de informar so-
bre a importância da saúde bucal, passando um filme animado sobre a cárie, em seguida foram respondidas 
as perguntas sobre o processo de evolução da cárie. Depois o grupo composto por quatro (04) residentes foi 
dividido em duplas, e uma dupla ficou responsável para evidenciar o biofilme dental e a outra auxiliou os 
jovens na escovação. Uma das contribuições da promoção de saúde é o processo educativo que visa ampliar 
o entendimento sobre a saúde, contribuindo para que a comunidade aumente a sua habilidade de resolver 
seus próprios problemas com competência e intensifique sua própria participação. Essa atividade pode ser 
desenvolvida em espaços diversos, como escolas, por exemplo, permitindo a expansão e o fortalecimento da 
saúde através de um trabalho coletivo e participativo com toda a comunidade escolar. São imprescindíveis 
projetos que promovam a saúde bucal, tendo caráter motivador e educacional. Incentiva o exercício da ci-
dadania e reforça o vínculo com a responsabilidade social das instituições de ensino superior. Estabelecem 
uma relação entre instituições de ensino superior e a sociedade, consolidando-se através da troca de conhe-
cimentos e experiências entre professores, acadêmicos e a sociedade. A possibilidade de desenvolvimento 
de processos de ensino-aprendizagem a partir das práticas de ensino propicia o confronto da teoria com a 
realidade. (Outros) Biologica e da saude
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AUTO-PERCEPÇÃO DO CONHECIMENTO EM NUTRIÇÃO E PRÁTICA DE ORIENTAÇÃO 
NUTRICIONAL DE INSTRUTORES DE MUSCULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE

Marcus Vinicius Santos do Nascimento (Educação Física Bacharelado – Unit/ marcusnascimentone@yahoo.com.
br); Oscar Felipe Falcão Raposo (oscar.raposo@hotmail.com); Raquel Simões Mendes Netto (raquel@ufs.br)

Entre os profissionais de saúde há consenso sobre a importância que a Nutrição desempenha na susten-
tação de uma vida saudável e na prevenção de doenças. No entanto, vários ainda carecem de conhecimento 
sobre tal área, e pela distorcida percepção do saber ou até mesmo pela falta de inserção do nutricionista em 
algumas áreas da saúde, acabam caracterizando como função destes próprios a orientação, prescrição e/ou 
acompanhamento nutricional do cliente/paciente. Em academias de ginástica, a presença do profissional nu-
tricionista ainda é escassa. Dessa forma, por estarem diretamente vinculados a estes espaços, os profissionais 
e estudantes de Educação Física acabam tendo um maior contato com aluno e sendo requisitados, por vezes, 
a orientar dietas, indicar a utilização de suplementos. Este trabalho teve como finalidade, verificar a prática 
de orientação nutricional e a auto-percepção do conhecimento em nutrição de instrutores de musculação de 
academias da cidade de Aracaju/SE. Considerando aqui as academias como conglomerados e baseando-se 
numa prevalência de 37,2% de baixo conhecimento em nutrição, e ainda assumindo um erro de dois pontos 
percentuais, nível de confiança de 95% e 20% de possíveis perdas e recusas calculou-se necessário estudar 
39 academias. Realizou-se um contato com os proprietários das academias onde foram informados sobre os 
propósito e procedimentos do estudo através de uma carta de anuência. Os profissionais foram abordados 
nas academias, de forma aleatória em diferentes horários do dia e diferentes dias da semana e responderam 
um questionário validado com perguntas sobre auto-percepção do conhecimento em nutrição e da alimen-
tação, prática de orientação nutricional e um teste de conhecimento em nutrição. Fizeram parte do estudo 
um total de 169 instrutores de musculação do município de Aracaju, dos quais 78,7%(n=133) eram do sexo 
masculino, enquanto 21,3% (n=36)   eram do sexo feminino. Destes, 111 (66%) eram professores e 58 (34%) 
eram estagiários. Os participantes tinham uma média de 28 anos de idade e 15 anos de estudo. 65% dos 
participantes (n=110) relatou dar orientação nutricional aos seus alunos. A maior parte dos instrutores que 
referiram dar orientação nutricional aos seus alunos, mostraram considerar seu conhecimento em nutrição 
como Bom/Excelente, enquanto a maior parte daqueles  que não davam orientação, relataram considerar 
seu conhecimento como Ruim/Mediano. No entanto, não houve diferença significativa com relação aos 
percentuais de acertos dos 2 grupos (dá orientação nutricional e não dá orientação nutricional) no teste de 
conhecimento em nutrição. O presente estudo mostrou que a maior parte dos instrutores de musculação 
relatou dar orientação nutricional; e a maior parte destes referiu considerar seu conhecimento em nutrição 
como Bom/Excelente. No entanto quando avaliado o teste de conhecimento em nutrição, não foi verificado 
diferença significativa com relação ao percentual de acerto dos instrutores que davam orientação nutricional 
e os que não davam. (Outros) Biologica e da saude 



403
AGRÁRIAS, 
SAÚDE e 
BIOLÓGICAS

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E CITOTÓXICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE 
ALPINIA ZERUMBET NA FORMULAÇÃO DO ZICLAGUE

Prof.ª Dr.ª Sheyla Alves Rodrigues (shelrodrigues@hotmail.com); Dr. Edna Aragão Farias Cândido; Taciana 
Silveira Passos (taciana.silveira@acad.unit.br); Dauana Rita de Alcântara Souza (d_dras@hotmail.com)

Alpinia zerumbet popularmente conhecida por “colônia” e “alevante” é utilizada na etnofarmacolo-
gia como hipotensora. Estudos com o óleo essencial dessa planta demonstram os efeitos anti-espasmódico, 
relaxante de tônus basal e a ação anticolinérgica competitiva inibindo a contração muscular. A redução da 
espasticidade muscular em pacientes com síndrome piramidal foi observado com a utilização dérmica do 
óleo essencial dessa planta, resultou no desenvolvimento do produto de aplicação dérmica, o Ziclague. Esse 
projeto teve como objetivo avaliar a atividade antioxidante e citotoxicidade do Ziclague. O óleo essencial 
formulado foi obtido através da Hebron Farmacêutica LTDA. Na atividade antioxidante do Ziclague foi 
avaliada nas concentrações de 25, 50, 100, 150, 200 e 250&#956;L/mL, utilizando o metanol como con-
trole, medida pelo método DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazil). A atividade citotóxica foi avaliada nas doses 
de 100 e 200 mg/mL em raiz de Allium cepa. Verificou-se que o Ziclague nas doses testadas não apresenta 
atividade capacidade de inibição da oxidação e não demonstrou alterações na atividade mitótica que caracte-
rizasse toxicidade. Conclui-se que o a Alpinia zerumbet na forma de Ziclague não demonstrou efeito antio-
xidante e toxicidade celular, não indicando riscos diretos em sua aplicação. (PROVIC) Biologica e da saude 
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AVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA RELATIVA DAS ESPÉCIES DE ÁRVORE 
DE MANGUE DA LAGUNA DA MARÉ DO APICUM, ARACAJU-SE 

Matheus Alves Messias (Ciências Biológicas, UNIT, theusbio@gmail.com), Lucas Filipe Correia Franca Dantas 
(Ciências Biológicas, UNIT, lucasfcfd@hotmail.com), Solange Alves Nascimento (Ciências Biológicas, UNIT), 
Wilson Treger Zydowicz Sousa (ITP, UNIT, wtzsousa@gmail.com) 

Os manguezais desempenham papel fundamental para o equilíbrio ecológico de ambientes costeiros. 
As árvores de mangue estabilizam o sedimento (evitando processos de erosão), afetam fortemente o ciclo 
de nutrientes (nitrogênio e fósforo) e do carbono (sequestrando-o e amenizando o efeito estufa) e susten-
tam uma complexa rede trófica. Os manguezais formam habitat fundamental para o abrigo, alimentação e 
desenvolvimento de diversos organismos, como crustáceos, moluscos e peixes de importância econômica. 
Também amenizam distúrbios naturais como cheias e tsunamis, além de fornecerem paisagem para o ecotu-
rismo e beleza para áreas urbanas. Apesar de sua importância ecológica, social e econômica, os manguezais 
estão seriamente ameaçados por atividades antrópicas como desmatamentos, aterros e poluição. Estudos so-
bre a estrutura das florestas de mangue e os fatores que a afetam servem para nortear planos de conservação 
e manejo. A Maré do Apicum é uma laguna conectada a foz do rio Poxim e que abrange uma área consi-
derável do município de Aracaju, entre os bairros Coroa do Meio, Farolândia e Atalaia. Com o processo de 
urbanização tal laguna vinha sendo bastante impactada. Até que, com o estabelecimento de leis ambientais 
mais rígidas na última década, o município passou a preservar mais o local, inclusive propiciando áreas 
de lazer. Isto aparentemente vem resultando numa regeneração do manguezal ao redor da laguna. Neste 
estudo, avaliamos a estrutura da floresta de mangue da Maré do Apicum, em termos de distribuição e abun-
dância relativa das espécies. Esta é uma etapa de um projeto maior com o mesmo enfoque, mas sobre todo 
o estuário do rio Poxim. Em maio/2012, realizaram-se expedições percorrendo por terra todo o contorno da 
laguna. Parcelas amostrais (25 de 10 m por 10 m) foram distribuídas entre intervalos de aproximadamente 
300 m. Para cada espécie presente em cada parcela se atribuiu um valor de abundância relativa, estimado 
visualmente em termos de área % de cobertura (numa escala de 10, 20, 30,... 100%). No total, registrou-
-se 4 espécies de árvores de mangue, com domínio de Laguncularia racemosa, com 100% de frequência de 
ocorrência nas parcelas e abundância relativa média de 78% de área de cobertura, seguida por Rhizophora 
mangle, com 56% de frequência e 17% de cobertura média. Avicennia shaueriana e Conocarpus erectus 
apareceram com 24% e 16% de frequência, respectivamente, e 6% de cobertura. L. racemosa pode ser 
favorecida pela grande influência das águas fluviais (sendo esta espécie mais adaptada à baixa salinidade) e 
pela elevada taxa de dispersão de propágulos (frutos pequenos e abundantes). Não se constatou um padrão 
espacial de distribuição das espécies, exceto para C. erectus, encontrado apenas em áreas mais elevadas, com 
baixa influência das marés. A ausência de padrão espacial para as demais espécies provavelmente se deve à 
homogeneidade ambiental da laguna. O estudo mostra que, apesar do intenso impacto antrópico, a laguna 
abriga uma floresta de mangue rica em espécies de árvore (4 espécies, das 5 que ocorrem na região Nordeste 
do Brasil). Esta floresta se desenvolve ajudando a manter o funcionamento do ecossistema estuarino e tra-
zendo valor estético à paisagem urbana.  (PROVIC) Biologica e da saude
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AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA DE PESCADOS COLETADOS EM SERGIPE

Hallana Souza Santos (hallana_8@hotmail.com); Paloma Nascimento Felix (thyta_pa@hotmail.com); Danielle 
J. G. Maia (danielle.gamaia@gmail.com); Cláudia Moura de Melo (claudiamouramelo@hotmail.com); Rubens 
Riscala Madi (rrmadi@gmail.com); Anna Carolina Mota Lopes (annacarolina03@gmail.com)

A avaliação da diversidade genética de peixes é de suma importância, pois, possibilita o conhecimento 
da estrutura populacional da cada espécie, e pode ser utilizado como estratégia para fins de repovoamento de 
estoques naturais e melhoramento de espécies de cultivo. O presente trabalho objetivou avaliar a diversidade 
genética de Prochilodus argenteus em estações de piscicultura de Sergipe, através da técnica de ISSR-PCR. 
Todas as etapas necessárias para investigação foram realizadas no laboratório de Biologia Molecular-LBM 
do Instituto de Tecnologia e Pesquisa-ITP. Foram analisados 30 espécimes de Prochilodus argenteus das 
estações de piscicultura de Betume (Neópolis/SE). Amostras seccionadas de tecido muscular foram acon-
dicionadas em microtubos contendo etanol absoluto e, em seguida, armazenadas em freezer a -20°C para 
processamento posterior. O material genômico foi isolado das células conforme descrito por Lopes (2010). 
Para visualização dos padrões de ISSR gerados, 7,5&#956;L dos produtos de amplificação foram submeti-
dos à eletroforese em gel de agarose 1,7%, fotodocumentados e as imagens foram analisadas no programa 
computacional Gel Quant®. Para avaliar a diversidade genética intrapopulacional utilizou-se o programa 
computacional PopGene®. O percentual de loci polimórficos e o índice de diversidade genética de Shannon 
obtidos na avaliação molecular foram de 100% e 0,55 respectivamente. Apesar do alto percentual polimór-
fico obtido, o grau de divergência genética intrapopulacional foi baixo. Esses dados estão em consonância 
com os demonstrados pela matriz de identidade e distância genética de Nei e expressos em dendrograma. 
De modo geral, foi possível observar por meio dos índices pareados de identidade genética que os espécimes 
apresentam grande similaridade genética. (PROVIC) Biologica e da saude
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AVALIAÇÃO DA INFECÇÃO DE MOLUSCOS TRANSMISSORES DA ESQUISTOSSOMOSE 
POR CERCARIAS DE DIGENEA

Dauana R. A. Souza (Curso de Ciências Biológicas, UNIT); Fernanda J. Oliveira (Curso de Ciências Biológicas, 
UNIT); Claudia M. Melo (Mestrado Saúde e Ambiente, UNIT, claudiamouramelo@hotmail.com); Rubens 
R. Madi (Mestrado Saúde e Ambiente, UNIT, rrmadi@gmail.com); Verônica L. S. Jeraldo (Mestrado Saúde e 
Ambiente, UNIT, veronica_sierpe@hotmail.com)

Biomphalaria glabrata é um gastrópode aquático de concha panispiral pertencente à família Pla-
norbidae, hospedeiro natural do Schistosoma mansoni, agente etiológico da esquistossomose mansônica 
no homem. Esse parasita possui um ciclo biológico heteroxênico e seu hospedeiro intermediário é B. gla-
brata. Este molusco pode estar presente em coleções aquáticas dulcícolas naturais ou artificiais, perenes ou 
intermitentes, preferencialmente com correnteza laminar. Sendo grande parte do litoral nordestino área de 
transmissão da esquistossomose o objetivo deste trabalho foi identificar focos de transmissão da parasitose 
no município de Nossa Sra. do Socorro/SE. Os moluscos foram coletados em agosto de 2012 de valas loca-
lizadas em área urbana do Bairro Parque dos Faróis e transportados para o LDIP/ITP para manutenção em 
condições laboratoriais e posterior analise. No laboratório, eles foram distribuídos em aquários e alimenta-
dos com Lactuca sativa reposta três vezes/semana. Anteparos de isopor foram dispostos nos aquários para 
obtenção das desovas dos caramujos. Os moluscos coletados foram submetidos à avaliação parasitológica, 
sob estímulo luminoso artificial, para verificar a eliminação de cercarias, com auxilio de microscópio este-
reoscópico. As cercarias observadas foram fixadas com metanol para preparação de lâminas coradas com 
carmim, para posterior identificação. De 283 moluscos analisados, sete (2,5%) eliminaram cercarias sob 
estimulo luminoso. Foram identificados dos tipos de cercarias: 1) furcocercaria, provavelmente pertencente 
ao gênero Schistosoma, devido à área de coleta ser reconhecida como de transmissão da infecção e 2) xi-
phidiocercaria, caracterizada pela presença de um estilete na ventosa oral, parasita de aves. (PIBIC/CNPq) 
Biologica e da saude 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM COMUNIDADE 
PESQUEIRA SERGIPANA, BRASIL

Maria Regivalda Santana de Souza(regivalda_15@hotmail.com / Curso de Enfermagem, Universidade 
Tiradentes); Guilherme mota da silva (guigo-20@hotmail.com / Curso de Enfermagem, Universidade 
Tiradentes); Tamâra de Jesus Costa(tam_jc@hotmail.com / Curso de Enfermagem, Universidade Tiradentes); 
Carla Grasiela Santos de Oliveira(carlagrasiela.enfermeira@hotmail.com / Mestrado em Saúde e Ambiente, 
Universidade Tiradentes); Cláudia Moura de Melo(claudiamouramelo@hotmail.com / Núcleo de Pós-
Graduação em Saúde e Ambiente, Universidade Tiradentes); Rubens Riscala Madi(rrmadi@gmail.com / Núcleo 
de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente, Universidade Tiradentes)

A interdependência entre saúde, desenvolvimento econômico, qualidade de vida e condições ambien-
tais vem sendo reconhecida, de um modo geral, na comunidade científica e na constituição das políticas 
sociais nos países desenvolvidos. Esse reconhecimento é um importante aspecto para a orientação de ações 
efetivas de promoção e proteção da saúde. Analisar a qualidade de vida de uma comunidade pesqueira ser-
gipana de acordo com a percepção das condições de saúde. O grupo populacional em estudo está localizado 
na zona de expansão do município de Aracaju/SE. A amostra foi definida em 370 sujeitos selecionados de 
forma aleatória. Após assinatura do termo de consentimento por parte dos sujeitos da pesquisa, foram apli-
cados questionário epidemiológico e a Versão Brasileira do Questionário de Qualidade de Vida - SF-36. Para 
análise de dados foi utilizado o programa SPSS 18.0 e como teste estatístico ANOVA. No contexto da carac-
terização da comunidade estudada, observou-se que 62,2% (230) eram do gênero feminino e 37,8% (140) 
do masculino, com idade variável entre 18 e 89 anos e renda familiar de 1 a 2 salários mínimos (65,1%). 
Aproximadamente 70% (257) dos entrevistados são pescadores, com nível de escolaridade baixo: 63,42% 
(163) não completaram o ensino fundamental, 10,12% (26) nunca estudaram. Em relação ao saneamento 
básico, 73,2% (271) referem não possuir rede de esgoto na região e 11,6% (43) a consideram péssima. Quan-
to à qualidade de vida, os resultados obtidos da média dos escores foram: capacidade funcional 73,58, as-
pectos físicos 61,18, dor 40,48, estado geral de saúde 63,10, vitalidade 65,97, aspectos sociais 81,81, aspectos 
emocionais 68,53 e saúde mental 68,98. Ao correlacionar os domínios e a faixa etária, houve significância 
nos domínios: aspectos físicos (p=0,003), capacidade funcional (p=0,000) e saúde mental (p=0,049). As mé-
dias dos oito domínios avaliados no questionário SF-36 demonstram que a amostra populacional estudada 
se considera com uma boa qualidade de vida mesmo estando submetidos à presença de situações desfavo-
ráveis como falta de saneamento básico, precárias condições de moradia e baixo poder aquisitivo. Porém, o 
aspecto dor foi o que apresentou menor escore, demonstrando que a população possui um maior limiar em 
relação a este domínio.  (PROBIC) Biologica e da saude
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AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CULTIVO PARA PRODUÇÃO DE CELULOSE POR 
GLUCONACETOBACTER INTERMEDIUS ISOLADO DE KOMBUCHA

Julie Fonseca do Vale Moreira (juliemoreira@live.com); Plácia Barreto Prata Gois (placia@uol.com.br); Lauro 
Xavier-Filho (xavierfilho@infonet.com.br)

A Kombucha é uma bebida fermentada conhecida popularmente com “chá de fungos” por ser uma 
simbiose de leveduras e bactérias produtoras do ácido acético que durante o processo fermentativo forma um 
biofilme celulósico na superfície do meio. Diferentes microrganismos são descritos compondo a kombucha, 
dentre eles as bactérias da família Acetobacteriaceae, também conhecidas como bactérias do ácido acético 
(BAA), são os produtores mais eficientes de celulose bacteriana, destacando-se os gêneros Acetobacter, Glu-
conacetobacter e Gluconobacter. A celulose bacteriana difere da celulose vegetal por ser quimicamente pura 
e cristalina, livre de hemicelulose e lignina, sendo uma fonte alternativa a tradicional celulose vegetal por 
diminuir o impacto ambiental causado pela liberação de produtos químicos altamente poluidores durante 
o processo de purificação. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar as melhores condições de cultivo para 
aumentar a produção de celulose por Gluconacetobacter intermedius isolado de kombucha. O Gluconace-
tobacter intermedius isolado de kombucha foi cultivado em diferentes meios de cultura como RAE, YPM, 
nutriente e LB, a fim de verificar o melhor meio para obter uma maior produção de celulose. Após verificar 
qual o melhor meio, os componentes do meio foram testados em diferentes concentrações para determinar 
a concentração ótima destes componentes. Todos os cultivos foram incubados a 28ºC durante 7 dias. A pe-
lícula produzida foi purificada com NaOH 0,5M a 90ºC por 1h para eliminar as células aderidas, seguidas 
por três lavagens em água  destilada para remover os componentes do meio e outros resíduos. A celulose 
purificada foi seca a 50ºC até atingir o peso constante e a massa foi determinada. O melhor meio para pro-
dução de celulose pelo Gluconacetobacter intermedius foi o meio RAE. As concentrações dos componentes 
do meio em que foi obtida uma maior produção de celulose foram 30g/L de glicose, 5g/L de extrato de 
levedura, 20g/L de peptona, 1,7g/L de fosfato de sódio e 0g/L de ácido cítrico. O aumento na produção 
de celulose pelo Gluconacetobacter intermedius torna-o uma cepa potencial para produção de celulose em 
escala comercial e industrial. (PROVIC) Biologica e da saude 
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AVALIAÇÃO DE FATORES ECOLÓGICOS ASSOCIADOS A MUDANÇAS NA 
COMUNIDADE DE MACRÓFITAS SUBMERSAS ASSOCIADA A UM BANCO DE 

HALODULE WRIGHTII ASCHERSON NO ESTUÁRIO DO VAZA BARRIS, SERGIPE

Matheus Alves Messias (Ciências Biológicas, UNIT, theusbio@gmail.com), Lucas Filipe Correia Franca Dantas 
(Ciências Biológicas, UNIT, lucasfcfd@hotmail.com), Rodrigo Farias de Carvalho Terra (Instituto Mamíferos 
Aquáticos, rodrigo.farias@mamiferosaquaticos.org), Adolfo Hubner de Jesus (Instituto Mamíferos Aquáticos, 
adolfo@mamiferosaquaticos.org), José Marcos de Castro Nunes (Laboratório de Algas Marinhas, UFBA, 
jmcnunes@ufba.br), Paulo Antunes Horta (Laboratório de Ficologia, UFSC, pahorta@ccb.ufsc.br), Wilson 
Treger Zydowicz Sousa (ITP, UNIT, wtzsousa@gmail.com)

Bancos de gramas marinhas (macrófitas adaptadas à vida submersa) desempenham papel fundamen-
tal na estrutura e no funcionamento de ecossistemas costeiros. Por exemplo, a vegetação tende a estabilizar 
o sedimento, inibindo processos de erosão, e afeta fortemente o ciclo de nutrientes e a estrutura da rede tró-
fica de zonas litorâneas. Bancos de gramas marinhas formam habitats altamente produtivos que servem de 
abrigo e fonte alimentar para diversos organismos incluindo invertebrados, peixes e maga-herbívoros como 
tartarugas e peixes-boi marinhos. Contudo, esses habitats estão sendo seriamente ameaçados por impactos 
relacionados a atividades antrópicas, incluindo ocupação desordenada das zonas costeiras e processos de 
eutrofização. Estima-se que as áreas ocupadas por gramas marinhas em todo o mundo vêm sendo perdidas 
a uma taxa de 7% ano-1 desde 1990, colocando-as entre os ecossistemas mais ameaçados do planeta. O 
conhecimento sobre os processos que afetam o desenvolvimento dos prados marinhos é de fundamental 
importância para subsidiar planos de gestão e manejo ambiental. Porém, estudos sobre aspectos ecológicos 
da vegetação marinha no Brasil são bastante escassos. No estuário do rio Vaza Barris, Sergipe, existe um 
banco dominado por Halodule wrightii Ascherson que serve de pasto para o único espécime de peixe-boi 
(Trichechus manatus L., espécie ameaçada) ocorrente no litoral do estado. Em um levantamento preliminar, 
realizado em maio/2011, contatou-se que as gramas marinhas estavam em baixa densidade, aparentemente 
devido a algum estresse ambiental, enquanto macroalgas oportunistas (especialmente Cladophora vaga-
bunda (L.) Hoek, mas também Acanthophora spicifera (M.Vahl) Børgesen) se desenvolviam vistosamente. 
Levantou-se a hipótese de que fatores ecológicos (e.g. aumento dos níveis de nutrientes, redução na trans-
parência da água, competição) poderiam, naquele momento, estar propiciando o declínio das gramas mari-
nhas. Assim, este projeto de pesquisa tem como objetivos i) acompanhar a dinâmica temporal do banco de 
H. wrightii do estuário do rio Vaza Barris em termos de composição e abundância de espécies de macrófitas 
e ii) avaliar os fatores ecológicos relacionados à mudanças na vegetação aquática.  Para isso, pretende-se re-
alizar expedições mensais ao longo de dois anos para coleta de dados bióticos e abióticos. A vegetação será 
amostrada com um quadrado de PVC (0,25 m2) através de mergulho apneia. O quadrado será disposto 
entre intervalos regulares (e.g. de 3 em 3 metros) ao longo de transeções perpendiculares a margem. O 
número de quadrados e transeções amostrais dependerá do tamanho do banco de macrófitas no memento 
de cada expedição. Cada espécie presente em cada quadrado será identificada e receberá um valor de abun-
dância relativa, estimado visualmente em termos de área % de cobertura (numa escala de 5, 10, 20, 30, ... 
100%). A biomassa coletada será seca em estufa aerada para mensuração do peso seco. Para cada quadrado 
será registrado a profundidade e a hora da coleta (para comparação com o nível da maré). Outras variáveis 
ambientais a serem analisadas incluem salinidade, transparência e concentração de nitrogênio e fósforo da 
água, índices pluviométricos, vazão e nível hidrométrico do rio Vaza Barris. O início das coletas de campo 
está previsto para o final de setembro de 2012. (PIBIC/CNPq) Biologica e da saude 
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AVALIAÇÃO DE FILMES POLIMÉRICOS DE PROTEÍNA COM PRÓPOLIS VERMELHA 
PARA RECOBRIMENTO DE SEMENTES

Lucas Reis d’ Costa (farmácia PROBIC/LBMAT/ITP/UNIT lukas_ck@hotmail.com), Andriele Mendonça 
Barbosa (ciências biológicas PROBIC/LBMAT/ITP/UNIT andrielemendonca@yahoo.com.br), Luzia Nilda 
Tabosa Andrade (RENORBIO/LBMAT/ITP luziatabosa@hotmail.com) Tiago dos Santos Nascimento (ciências 
biológicas LBMAT/ITP/UNIT thii_nascimento@hotmail.com), Milka Lafaety Rodrigues Lima (Farmácia 
LBMAT/ITP/UNIT mylkalima@hotmail.com),  Klebson Silva Santos (LBMAT/ITP klebson-biomedico@
hotmail.com), Juliana Cordeiro Cardoso (LBMAT/ITP/UNIT juaracaju@yahoo.com.br), Francine Ferreira 
Padilha (LBMAT/ITP/UNIT fpadilha@yahoo.com), Ana Paula Barreto Prata Silva (LBMAT/ITP/UNIT 
anapratta@hotmail.com)

No Brasil, para as grandes culturas, o recobrimento de sementes ainda é considerado uma nova tec-
nologia, pois faltam muitas informações técnico-científicas. O revestimento de sementes consiste em uma 
camada polimérica fina e uniforme de filme disposta sobre a semente. O filme biodegradável é uma película 
fina à base de material biológico, elaborados a partir de hidrocolóides e/ou substâncias hidrofóbicas. Dentre 
vários organismos patogênicos que afetam as sementes, destaca-se a Alternaria alternata que é um fungo 
responsável por causar manchas em folhas, podendo infestar muitas outras plantas, dentre estas se destaca 
a semente de girassol. O objetivo do presente estudo foi desenvolver e caracterizar filmes biodegradáveis de 
colágeno hidrolisado com própolis vermelha para recobrimento de sementes de girassol. Um delineamento 
experimental foi utilizado com as seguintes variáveis: concentração do polímero colágeno hidrolisado variou 
de 2g a 3g, concentração do plastificante propilenoglicol 0,2 a 0,6Pg/g . A solução filmogênica contendo 
ácido acético 0,5M, polímero e plastificante nas concentrações do planejamento, foi mantida sob agitação 
por 24h. Para a elaboração dos filmes, foi utilizada a técnica “casting”, onde alíquotas de 30 ml da solução 
filmogênica foram dispersas em placas de Petri, com diâmetro de 8,5 cm e acondicionadas em estufa com 
circulação de ar a 37°C por 24 h. Após a secagem os filmes foram caracterizados quanto a propriedade me-
cânica, permeabilidade a vapor d’ água e solubilidade em água.  Posteriormente, as sementes serão imersas 
por 30 segundos nesta solução  com o auxílio de uma peneira. As sementes serão retiradas da solução e secas 
em estufa com circulação de ar a 37°C por 24 h. As sementes serão caracterizadas quanto ao teste de ger-
minação. O filme com melhor resultado de caracterização físico-química será utilizado para os ensaios con-
tendo diferentes concentrações de própolis 1%, 2,5, 5% 7,05% e 10% e aplicado para a produção de filme 
e recobrimento das sementes. Ambos serão caracterizados quanto a microscopia eletrônica, espectroscopia 
de infravermelho com transformada de Fourier e teste de germinação análise térmica e a atividade biológica 
será realizada contra Alternaria alternata. Quanto a solubilidade os filmes apresentarão 100% solúveis após 
96 horas de agitação. (Dissertação) Biologica e da saude
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AVALIAÇÃO DO ARMAZENAMENTO E DESCARTE DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS 
POR FAMÍLIAS CADASTRADAS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA DE ARACAJU/SE

Ítalo Tairone de Souza Ferro (graduando em farmácia - italoferro@hotmail.com); Samuel Rodrigues da Silva 
Araújo (farmácia - samuelrsa_10@hotmail.com); Adriana Karla de Lima (Mestre em Ciências Farmacêuticas - 
adrianaklima@yahoo.com.br)

A concretização dos benefícios terapêuticos possibilitados pelo aperfeiçoamento da clínica médica 
pelo desenvolvimento técnico-científico aplicado à descoberta e desenvolvimento de novos fármacos, trans-
formou o medicamento em uma referência para o restabelecimento das condições de saúde da população. A 
sua ampla inserção trouxe benefícios para a evolução das condições de saúde da população, porém, esta reali-
dade tem propiciado, de maneira concomitante, sua utilização inadequada, constituindo um sério problema 
de saúde coletiva. Avaliar o armazenamento e o descarte domiciliar de medicamentos pela comunidade do 
bairro Coqueiral, atendida pela Unidade de Saúde da Família Eunice Barbosa, localizada na cidade de Ara-
caju/SE. A pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo com abordagem quantiqualitativa e enfoque 
transversal. Este estudo será realizado com famílias residentes em uma zona de cobertura PSF/Aracaju/SE, 
tendo sido estabelecida por sorteio a microárea a ser visitada e a amostragem sistemática. Utilizou-se para 
seleção da amostra o cálculo de Barbeta, resultando em 277 residências a serem visitadas, correspondente 
a área azul e 281 residências referente a área branca, atingindo um total de 558 famílias no estudo. Um 
questionário será preenchido durante a visita domiciliar e as condições de armazenamento dos medicamen-
tos serão observadas e registradas. A partir da conclusão da pesquisa, os resultados quantitativos acerca do 
acondicionamento doméstico dos medicamentos contribuirão para o desenvolvimento de estratégias para 
conscientizar o usuário na utilização, armazenamento e descarte adequado dos medicamentos que possui 
em sua farmácia domiciliar. (PROBIC) Biologica e da saude
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DA TERAPIA FOTODINÂMICA SOBRE A REDUÇÃO DOS 
COMPOSTOS SULFURADOS VOLÁTEIS

Guilherme de Oliveira Macedo (gmacedo75@yahoo.com.br); Mônica Barbosa Leal Macedo; Lídia Raynna 
Gomes da Silva (lidiaraynna@hotmail.com); Marina Batista Costa; Laís Rebouças Prata

A halitose está ligada à formação de compostos sulfurados voláteis (CSVs) provenientes da degra-
dação protéica promovida por microorganismos da cavidade bucal. O dorso da língua é a principal região 
responsável pela produção de CSVs devido ao acúmulo de saburra lingual. A terapia fotodinâmica antimi-
crobiana (TFDa) é uma terapêutica indolor que promove a destruição bacteriana. Assim o objetivo deste 
estudo é avaliar o efeito imediato da TFDa sobre a produção de CSVs. Serão selecionados 60 pacientes, que 
estão divididos em 4 grupos de 15 indivíduos. Destes, 36 pacientes já realizaram a terapia. Os 4 grupos são: 
G1 – bochecho com solução salina (10 pacientes), G2 – Bochecho com solução salina e raspagem de saburra 
lingual (9 pacientes), G3 – Bochecho com solução salina e aplicação da TFDa (8 pacientes) e G4 – Boche-
cho com solução salina, raspagem de saburra lingual e aplicação da TFDa (9 pacientes). Os CSVs são men-
surados em partes por bilhão (PPB) através de um dispositivo portátil de medição de compostos sulfurados 
(DMCS) e de avaliação organoléptica antes e após a aplicação de cada terapia. Os dados foram submetidos 
à análise estatística, admitindo-se um nível de significância de 5%. Não houve diferença entre os níveis 
iniciais de CSVs em PPB, entre os grupos: G1 (122,4), G2 (174); G3 (126,3) e G4 (132,7) (ANOVA One 
Way, p>0,687). Todos os grupos demonstraram redução significativa após análise intra-grupos (Wilcoxon 
Sing Rank Test, p<0,01) representando uma redução percentual de 26,3 ± 30,3; 29,8 ± 14,4; 22,7 ± 17,9 e 
32,1 ± 22,5 para os grupos G1, G2, G3 e G4 respectivamente. Não houve diferenças a redução percentual 
de CSVs entre os grupos (ANOVA One Way, p<0,01). Os resultados parciais destes estudos apontam para 
uma similaridade estatística entre as terapias, contudo, o número reduzido da amostra diminui o poder es-
tatístico análise realizada. Há uma perspectiva de conclusão deste trabalho em um período aproximado de 
6 meses. (PROBIC) Biologica e da saude 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ÓLEO ESSENCIAL DA ALPINIA ZERUMBET, 
ZINGIBERACEAE NO PROCESSO CICATRICIAL APÓS TENOTOMIA 

NO TENDÃO DO CALCÂNEO EM RATOS

Danielle Souza de Santana (danielle.souza@hotmail.com); Gabrielle Barrozo Novais (gabrielle_novaiscat@
hotmail.com); Edna Aragão Farias Cândido (edna_aragao1@globo.com); Luciano dos Santos Júnior (luciano_
fst@hotmail.com); Sheyla Rodrigues (shelrodrigues@hotmail.com); Ricardo Luiz Cavalcante Albuquerque 
Júnior; Rose Nely Pereira Filho.

Quando ocorre lesão no tendão, o corpo inicia um processo de cura sendo dividido em fases: infla-
mação, proliferação e remodelamento. A Alpinia zerumbet é uma planta herbácea, da família Zingiberaceae, 
encontrada em abundante quantidade no nordeste brasileiro onde é conhecida como “colônia”. Popular-
mente, todas as partes da planta são utilizadas de formas diferentes as indicações clínicas como, dores de 
cabeça, atividades relaxante, anti-hipertensiva, atividade antiespasmódica e efeito relaxante do tônus basal. 
A escolha do óleo essencial da Alpinia zerumbet, Zingiberaceae (OEAz) como “matéria prima” para ser 
utilizado no tratamento de cicatrização é baseada nesses estudos acima relatados, demonstrando a caracte-
rística antiinflamatória. Com a finalidade de continuar os estudos clínicos já desenvolvidos pelo Laboratório 
de Produtos Naturais (LPNB) e Biotecnologia do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP), Universidade 
Tiradentes (UNIT/SE) com o óleo essencial da Alpinia zerumbet dar-se-á continuidade, agora com estudos 
de processo cicatricial em tendão de rato. O objetivo da pesquisa é avaliar o efeito da Alpinia zerumbet, 
Zingiberaceae no processo cicatricial após tenotomia do tendão do calcâneo em ratos. Serão utilizadas 36 
ratos da raça Wistar, com 5 semanas de idade e ambos os sexos provenientes do Biotério da Universidade 
Tiradentes. Os 06 grupos tratados em 03 tempos (14, 30 e 90 dias) com tratado e controle em cada tempo 
e N=06 em cada grupo, consistirão do tendão do calcâneo da pata direita traseira que receberá como dose 
0,1mL/100g a 33% do óleo essencial da Alpinia zerumbet, enquanto que os controles serão a pata esquerda 
traseira que serão apenas o tween apenas com óleo vegetal. Para a análise quantitativa, os resultados serão 
analisados utilizando ANOVA unicaudal com post hoc de Dunnett, onde p<0,05. Com esse estudo espera-
-se que o tendão do calcâneo da pata traseira tratada, apresente uma analise histológica diferenciada da 
pata controle, uma vez que o OAEz vem sendo apresentado com ação anti-inflamatória, ação essa que pode 
influenciar diretamente no processo cicatricial. Caso isso ocorra serão iniciados outros estudos na intenção 
de futuro bioproduto. (PROVIC) Biologica e da saude 



414
AGRÁRIAS, 

SAÚDE e 
BIOLÓGICAS

AVALIAÇÃO DO EFEITO MACHO EM RATAS WISTAR

Edson Wander da Silva Jesus Junior (edson-w@hotmail.com); Rafael Andrade Mota (mota__rafael@hotmail.
com); Susane Jacinto Rodrigues (bs.leite@hotmail.com)

A utilização de ratas fêmeas para investigações científicas tem sido preterida em relação à de machos 
devido à influência que o ciclo estral dessas sobre os processos corporais podendo representar um viés dentro 
no modelo experimental delineado. A proposta deste estudo foi avaliar o efeito macho no ciclo estral de ratas 
Wistar buscando propor um novo modelo experimental sem a limitação na utilização de ratas fêmeas em 
protocolos experimentais. Foram utilizadas 24 ratas, linha Wistar, divididas em 2 grupos, sendo: Grupo Ex-
perimental com 12 ratas que foram mantidas em gaiolas, isoladas da presença de machos desde o nascimen-
to até atingir a idade da maturidade sexual (aproximadamente 60 dias de vida) e Grupo Controle com 12 
ratas que foram mantidas em gaiolas isoladas da presença de macho, porém no mesmo ambiente contendo 
gaiolas de machos, até atingir a maturidade sexual. Ambos os grupos foram submetidos à exame de citolo-
gia vaginal para identificação da fase do ciclo estral e posteriormente ao teste comportamental. Resultados 
preliminares demonstraram que a ausência do macho não influenciou na maturidade sexual das ratas e que 
a fase do ciclo interfere no comportamento das mesmas. (PROBIC) Biologica e da saude 



415
AGRÁRIAS, 
SAÚDE e 
BIOLÓGICAS

BIOBRANQUEAMENTO DE POLPA DE CELULOSE COM UTILIZAÇÃO DA XILANASE 
COM POTENCIALIDADE PARA APLICAÇÃO INDUSTRIAL COM SELEÇÃO E PRÉ-

AVALIAÇÃO DE FUNGOS FILAMENTOSOS

Valléria (Farmácia, Universidade Tiradentes/ valleria.andrade@hotmail.com); Vanina Cardoso Viana 
(Doutorado de Engenharia de Processos, Universidade Tiradentes); Rodrigo Anselmo Cazzaniga (Pós-
Doutorando, Universidade Tiradentes); Denise Santos Ruzene (docente da Universidade Tiradentes e 
Pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa); Daniel Pereira da Silva (docente da Universidade 
Tiradentes e Pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa).

No panorama atual, existe uma deterioração ambiental global devido a crescente utilização de pro-
dutos químicos em diversas aplicações industriais, com a finalidade de minimizar o impacto ambiental, 
processos biotecnológicos têm sido destaque por exibir características ambientais, econômicas e operacionais 
mais vantajosas do que os processos químicos convencionais. O uso de processos biotecnológicos possibilita 
a produção de enzimas, que são de grande interesse industrial, e podem ser obtidas a partir do reaprovei-
tamento de resíduos da agroindústria, estes podem ser encontrados em grande quantidade no Brasil, o que 
acarreta na redução dos problemas ambientais. A xilanase é uma enzima que pode ser encontrada princi-
palmente em diversos fungos filamentosos, e possui uma vasta aplicação biotecnológica, dentre elas o bran-
queamento da polpa de celulose. Atendendo a estes aspectos, e valendo-nos do nível científico do presente 
grupo de pesquisa no estudo de aplicação de resíduos agrícolas e agro-industriais na produção de enzimas, 
ambos por intermédio de diferentes processos químicos e/ou biotecnológicos, é que este trabalho está sendo 
proposto envolvendo estratégias que potencializem e ampliem os estudos sobre a biota brasileira, por inter-
médio da identificação de novos e promissores produtores de enzimas do sistema hemicelulolítico, eficientes 
e viáveis na expressão e produção das enzimas de interesse para realização do biobranqueamento da polpa de 
celulose. O objetivo deste trabalho é realizar o branqueamento da polpa de celulose a partir da produção de 
xilanases, obtida do extrato bruto de um microrganismo, com características bioquímicas adequadas para 
serem aplicadas em escala industrial, visando o aumento da produtividade e redução dos custos, que são de 
grande importância. (PROVIC) Biologica e da saude
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BIOCONVERSÃO DO BIO-ÓLEO DA PALHA DE CANA DE AÇÚCAR POR 
XANTHOMONAS CAMPESTRIS

Rafael O. Luna (faelluna@hotmail.com), Tarciana M. Almeida (tarci_moura@hotmail.com), Priscila A. Calixto 
(priscilaacalixto@gmail.com), Davi da S. Ferreira (davi_farmacia@hotmail.com), Klebson S. Santos (kssamb@
hotmail.com), Elina B. Caramão (elina@ufrgs.br), Laiza. C. Krause (laiza_canielas@hotmail.com), Jorge A. 
López (jorgejal@gmail.com)

Vários estudos têm focalizado a valorização e a transformação de resíduos industriais e de biomassas 
mediante processos biológicos, utilizando-os como substratos alternativos para a produção de componentes 
de alto valor agregado. Neste contexto, se insere a palha de cana de açúcar, um subproduto de produção 
agrícola. Sendo um resíduo abundante, seu descarte nos gera problemas ambientais. Assim, sua biocon-
versão por via fermentativa em insumos pode ser uma alternativa para aproveitar esse resíduo e minimizar 
um possível impacto ambiental. A palha de cana de açúcar é uma matéria-prima interessante para a pro-
dução de substâncias devido ao baixo custo do meio de fermentação, que é um aspecto crítico na produção 
comercial de goma xantana, um polissacarídeo de origem microbiana com amplas aplicações comerciais 
(e.g. alimentos, produtos farmacêuticos, agrícolas). Este estudo avaliou preliminarmente a produção dessa 
goma por Xanthomonas campestris linhagem 629 a partir do bio-óleo obtido de palha de cana de açúcar, 
além de suas propriedades reológicas. Bio-óleo suplementado com um meio mineral ((g/L): NH4NO3, 1,0; 
Na2HPO4, 3,0; KH2PO4, 2,0; e micronutrientes (mg/L): FeSO4, 0,2; MnCl2•0,2; CaCl2•0,2; MgSO4, 
4,0) foi utilizado como um substrato alternativo, em comparação a sacarose, usada como controle, ambos 
sob as seguintes condições de fermentação em batelada: 28ºC/250 min-1/96h. O biopolímero foi obtido 
utilizando-se 2% de bio-óleo como fonte de carbono alternativa no meio mineral e 2% de sacarose para 
o controle. O meio de fermentação, sob as condições experimentais utilizadas, apresentou uma produção 
de goma xantana com um rendimento de 1,8 g&#61655;L-1, exibindo uma viscosidade aparente de 40,88 
mPa.s. A goma xantana obtida a partir do meio alternativo apresentou uma coloração escura, devida à cor 
do bio-óleo, diferentemente da cor amarelada da goma resultante do processo fermentativo com sacarose. 
A produção e a viscosidade aparente do biopolímero foram influenciadas pela suplementação do meio de 
cultivo, sendo necessários mais estudos visando melhorar as condições da fermentação para a obtenção desta 
goma de grau não comestível. (PROBIC) Biologica e da saude 
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BIODIVERSIDADE DE METAZOÁRIOS PARASITAS DO ROBALO, Centropomus sp.  NO 
LITORAL DE SERGIPE

Laís S. Azevedo (lalaiesazevedo@hotmail.com) Thaís S.Azevedo (thais.nutri10@hotmail.com) Daiana S. 
Barreto (daiana_flowes14@hotmail.com) Claudia M. Melo (claudiamouramelo@hotmail.com)Rubens R. Madi 
(rrmadi@gmail.com)Verônica L. S. Jeraldo (veronica_sierpe@hotmail.com)

O robalo (Centropomus sp.) é um peixe demersal que passa grande parte de sua vida em estuários 
como predador ocupando um alto nível na cadeia trófica. Estudos referentes à biodiversidade parasitaria 
vêm ganhando importância por servirem como indicativo de aspectos biológicos de seus hospedeiros e na 
avaliação da saúde ambiental. No nordeste do Brasil este tipo de trabalho ainda é incipiente, desta forma 
e considerando que o robalo é um importante item alimentar na região de Sergipe, o presente estudo teve 
como objetivo avaliar a biodiversidade parasitária de robalos capturados no estuário do Rio Vaza–Barris/
Aracaju/SE. A amostra ictiológica constou de 19 peixes coletados por pescadores artesanais no período de 
setembro a dezembro de 2011. Com o propósito de analisar e identificar as comunidades de metazoários 
parasitas presentes, os peixes foram necropsiados e suas vísceras, brânquias e aparelho digestivo analisados 
por técnicas convencionais. Os metazoários isolados foram coletados, fixados e preparados conforme pro-
cedimentos padrão em ictioparasitologia. Observações microscópicas, desenhos e microfotografias foram 
realizadas para auxiliar a avaliação taxonomica. Foi observada uma prevalência de 100% dos peixes in-
fectados por algum tipo de parasita. Foi verificada a presença de ectoparasitas do gênero Lernanthropus 
(Copepoda: Lernanthropidae) e de monogenéticos do gênero Rhabdosinochus nos filamentos brânquiais; 
quatro morfotipos de Digenea foram isolados do tubo digestivo no seu estado adulto e foram identificados 
como Acanthollaritrema umbilicatum, da Família Crytogominidae, Buchepalus sp. e  do gênero Siphode-
rina (Syns. Paracryptogonimus),  nematódeos ainda não identificados também foram isolados. Parasitas da 
classe Trematoda foram os de maior prevalência entre os endoparasitas encontrados (76,4%) e a espécie A. 
umbilicatum foi a mais freqüente. Para os ectoparasitas os Monogenéticos estavam presentes em 52,9% 
dos peixes analisados, enquanto que os copépodos foram encontrados em 32,5% dos peixes. (Dissertação) 
Biologica e da saude
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BIONANOSSÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS METÁLICAS POR XANTHOMONAS SP

Tiago dos Santos Nascimento (Ciências Biológicas PROBIC/LBMAT/ITP/UNIT thii_nascimento@hotmail.
com), Ana Paula Prata Silva (LBMAT/ITP/UNIT anapratta@hotmail.com), Klebson Silva Santos (LBMAT/
ITP klebson-biomedico@hotmail.com), Luiz Pereira Costa (ITP/UNIT), Juliana Cordeiro Cardoso (LBMAT/
ITP/UNIT juaracaju@yahoo.com.br), Francine Ferreira Padilha (LBMAT/ITP/UNIT, fpadilha@yahoo.
com). Andriele Mendonça Barbosa (LBMAT/ITP/UNIT, andrielemendonca@yahoor.com.br), Milka Lafaety 
Rodriques Lima (LBMAT/ITP/UNIT), Lucas Reis d’ Costa (LBMAT/ITP/UNIT).

A Xanthomonas é uma bactéria que sintetiza um polímero denominado goma xantana. Em conjunto 
a esta indústria temos também a farmacêutica que utiliza esta goma como estabilizante de cremes, emulsões 
e como base para diversos produtos. A demanda por produtos de alta qualidade, associada às transformações 
comerciais resultantes da globalização crescente da economia, imprimiu um caráter muito mais dinâmico ao 
já disputado mercado de alimentos, farmacêutico, químico e petroquímico. O trabalho tem como objetivo 
produzir nanopartícula de prata (AgN) estabilizada em goma xantana pelo método fermentativo, otimizar 
o processo fermentativo através da técnica de planejamento experimental e caracterização das nanopartí-
culas de prata obtidos por técnicas físico-químicas como cromatografia líquida de alta eficiência, reologia, 
microscopia eletrônica de varredura e de transmitância. Foram utilizadas 2 linhagens de Xanthomonas sp 
629 e S6. Para a obtenção do biopolímero foram utilizados meio de crescimento de células, meio YM pa-
drão (Yeast-Malt), e meio de fermentação (Meio MP-I modificando a fonte de carbono). Meio MP-I (g.L-1): 
0,2 MgSO4.7H2O; 5,0 KH2PO4; 0,006 H3BO3; 2,0 (NH4)2SO4; 0,0024 FeCl3; 0,002 CaCl2.2H2O; 
0,002 ZnSO4; e 50,0 Fonte de Carbono (Sacarose, Glicerol, Glicerol-Sacarose). O cultivo será realizado em 
incubador agitador horizontal. A produção de células foi realizada em erlemmeyer de 125 mL contendo 28 
mL de meio YM por 24 horas sob 150 rpm a 28&#61616;C. Esse cultivo foi utilizado como inóculo para 
a produção de biopolímero, ao final das 24 horas foi transferido para erlemmeyer de 500 mL e adicionados 
172 mL de meio MP-I contendo as diferentes fontes de carbonos a serem avaliadas por 96 horas sob 200 
rpm de agitação, a 28&#61616;C. Para os experimentos contendo prata foi  incorporado no meio AgNO3 
na concentração de 1.10-3 Mol.L-1, o experimento foi conduzido no escuro e nas mesmas condições dos 
experimentos para produção de goma xantana sem prata. Posteriormente, a goma foi recuperada e caracteri-
zada. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. Conclui-se que a produção de goma xantana impreg-
nadas com nanopartículas de prata pode ser obtida utilizando tanto sacarose quanto glicerol como fonte de 
carbono, formando assim nanopartículas com dimensão de 2,8±0,2 nn. (Dissertação) Biologica e da saude 
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CARACTERIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL EM ARACAJU/SE

Leilane Araújo Santos (lane_leilane@hotmail.com); Irinéia da Silva Soares (soares18irineia@hotmail.com); 
Renata Alves da Silva (renata.silva@aracaju.se.gov.br); Cláudia Moura Melo (claudiamoura@hotmail.com); 
Cristiane Costa da Cunha Oliveira (criscunhaoliva@yahoo.com.br)

O objetivo geral deste estudo está sendo analisar os indicadores de assistência ao pré-natal, parto 
e recém-nascido em Aracaju.  O estudo é transversal através de Inquérito populacional com o objetivo de 
avaliar a assistência ao pré-natal, parto e recém-nascido segundo critérios sócio-econômicos e procedimen-
tos técnicos realizados em Aracaju. A população foi de mulheres residentes em Aracaju que tiveram filhos 
nascidos vivos com 37 semanas ou mais de gestação 1° de novembro a 31 de dezembro de 2011. A amostra 
foi estratificada proporcional por conglomerados (bairros) a partir do banco de dados do SINASC (Sistema 
de Informação de Nascidos Vivos). O sorteio foi aleatório sistemático realizados no Excel 7.0 e utilizou-se 
entrevista com questionário estruturado em domicílio das mulheres sorteadas. As entrevistadoras percorre-
ram os bairros utilizando um mapa fornecido pela SEPLAN – secretaria de planejamento do município de 
Aracaju e um GPS. Foi desenvolvido um sistema em Access 7.0 para receber a digitação dos questionários, 
pré-codificados e importados para um banco em Excel 7.0 que posteriormente foi utilizado para a análise 
no SPSS 19.0. A análise de dados descritiva preliminar com os 322 questionários do banco de dados buscou 
a freqüência das variáveis em questão. A análise descritiva aponta que a maioria das mulheres que fizeram o 
pré-natal em Aracaju são da faixa etária de 20 a 29 anos (50%), pardas (57,8%), com renda de até 1 salário 
mínimo (53,4%), com ensino médio (50,9%) e tinham companheiro durante a gestação (88,8%). A maior 
parte das mulheres teve assistência pré-natal (58,4%) e de parto (65,8%) pública. Com relação ao pré-natal, 
79,5% iniciaram no primeiro trimestre e 76,4% fizeram 6 ou mais consultas. Quando verificamos os pro-
cedimentos técnicos a grande maioria foi pesada (99,4%), medida altura uterina (98,1%) e pressão arterial 
(99,4%), no entanto outros procedimentos importantes no pré-natal não foram realizados como a palpação 
das mamas em 36,6%, exame ginecológico 63,4%, e exame de lâmina 83,2%. Com relação aos exames que 
devem ser realizados ao menos 2 vezes durante a gestação 82% fizeram pelo menos 2 hemogramas, 73% 
fizeram pelo menos 2 sumários de urina, porém as sorologias para HIV e Sífilis caem os percentuais para 
57,5% e 46,9%, respectivamente. Já com relação a realização de Ultra-sonografias 91,6% fizeram ao menos 
2 vezes. É importante notar que as sorologias para detecção de HIV e sífilis foram menos realizadas do que 
o exame de imagem. Esse dado demonstra inadequações na condução do pré-natal, visto que a transmissão 
vertical só pode ser prevenida com a realização das sorologias.Os dados iniciais sugerem que a quantidade 
de consultas é adequada porém procedimentos técnicos importantes não são realizados conforme o preco-
nizado. (PROVIC) Biologica e da saude
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CASAMENTO, INTERAÇÕES, VALORES E PAPEIS FAMILIARES DAS FAMÍLIAS DE 
CLASSE MÉDIA DE ARACAJU

Igor Soares Vieira (igosv@hotmail.com); José Marcos Melo dos Santos (josemarcos.se@gmail.com); Bruno 
Felipe de Santana Santos (bruno_psico@yahoo.com.br); William Alves de Oliveira (william_mandelly@
hotmail.com); Andréia Poschi Barbosa Torales Vieira (andreiaposchi@msn.com); Marlizete Maldonado Vargas 
(marlizete_maldonado@unit.br); Cristiane Costa da Cunha Oliveira, cristiane_cunha@itp.org.br)

A força de uma família é incorporada nas crenças e nos valores, os quais são passadas de uma geração 
para outra. Família e valores são aspectos que distinguem o indivíduo de todos os outros ao seu redor e lhe 
dão uma identidade separada, que o torna único. Os valores familiares dão o suporte para o desenvolvimen-
to do papel primordial da família, que é o amadurecimento e desenvolvimento biopsicossocial dos indivídu-
os. O objetivo desse estudo foi descrever aspectos da estrutura familiar, identificar valores, crenças, presença 
ativa e papéis exercidos pelos membros da família. Trata-se de uma pesquisa de levantamento tipo survey, de 
natureza quanti-qualitativa. Participaram da pesquisa 200 famílias de classe média acessadas pelo método 
Bola de Neve. Foi utilizado um questionário validado por Ceverny e Berthoud sobre dados sócio-demográfi-
cos, estrutura familiar e divisão de tarefas domésticas e uma entrevista semi-estruturada incluindo questões 
sobre rituais preservados, metas, hábitos familiares, valores e crenças sobre casamento e educação de filhos. 
Os resultados apontaram aspectos importantes na relação do casal, com destaque para o diálogo constante 
e compartilhamento das regras educacionais dos filhos (69%), incluindo os temas tabus. A maioria das 
mulheres se declarou responsável pelas atividades domésticas, compartilhadas com as funcionárias do lar 
(72%). Já, a responsabilidade pelo sustento econômico e moral da família permanece com o pai. Dentre va-
lores ressaltados está o amor entre casal e filhos, a preservação do convívio familiar e valorização do estudo. 
Os resultados indicam que uma boa relação marital favorece o compartilhamento de tarefas domésticas e 
práticas de educação entre maridos e esposas e promove o desenvolvimento de sentimentos de segurança 
em suas crianças. Várias outras características foram levantadas e discutidas na pesquisa e comparadas com 
outras capitais, demonstrando que a diversidade reflete a heterogeneidade cultural do país. Considera-se que 
o conhecimento dos hábitos e valores familiares, oferece suporte para futuras intervenções direcionadas à 
qualidade de vida e incentiva a continuidade de estudos que fundamentem o trabalho preventivo, de acordo 
com as características gerais de diferentes grupos familiares. (Outros) Biologica e da saude
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CLONAGEM E EXPRESSÃO DO GENE CP40 DE CORYNEBACTERIUM 
PSEUDOTUBERCULOSIS

Daniela Droppa Almeida (Mestrado em Biotecnologia Industrial LBmat/ITP/UNIT danieladroppa@gmail.
com);  Alexandre Brum ( Doutorado em Biotecnologia pela UFPel alex.brum@bol.com.br); Drielly C. Braite 
(Biotecnologia pela UFPel driellybraite@gmail.com); Andrea S. Rezende ( Mestrado em Biotecnologia pela 
UFPel andreabiomedica@hotmail.com); Caroline de Santana Ferreira (Ciências Biológicas PROBIC/LBmat/
ITP/UNIT carolferreira_sf@hotmail.com);  Wanessa Lordêlo Pedreira Vivas (Doutorado em Biotecnologia pela 
RenorbioLBmat/ITP/UNIT lordelovivas@yahoo.com.br); Sibele Borsuk (UFPel sibeleborsuk@gmail.com); 
Francine Ferreira Padilha (LBMat/ITP/UNIT fpadilha@yahoo.com); Isabel Bezerra Lima Verde (Orientadora - 
LBmat/ITP/UNIT isabel_limaverde@yahoo.com.br).

A Linfadenite Caseosa (LC) é uma zoonose crônica, infectocontagiosa, caracterizada por lesões pu-
rulentas e formação de abcessos nos linfonodos superficiais, internos e em órgãos como pulmão, fígado, 
baço, medula e no sistema reprodutor. Esta doença acomete mamíferos em geral, tendo maior prevalência 
em ovinos e caprinos. O agente etiológico da LC é o Corynebacterium pseudotuberculosis, bactéria carac-
terizada como gram-positiva. No Brasil sua maior incidência é na região Nordeste, onde há prevalência de 
30% nos rebanhos, trazendo graves perdas econômicas, visto que a infecção diminui a produção de leite e 
oganho de peso, além de desvalorizar a pele e levar à condenação da carne. A LC é de difícil controle devido 
à falta de tratamentos e medidas profiláticas. Diversas vacinas a partir de cepas atenuadas bem como auti-
lização de exotoxinas em sobrenadantes já foram testadas e mostraram-se ineficazes. Entretanto, algumas 
estratégias permitiram o desenvolvimento de vacinas mais seguras, eficazes e polivalentes tais como as de 
subunidade recombinante, consideradas de segunda geração, constituídas de antígenos recombinantes. Um 
dos fatores do sucesso da imunização com esse tipo de vacina depende, principalmente, da natureza dos 
antígenos.  Algumas proteínas conhecidas do Corynebacterium pseudotuberculosis estão ligadas a fatores 
de virulência dessa bactéria, tais como uma proteína de 40 kDa,, a cp40, que foi identificada como sendo 
uma proteína imunogênica em animais infectados. Desta forma o presente estudo visa desenvolver uma va-
cina de subunidade através da utilização da cp40, uma proteína potencialmente imunogênica, podendo ser 
capaz de gerar respostas imunológicas (celular e humoral) eficazes para o controle da L C em camundongos. 
Para isso, o gene cp40 foi amplificado por PCR utilizando primers F5’ CGC GGATCC ATGCATAAT-
TCTCCTCGATCAG e R5’ CGG GAATTC TTATCTAGAACCAGTTGGCTTTC digerido com as 
enzimas BamHI e EcoRI, e posteriormente, ligado ao vetor pAE digerido com as mesmas enzimas com a 
utilização da enzima T4 DNA ligase. O produto da ligação foi transformado por eletroporação em células 
de E. coli Top10. Um clone recombinante após seleção por lise rápida, pAE/Cp40, foi utilizado para a 
transformação da cepa de expressão E. coli BL21 Star. A detecção da expressão da proteína, bem como sua 
pureza, foi observada através de um SDS-PAGE e por Western Blotting utilizando o anticorpo monoclonal 
anti-6Xhistag. A proteína foi expressa e a identidade foi confirmada pela reação positiva com o anticorpo 
monoclonal anti-his6Xtag. Verificou-se ainda por meio do teste de solubilidade que a proteína é expressa 
na fração insolúvel, portanto, esta deve ser purificada utilizando agentes desnaturantes nos tampões de 
purificação. A proteína será purificada por cromatografia de afinidade e utilizada para a imunização de ca-
mundongos com a finalidade de avaliar o potencial imunogênico desta vacina de subunidade recombinante 
para o controle da LC. (Dissertação) Biologica e da saude 
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CONSTRUÇÃO DE UMA QUIMERA RECOMBINANTE COMO MÉTODO VACINAL PARA 
O CONTROLE DA LINFADENITE CASEOSA

Judson Wallace Rodrigues da Silva (Mestrado em Biotecnologia Industrial LBMat/ITP/UNIT judsonall_16@
hotmail.com), Katharina Kelly de Oliveira Gama Silva (Biomedicina LBMat/ITP/UNIT kate_olyver@hotmail.
com), Daniela Droppa Almeida (Mestrado em Biotecnologia Industrial LBMat/ITP/UNIT danieladroppa@
gmail.com), Juliana de Vasconcelos Cerqueira Braz (Enfermagem PROBIC/LBMat/UNIT juli.vcerqueirabraz@
outlook.com), Francine Ferreira Padilha (LBMat/ITP/UNIT fpadilha@yahoo.com), Roberto Meyer 
(Laboratório de Imunologia - Universidade Federal da Bahia meyer@ufba.br), Wanessa Lordêlo Pedreira 
Vivas (Doutorado em Biotecnologia Industrial LBMat/ITP/UNIT wanessa_lordelo@unit.br), Maria Lucila 
Hernández Macedo (LBM/ITP/UNIT lucyherma@hotmail.com) Isabel Bezerra Lima Verde (LBmat/ITP/UNIT 
isabel_limaverde@yahoo.com.br)

A Linfadenite Caseosa (LC) é uma doença infectocontagiosa que acomete ovinos e caprinos, gerando 
grande impacto econômico devido a inutilização desses animais para consumo e pela redução da produção 
de lã e leite gerados por essa enfermidade. O Corynebacterium pseudotuberculosis, bactcéria gram positiva, 
intracelular facultativa, pleimórfica e imóvel é o agente etiológico dessa doença, a qual é caracterizada por 
lesões purulentas e formação de abcessos nos linfonodos superficiais, internos e em órgãos como pulmão, 
fígado, baço, medula e no sistema reprodutor. O Nordeste é onde estão localizados 90% dos caprinos e 40% 
dos ovinos, local onde a prevalência clinica da doença é de 30%. Devido à ineficácia dos tratamentos, a imu-
noprofilaxia se torna a melhor estratégia para o controle da LC. Contudo, atualmente não existe uma vacina 
que proteja eficientemente esses animais, deste modo torna-se necessária novas medidas profiláticas, tais 
como elaboração de novas vacinas, visando o controle mais efetivo da LC em caprinos e ovinos. Com isso, 
o objetivo do trabalho visa construir uma quimera recombinante com a fusão da PLD (Fosfolipase D), con-
siderada o principal fator de virulência do C. pseudotuberculosis com a corynebacterial protease (CP40), a 
qual conferiu em sua forma nativa proteção semelhante à vacina comercial. Com isso a partir da vacinologia 
reversa, será realizada a extração do DNA, seguido de PCR para obtenção dos genes pld e cp40. Para fusão 
genética será utilizado o PCR- primer linker. A quimera será ligada ao vetor, através de enzimas de ligação, e 
o produto da ligação será transformado por choque térmico em E. coli TOP10. Em seguida, os plasmídeos 
recombinantes serão transformados na cepa de expressão E. coli BL21star competente e a solubilidade das 
proteínas recombinantes será testada seguida da purificação por cromatografia de afinidade. Formulações 
vacinais serão realizadas e aplicadas em camundongos. Coletas de sangue serão necessárias para avaliar a 
resposta imunológica dessas vacinas. O título de anticorpos sistêmicos serão avaliados através de um ELISA 
indireto. (Dissertação) Biologica e da saude 
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CONSUMO DE DROGAS PSICOATIVAS POR  ADOLESENTES 
ESCOLARES DA GRANDE ARACAJU

Igor Soares Vieira (igosv@hotmail.com); José Marcos Melo dos Santos (josemarcos.se@gmail.com); Bruno 
Felipe de Santana Santos (bruno_psico@yahoo.com.br); William Alves de Oliveira (william_mandelly@
hotmail.com); Hortencia de Oliveira (hortencita@ig.com.br); Andréia Poschi Barbosa Torales Vieira 
(andreiaposchi@msn.com); Marlizete Maldonado Vargas (marlizete_maldonado@unit.br); Cristiane Costa da 
Cunha Oliveira (cristiane_cunha@itp.org.br)

A adolescência é uma fase do desenvolvimento humano caracterizada por mudanças biológicas, cog-
nitivas, emocionais e sociais importantes para a afirmação e consolidação de hábitos na vida adulta. É 
durante essa fase que a maioria das pessoas tem seu primeiro contato com qualquer tipo de droga e, muitas 
vezes, são os próprios colegas da escola que as oferecem. A influência exercida sobre os estudantes nessa fase 
da vida pode ser crucial para conduzi-los à dependência química, caracterizada como vício, uma vez que eles 
ainda não têm opiniões bem formadas, aceitando facilmente a vontade de outras pessoas além de terem o 
hábito de imitarem os costumes daqueles indivíduos com as quais convivem ou os quais admiram. Como 
uma forma de conhecer a população em estudo e sugerir ações de saúde dirigidas para prevenção do uso 
dessas substâncias, esta pesquisa tem como objetivo estudar o comportamento dos estudantes em relação ao 
consumo de álcool, tabaco e outras drogas, investigar a prevalência do consumo de drogas psicoativas licitas 
ou ilícitas de forma eventual ou crônica, bem como o uso de medicamentos sem orientação médica em ado-
lescentes de escolas públicas estaduais, comparando o seu uso nas diferentes regiões da Grande Aracaju. Será 
realizado um estudo epidemiológico seccional. A população dessa pesquisa serão alunos matriculados em 
escolas públicas da rede estadual da Grande Aracaju  com idades entre 12 a 18 anos. Para o cálculo da amos-
tra, utilizou-se a fórmula de Barbetta, considerando o número de alunos no ensino fundamental e médio 
de escolas estaduais, estratificada por cada região dos municípios selecionados, compreendendo Diretoria 
Estadual de Aracaju DEA e Diretoria Regional de Educação - DRE08 que abrangem as redes estaduais de 
São Cristóvão, N. S. do Socorro e Barra dos Coqueiros. A amostra é de 2710 alunos de ensino fundamental 
e médio de Aracaju, S. Cristóvão, N. S. do Socorro e Barra dos Coqueiros. Serão selecionadas as escolas por 
bairro segundo o porte e número de alunos. Em cada turma selecionada, os alunos serão sorteados aleatoria-
mente, no dia da aplicação do questionário e serão convidados a respondê-lo. Será realizada a aplicação do 
instrumento ASSIST, um questionário fechado, de autopreenchimento, sem identificação do participante, 
composto por oito questões e desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Serão abordados a 
frequência de uso, na vida e nos últimos três meses, problemas relacionados ao uso, preocupação a respeito 
do uso por parte de pessoas próximas ao usuário, prejuízo na execução de tarefas esperadas, tentativas mal 
sucedidas de cessar ou reduzir o uso, sentimento de compulsão e uso injetável. Serão feitas análises de distri-
buição de frequência do uso de drogas por idade. Serão realizadas análises bivariadas com aplicação de teste 
de correlação de Pearson para verificar se existe correlação entre as variáveis e teste qui.-quadrado para veri-
ficar se as diferenças encontradas são significativas. Os resultados desse estudo possibilitarão o levantamento 
de diagnóstico da situação revelada com suas peculiaridades locais do estado de Sergipe, podendo favorecer 
a implementação de políticas públicas adequadas para a solução do problema.(Outros) Biologica e da saude
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CONTAMINAÇÃO MICROBIOLÓGICA EM ALIMENTOS HIDROPÔNICOS 
COMERCIALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Anna Karina da Cunha Vieira Mendonça (Nutrição/ akvieira@gmail.com). Bárbara Lima Simioni Leite 
(Médica Veterinária; Mestre em Saúde Pública; Doutora em Biotecnologia. bs.leite@hotmail.com)

A hidroponia teve origem em experimentos que visavam determinar os elementos essenciais ao de-
senvolvimento vegetal. Por muito tempo foram armazenados conhecimentos e, à medida que as pesquisas se 
desenvolviam, também se elevava o grau de entendimento das formas como tais elementos eram extraídos 
do solo. Após alguns anos, observou-se que, além do solo, a planta também retirava elementos do ar e da 
água. Os pesquisadores testaram várias combinações nutricionais e soluções nutritivas até que se definissem 
os elementos essenciais. No princípio, somente os cientistas utilizavam cultivo com nutrição balanceada 
em seus experimentos de nutrição e foram os precursores dos primeiros cultivos hidropônicos. Cultivos 
hidropônicos são aqueles em que a nutrição das plantas é feita por meio de uma solução aquosa que contém 
todos os elementos essenciais ao crescimento em quantidades e proporções definidas e isenta de quantidades 
elevadas de elementos potencialmente tóxicos. Quando se trabalha com hidroponia, a incidência de pragas 
e doenças é menor. Não se plantando em solo, evitam-se microrganismos fitopatogênicos, insetos-pragas 
de solo e, também, ataque de nematoides. Então, a possibilidade de problemas é menor. [...] Um dos pon-
tos forte para a comercialização do produto hidropônico é poder propagar que não se emprega fungicidas 
e inseticidas no processo de cultivo. As verduras frescas são consideradas ingredientes essenciais em uma 
refeição balanceada. [...] A popularidade das saladas de legumes e de verduras em geral tem aumentado pro-
gressivamente nos últimos anos, de tal forma que é rara a residência onde tomates, alfaces, pepinos ou outro 
legume fresco semelhante não apareçam regularmente à mesa de refeições. Diante do exposto, o presente 
trabalho objetiva verificar a existência de contaminação microbiológica em verduras hidropônicas comercia-
lizadas no município de Aracaju. Para o desenvolvimento da pesquisa serão visitados locais de produção de 
cultivos hidropônicos no estado de Sergipe, para coleta de amostras dos referidos produtos a fim de analisá-
-los quanto à contaminação microbiológica. A água utilizada no preparo da solução nutritiva também será 
analisada a fim de verificar se esta é uma via de contaminação. Serão adquiridas, ainda, amostras em dife-
rentes estabelecimentos comerciais do município de Aracaju, a fim de comparar o nível de contaminação 
dos exemplares oriundos diretamente do produtor com os adquiridos em revendedores da capital. Além dos 
produtos hidropônicos serão utilizados os de cultivo comum, adquiridos em supermercados e feiras livres, 
para que possa ser feita a comparação entre os dois tipos de cultivo, determinando qual o mais seguro para 
consumo humano. Acredita-se que a pesquisa obterá resultados que possibilitem à população escolher um 
produto com menores índices de contaminação microbiológica, podendo assim, consumir alimentos mais 
seguros. Ao identificar as causas das possíveis contaminações, espera-se poder contribuir para redução destas 
nos alimentos analisados. (PIBIC/FAPITEC) Biologica e da saude 
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CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DE ESPÉCIES FÚNGICAS DO GÊNERO BOLETUS SP

Joane Marília Santana dos Santos (Curso de Ciências Biológicas- UNIT, joaninha_mari@hotmail.com); Débora 
Joice S. Ferreira; Felipe Mendes; Marcelo Brito de Melo.

O Reino Fungi está limitado aos eucariotos que formam propágulos quitinosos resistentes que são 
os esporos fúngicos com paredes celulares quitinosas. O Filo Basidiomycota caracteriza-se por produzirem 
basidiósporos, sendo também realizados estudos com base nos caracteres morfológicos e na sequencia de 
DNAr. O gênero Boletus, historicamente, tem sofrido para ser classificado, e os trabalhos atuais de Biologia 
molecular estão provocando importantes relações nas classificações da ordem Boletales. O objetivo deste 
trabalho foi de reunir informações do gênero Boletus sp. abrangendo seus aspectos e características das es-
pécies. Através de revisão bibliográfica se fez necessário perceber que o gênero foi classificado como Subfilo 
Agaricomycotina, Classe Agaricomycetes, Subclasse Agaricomycetidae, Ordem Boletales e Família Boleta-
ceae. Pode-se perceber que esse gênero possui as espécies B. chrysenteron, B. pulcherrimus, B. pallidus, B. 
zelleri,  B. mirabilis, B. reticulalus, B. frostii, B. roxanae, B. subvelutipes, B. pulverulentus, B. variipes, B. 
purpureus, B. satanás,  B. luridus, B. frost, B. rhodoxanthus, B. aereus e B. edulis. B. reticulatus é conside-
rado com importante potencial antioxidante é que apresenta maior concentração de tocoferóis. As espécies 
comestíveis apresentam metabolitos importantes que podem ser incorporados diretamente na dieta como 
alimentos saudáveis. As espécies não comestíveis podem ser utilizadas para extração de compostos fenólicos 
e outros antioxidantes para serem utilizados como aditivos naturais na indústria alimentar ou como compo-
nentes de formulações cosméticas ou farmacêuticas. (Práticas Investigativas) Biologica e da saude
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CURSO DE GESTANTES: CONTRIBUIÇÃO DOS RESIDENTES PARA O FORTECIMENTO 
DA ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER

Laís Correia de Sousa (Enfermeira, Universidade Tiradentes/ laiscorreia@hotmail.com); Leane Carvalho 
Machado (Enfermeira, Professora Msc. Em Saúde e Ambiente, Universidade Tiradentes/ leanecm@gmail.com); 
Andrea da Silva Mangabeira Lordelo (Enfermeira, Universidade Tiradentes/ andreamangabeira@yahoo.com.
br); Caroline Mascarenhas Mota (Fisioterapeuta, Universidade Tiradentes/ carol.mota@hotmail.com); Catarina 
Barros Costa (Psicóloga, Universidade Tiradentes/ cat_barros@yahoo.com.br); Flávia R. Feitosa (Odontóloga, 
Universidade Tiradentes/ flavia.jomak@infonet.com.br); Grazielle Dias Sampaio (Enfermeira, Universidade 
Tiradentes/ gaidias@hotmail.com); Ismário da Silva Meneses (Odontólogo, Universidade Tiradentes/ 
ismariok@hotmail.com)

A Saúde da Mulher é uma das prioridades estabelecidas na Política Nacional de Atenção Básica sendo 
uma das suas ações, a atenção à gestante. Essa deve ser atendida por uma equipe multiprofissional de forma 
individual e coletiva nas Unidades Básicas de Saúde e em outros serviços de acordo com suas necessida-
des. Desenvolver ações multiprofissionais de educação em saúde na atenção integral à gestante. Durante as 
atividades desenvolvidas pelos residentes em Saúde Coletiva da Universidade Tiradentes em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde, percebeu-se a ausência de grupos de promoção à saúde realizados pelos 
profissionais da Unidade de Saúde da Família (USF) Eunice Barbosa, localizada no Loteamento Coqueiral. 
Dessa forma, sentiu-se a necessidade de resgatar o grupo de gestantes e elaborar um projeto de intervenção, 
supervisionado pelas preceptoras da unidade. Para tanto, foi elaborada uma programação sob a forma de 
curso, perfazendo uma carga horária de 12h. O mesmo foi realizado no período de agosto a setembro de 
2011, totalizando 6 encontros, tendo como público-alvo as gestantes usuárias cadastradas na unidade de 
saúde. As temáticas abordaram: A importância do pré-natal; Parto; Aleitamento materno; Cuidado com as 
mamas; Cuidados com o RN; Planejamento familiar; Alimentação saudável; Doenças Sexualmente Trans-
missíveis; Imunização; Saúde e higiene bucal; Saúde mental; Direitos e deveres das gestantes; Violência do-
méstica e Depressão pós parto. Participaram das reuniões 15 (19%) gestantes de um universo de 78 (100%) 
cadastradas na USF, onde 05 (6.4%) obtiveram a assiduidade superior ou igual a 03 encontros. Apesar da 
divulgação do curso durante as consultas e visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de 
Saúde, percebeu-se baixa adesão destas usuárias. Dessa forma, surge o questionamento se realmente essa 
divulgação foi realizada de forma adequada, ou mesmo, da existência de co responsabilização dessas ges-
tantes com relação a própria saúde. Os instrumentos e temas abordados buscaram a valorização da troca de 
saberes científicos e populares, relacionados à saúde física e mental da gestante. Ao final da intervenção, foi 
possível contribuir para o acréscimo de informações que as gestantes possuem e valorizar suas experiências 
de vida, permitindo dessa forma, a aproximação com a equipe multiprofissional e, consequentemente, uma 
assistência mais humanizada. O estudo mostrou a importância de realizar encontros rotineiros com grupos 
de gestantes e servir como modelo para que outras USF utilizem adequando a sua realidade. Além de poten-
cializar a troca de informações, diminuindo as angústias e os medos próprios dessa fase da vida da mulher. 
(Outros) Biologica e da saude
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DESENHO DE PRIMERS PARA O GENE cp1002_1145 PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
UMA VACINA DE DNA CONTRA A LINFADENITE CASEOSA

Juliana de Vasconcelos Cerqueira Braz (Enfermagem/ juli.vcerqueirabraz@outlook.com), Daniela Droppa 
Almeida (Mestrado de Biotecnologia Industrial/ danieladroppa@gmail.com), Judson Wallace Rodrigues da 
Silva (Mestrado em Biotecnologia Industrial/ judsonall_16@hotmail.com), Katharina Kelly de Oliveira Gama 
Silva (Biomedicina/ kate_olyver@hotmail.com), Aline Correa de Freitas (Mestrado de Biotecnologia Industrial 
– Embrapa/ alinecorrea1@gmail.com), Wanessa Lordelo Vivas (Doutorado do Renorbio da Universidade 
Tiradentes/ wanessa_lordelo@unit.br), Isabel Bezerra Lima Verde (LBmat/ITP/UNIT/ isabel_limaverde@
yahoo.com.br), Ferreira Padilha (LBMat/ITP/UNIT fpadilha@yahoo.com)

A linfadenite caseosa é uma doença infectocontagiosa crônica, que acomete pequenos ruminantes 
em todo o mundo. Caracteriza-se por granulomas nos linfonodos desses animais, com presença de secreção 
purulenta de coloração amarelo-esverdeado. O agente etiológico da LC é a bactéria gram-positiva Coryne-
bacterium pseudotuberculosis. A LC é rapidamente disseminada para todo rebanho através de contato dire-
to com animais podendo existir contaminação do ambiente, da água e alimentos que entrarem em contato 
com essa secreção. A infecção se dá pela entrada do microorganismo através de feridas ou mesmo pela pele 
intacta. As perdas econômicas são significativas e estão relacionadas à LC devido à redução na produção de 
lã, leite e carne, diminuição de peso, menor eficiência reprodutiva dos animais e condenação de carcaças e 
couros em abatedouros. Uma importante medida de combate a esta doença é a imunização dos rebanhos. 
Contudo não existe ainda uma vacina eficaz contra a LC, o que nos leva a propor o desenvolvimento de uma 
vacina de DNA recombinante, que se baseia no uso de sequências do DNA da C. pseudotuberculosis que 
codificam antígenos imunodominantes. Estas sequências serão inseridas em plasmídeos e administradas em 
ovinos e caprinos, esse material genético produzirá a proteína antigênica pelas células do animal vacinado, 
induzindo uma resposta imune específica e humoral com memória. O gene cp1002_1145 da C. pseudotu-
berculosis provavelmente codifica uma exotoxina chamada de fosfolipase D (PLD), que promove a dissemi-
nação da bactéria. Diante disto essa exotoxina é uma candidata à construção de vacina de DNA recombi-
nante. Para isso, a primeira etapa consiste na síntese de primers para a obtenção do gene completo. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi realizar o desenho dos primers para a correta amplificação do gene fazendo uso de 
ferramentas de bioinformática. Inicialmente, encontrou-se a sequência nucleotídica do gene no GeneBank 
(www.ncbi.nlm.nih.gov), cujo código de acesso foi: NC_017300.1. A partir daí obteve-se a sequência FAS-
TA, a qual foi submetida à ferramenta Primer-BLAST para a geração dos possíveis pares de primers. Entre 
os 5 pares sugeridos pela ferramenta Primer-BLAST, foram escolhidas as seguintes sequências para clonar 
no vetor de expressão em Escherichia coli (pAE): CP1002_1145F- 5’ CGCGGATCCATGCATAATTC-
TCCTCGATCAG 3’ (Tm 51ºC) (BamHI) e CP1002_1145R- 5’ CGGGAATTCTTATCTAGAACCAG-
TTGGCTTTC 3’ (Tm 51ºC) (EcoRI). Os primers para clonar no vetor de expressão em eucarioto (pCD-
NA3) foram: CP1002_1145FpCDNA3- 5’ CGCGAATTCACCATGGATAATTCTCCTCGATCAGTC 
3’ (EcoRI) (Tm 53ºC) e CP1002_1145RpCDNA3-5’ GCCGGATCCTTATCTAGAACCAGTTGGCT-
TTCC 3’ (Tm 52ºC) (BamHI). Essa escolha levou em consideração a quantidade de CG, a formação de 
grampos, o tamanho do primer e o pareamento entre os primers forward e reverse, bem como uma boa 
temperatura de melting e presença do sítio para a enzima de restrição. Esses pares foram testados in sílico, o 
que confirmou a qualidade dos mesmos. Esse desenho dos primers permitiu adquirir conhecimento acerca 
das ferramentas de bioinformática e a superação de uma etapa crucial para o desenvolvimento da vacina de 
DNA com base no gene Cp1002_1145. (PROBIC) Biologica e da saude
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DESENVOLVIMENTO DE UM CRIOPROTETOR CONTENDO GOMA XANTANA PARA 
CRIOPRESERVAÇÃO DO SEMEN HUMANO

Milka Lafaety Rodrigues Lima (Farmácia/ mylkalima@hotmail.com), Sabrina Maria R. Jacinto Costa 
(Mestrado em Biotecnologia Industrial - UNIT sajacinto@hotmail.com), Francine Ferreira Padilha (LBMat 
ITP-UNIT fpadilha@yahoo.com), Lucas Reis d’ Costa (Farmácia, lukas_ck@hotmail.com), Tiago dos Santos 
Nascimento (ITP/UNIT thii_nascimento@hotmail.com),  Isabel Lima Verde (LBMAT/ITP/UNIT Isabel_
limaverde@yahoo.com.br).

A criopreservação do sêmen é normalmente utilizada em uma variedade de circunstâncias, como em 
técnicas de reprodução assistida, pré-tratamento de radioterapia ou quimioterapia, problemas ejaculatórios, 
em homens submetidos à vasectomia e com soronegatividade para HIV, doenças sexualmente transmissíveis 
e hepatites. Muitos meios crioprotetores diferentes têm sido desenvolvidos visando eliminar ou minimizar os 
efeitos da criopreservação em espermatozóides humanos. A goma xantana é um exopolissacarídeo aniônico 
obtido a partir de bactérias Xanthomonas campestris. Esta substância possui a capacidade de interação com 
outros polissacarídeos, o que permite um aumento de propriedades físicas, incluindo esta goma como um 
crioprotetor externo em potencial.  Desta forma este trabalho terá como objetivo o desenvolvimento de um 
crioprotetor contendo goma xantana para a preservação de sêmen humano. O presente estudo será realizado 
na Clifert, localizada em Aracaju/SE. Serão designados como possíveis sujeitos deste estudo os pacientes 
que procuram a Clifert para realização de exame de espermograma, com o objetivo de investigação de fer-
tilidade. Todos os pacientes que preencherem os critérios de inclusão (idade entre 18 a 45 anos; parâmetros 
seminais normais quanto à quantidade e qualidade espermática; não apresentar alterações quanto ao volume 
ejaculado; tempo de abstinência sexual entre 2 a 5 dias) e exclusão (perda de plasma seminal no momento 
da coleta; presença de distúrbios ejaculatórios; ocorrência de mais de uma ejaculação no mesmo recipiente 
na hora da coleta; pacientes que tenham realizado vasectomia; pacientes que possuem anomalia pélvica e/ou 
testicular clinicamente significativa; pacientes que não preencheram os critérios de inclusão) serão convida-
dos a participar da pesquisa (n=30 pacientes), mediante esclarecimento dos termos deste estudo, assinando o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) previamente. As amostras utilizadas serão divididas 
nos seguintes grupos: GRUPO A: diluente contendo gema de ovo; GRUPO B: diluente contendo 0,25% 
de goma xantana; GRUPO C: diluente contendo 0,5% de goma xantana; GRUPO D: diluente contendo 
0,75% de goma xantana; GRUPO E: diluente contendo 1% de goma xantana; GRUPO F: diluente conven-
cional TYB (diluente comercialmente utilizado). Cada alíquota de sêmen será diluída na proporção de 1:1 
com meio de congelamento, acondicionadas em palhetas com 0,25 mL para cada meio utilizado e submeti-
das a congelação em nitrogênio líquido. O descongelamento das amostras para análise será realizada como 
pelo preconizado pela OMS, pelo menos 48 horas pós-congelamento. Para análise da qualidade espermática 
será utilizado microscópio óptico invertido, onde será depositada uma gota de 10 &#956;L da amostra 
na câmara de Maklere em seguida a motilidade e a concentração será avaliada. A viabilidade será avaliada 
utilizando a coloração eosina para determinar a porcentagem de espermatozóides vivos. Após a realização 
deste trabalho, espera-se obter o desenvolvimento de uma solução crioprotetora com capacidade de manter 
a motilidade espermática e que possa ser utilizada em baixas concentrações, de modo a diminuir custos e a 
toxicidade do processo. (Dissertação) Biológica e da saúde 
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES DE AMIDO SUBLINGUAL 
CONTENDO MALEATO DE ENALAPRIL

L.G.L.Santos (ITP/ farmácia – UNIT/ luana-grasielle@bol.com); D.S. da Silva; J.C. Cardoso(ITP / farmácia – 
UNIT/ juaracaju@yahoo.com.br); M.R. Serafini (UFS), G.F. da Silva (UFS), A.A.S. Araújo (UFS), L.P. da Costa 
(ITP/ farmácia – UNIT); C.M. Lima (ITP/ farmácia – UNIT/ UFS) 

O Maleato de Enalapril é uma pró-droga que é hidrolisada antes da absorção formando um 
metabólito ativo, enalaprilato, um inibidor competitivo da enzima conversora de angiotensina (ECA). 
O objetivo do estudo foi investigar a compatibilidade do maleato de enalapril em filme de amido, sob 
uma forma de liberação rápida por via oral. O filme foi preparado pelo método de “casting”. A degrada-
ção térmica do maleato de enalapril ocorreu em duas etapas. O primeiro evento ocorreu a temperatura 
de 171.5°C, com a perda de massa de 27,5%. O segundo evento ocorreu em 290.4°C, apresentando 
a perda de massa de 68.5%. Os resultados da análise térmica mostraram que o maleato de enalapril 
não sofreu interferência na presença do amido. A incorporação do maleato de enalapril não afetou a 
propriedade mecânica do filme de amido e não interferiu no perfil térmico de degradação. Resultados 
similares podem ser observados na análise térmica e FTIR, sugerindo que o maleato de enalapril foi 
compatível com o filme de amido. (PROBIC) Biologica e da saude

 

DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS DE COLAGÉNO 
QUIMICAMENTE MODIFICADO CONTENDO PROPOLIS VERMELHA

Raquel Gonçalves de Souza Neta (raquel.souza@rocketmail.com); Isana Carla Leal Souza (isanacls@hotmail.
com); Juliana Cordeiro Cardoso (juaracaju@yahoo.com.br)

O colágeno tem apresentado excelente aplicabilidade no reparo cicatricial, entretanto modificações 
químicas à molécula têm sido propostas para a melhoria de suas propriedades mecânicas. A própolis ver-
melha, classificada como o 13º tipo de própolis brasileira, tem demonstrado várias atividades biológicas em 
ensaios in vitro como atividade anti-inflamatória e cicatricial quando incorporada à membranas bioativas de 
colágeno. Portanto, o objetivo do presente trabalho consiste em desenvolver e caracterizar membranas bio-
ativas de colágeno quimicamente modificado contendo extrato hidroalcoólico de própolis vermelha. Foram 
desenvolvidas membranas bioativas de colágeno puro (C) e colágeno quimicamente modificado (CM) com 
e sem adição do extrato hidroalcóolico de própolis vermelha (CP e CMP). Todas as membranas tiveram 
suas propriedades mecânicas avaliadas. Os resultados demonstraram que a modificação do colágeno alterou 
características de deformação, entretanto a tensão foi estatisticamente semelhante entre C e CM (p=0,21). 
No módulo elasticidade apenas CM apresentou aumento significativo em relação aos demais. (PROBIC) 
Biologica e da saude
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DETERMINAÇÃO RÁPIDA DE ÁCIDOS ORGÂNICOS E CARBOIDRATOS 
DE MEIO FERMENTADO POR CLAE

Priscila A. Calixto (priscilaacalixto@gmail.com), Davi da S. Ferreira (davi_farmacia@hotmail.com), Rafael 
O. Luna (faelluna@hotmail.com), Tarciana M. Almeida (tarci_moura@hotmail.com), Laiza C. Krause (laiza_
canieiras@hotmail.com), Jorge A. López (jorgejal@gmail.com)

Meios fermentados geram uma complexa mistura de metabólitos, cuja análise precisa ser otimizada 
para atender processos biotecnológicos nos quais sua análise visa medir a concentração tempo-dependente 
dessas substâncias durante o curso do processo de fermentação. Etanol, lactato e ácidos orgânicos são alguns 
desses produtos presentes em um meio fermentado de ampla aplicação industrial. Assim, a rápida identi-
ficação e quantificação de produtos formados e de consumo de substrato são necessárias para controlar e 
determinar fim de um processo fermentativo. O objetivo deste estudo foi desenvolver um método rápido e 
reprodutível para quantificar carboidratos e ácidos orgânicos de um meio fermentado por CLAE usando um 
detector de índice de refração. As amostras analisadas foram filtradas em um filtro Millipore 0,22 &#956;m 
e 20 &#956;L foram injetados em uma coluna analítica (ORH 801 ion-exchange resin-based H+ form co-
lumn, 300 x 6.5 mm), mantida a 35ºC e a eluição efetuada com H2SO4 5 mM e um fluxo de 0.5 mL/min. 
O eluato foi detectado com um detector de índice de refração. A identificação dos compostos foi realizada 
por comparação dos tempos de retenção de substâncias padrão, utilizando uma curva de calibração. Este 
método foi desenvolvido para determinar simultaneamente ácidos orgânicos e carboidratos de um meio 
fermentado. Várias análises foram realizadas em cinco concentrações diferentes e a separação completa das 
substâncias foi obtida em 19 min. Assim, foi possível analisar quantitativamente sacarose, glicose e ácidos 
orgânicos por CLAE acoplado a um detector de índice de refração com um intervalo de linearidade entre 
0,2 a 3,0 g/L para estes compostos orgânicos e um R2 oscilando entre 0,9741 e 0,9848. O resultado mos-
trou um tempo menor de análise para avaliar a formação do produto (ácidos orgânicos) e do consumo de 
substrato (sacarose e glicose), mediante método reprodutível que pode ser utilizado em medições analíticas 
de rotina durante o processo de fermentação, o qual pode levar a uma melhor compreensão do processo de 
produção e a uma melhoria na produtividade. (PROVIC) Biologica e da saude 
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DIVERSIDADE GENÉTICA DE ACESSOS DE PEQUI POR MEIO DE ISSR

Francine Ferreira Padilha (fpadilha@yahoo.com); Karla Cristina Santos Freire (kkatinna@hotmail.com); 
Lumar Lucena Alves (lumarlucena@yahoo.com.br)

O pequi, Caryocar brasiliense, é uma das espécies de destaque no bioma do Cerrado devido a sua 
utilização na culinária, medicina popular, indústria e siderurgia. Apresenta índice de exploração elevado, 
podendo entrar na lista das espécies ameaçadas de extinção. Os marcadores dominantes Inter Sequencias 
Simples Repetidas (ISSR) são locos polimórficos presentes no DNA nuclear e em DNA de organelas, ba-
seiam-se na técnica de (PCR), sendo uma técnica simples, rápida, eficiente e possui alta reprodutibilidade. 
Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo estudar a caracterização molecular de pequi utilizando 
marcadores moleculares ISSR e identificar possíveis diferenças genômicas entre os acessos. Foram coletadas 
folhas jovens de três diferentes regiões dos estados de Pernambuco e Piauí. O DNA foi extraído pelo método 
CTAB e as amplificações constaram de um volume final de 20 µL, contendo 02 µL da solução de DNA 
genômico (40 ng), 1 µL de cada iniciador com concentração de 0,2 µM, juntamente com um mix composto 
de: 14,4 µL de água ultrapura esterilizada; 2 µL de tampão 10X (3mM MgCl2, 100mM MgSo4, 100mM 
KCl, 80mM (NH4)2SO4, 100mM Tris-HCl) (NeoTaq); 0,4 µL de dNTP (10 mM); 0,2 µL de Taq polime-
rase (5 U/µL). O programa utilizado no termociclador constou de desnaturação a 95 °C por cinco minutos, 
seguidos de 45 ciclos de desnaturação a 94 °C por 1 minuto, anelamento a 52 °C por 45 segundos e extensão 
a 72 °C por 2 minutos, seguidos de uma extensão final a 72 °C por 10 minutos. Com as marcas geradas 
pelo uso de 28 iniciadores de síntese, construiu-se uma matriz de dados binária e calculou-se a matriz de 
similaridade, utilizando-se o coeficiente de Jaccard e o método UPGMA. Os resultados foram analisados 
pelo software FreeTree, que gerou um dendrograma, observando que os genótipos foram agrupados em dois 
grupos: I) genótipo Região 3 sozinho; II) genótipo das Regiões 1 e 2. Pode-se concluir que existe variabili-
dade entre os genótipos das amostras/regiões; tal informação é importante para a caracterização da cultura, 
a fim de promover a conservação e o melhoramento genético. (PIBIC/FAPITEC) Biologica e da saude 



432
AGRÁRIAS, 

SAÚDE e 
BIOLÓGICAS

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS: MEDO VERSUS SOLIDARIEDADE

Andreza Monique Cardoso de Siqueira Barreto (Enfermagem – UNIT/ andrezacardoso.malu@gmail.com); 
Maria Carla Mendonça Bomfim (Enfermagem – UNIT/ carlinha.mendonca@hotmail.com); Maysa da Vitória 
Silva (Enfermagem – UNIT/ maysadavitoria@gmail.com); Roberta Aparecida Guidoni (Enfermagem – UNIT/ 
robertaguidoni6@hotmail.com).

Imaginem uma situação em que você é a única opção para salvar a vida de um familiar. Para isso, é 
necessária a retirada de uma parte de seu corpo, o que pode implicar futuramente na sua qualidade de vida 
e estado de saúde. Neste impasse, o medo e a solidariedade disputam o mesmo espaço. A doação de órgãos 
é regulamentada pela Legislação dos Transplantes no Brasil desde 1997, Lei nº 9.434. O transplante é um 
procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente, denomi-
nada receptor, por outro órgão normal de um doador, falecido ou vivo. A doação de órgãos apesar de salvar 
diversas vidas, não deixa de ter o seu lado polêmico, por conta da incerteza do doador vivo, enquanto a sua 
futura condição de saúde e os familiares que não vêem a relevância da doação pós-morte. Relatar a visão de 
acadêmicos de enfermagem frente ao tema “Doação de Órgãos e Tecidos” e como o enfermeiro deve lidar 
com essa situação. Caracteriza-se como um estudo descritivo, na forma de relato de experiência, vivenciado 
pelos acadêmicos de Enfermagem na disciplina Estágio Curricular Supervisionado I de uma Universidade 
particular do Estado de Sergipe, em uma palestra com o tema: “Doação de Órgãos e Tecidos”, realizada 
em agosto de 2012.  Durante uma tarde de orientações e discussões relevantes ao tema, chamou atenção o 
tópico da conscientização popular, no que diz respeito à doação pós-morte, no sentido de minimizar a igno-
rância presente em todas as classes sociais, quanto ao mito à deformidade do cadáver, alteração na qualidade 
de vida do doador vivo e a dificuldade de aceitar a decisão de um doador. Os acadêmicos foram instigados 
a uma reflexão sobre as duas vertentes do ato de doar órgãos: doador vivo e doador não vivo, e perceberam 
a incerteza e a insegurança de quem fará esse papel, seja o próprio doador ou a família responsável pela 
autorização de um possível transplante de órgãos. Conclui-se que o medo do doador vivo é natural e tem 
fundamentos, por isso, a coação não deve existir. Nenhum ser humano é preparado para lidar com a morte, 
no entanto, o profissional de enfermagem, assim como todos os profissionais de saúde, tomam como missão 
zelar e prolongar a vida. Cabe a estes, uma preparação pessoal e técnica para o enfrentamento da morte e 
a valorização da vida, buscando sensibilizar as famílias, por meio de seu poder de convencimento de forma 
ética e legal. A solução mais interessante talvez seja estimular a doação pós-morte, por meio de orientações 
aos familiares, desfazendo preconceitos e esclarecendo dúvidas, para que eles percebam que podem minimi-
zar seu sofrimento por meio de uma renovação de outra vida. (Práticas Investigativas) Biologica e da saude

 



433
AGRÁRIAS, 
SAÚDE e 
BIOLÓGICAS

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS: MEDO VERSUS SOLIDARIEDADE

Andreza Monique Cardoso de Siqueira Barreto (andrezacardoso.malu@gmail.com); Maria Carla Mendonça 
Bomfim (carlinha.mendonca@hotmail.com); Maysa da Vitoria Silva (maysadavitoria@gmail.com); Roberta 
Aparecida Guidoni (robertaguidoni6@hotmail.com)

Imaginem uma situação em que você é a única opção para salvar a vida de um familiar. Para isso, é 
necessária a retirada de uma parte de seu corpo o que pode implicar futuramente na sua qualidade de vida 
e estado de saúde. Neste impasse, o medo e a solidariedade disputam o mesmo espaço. A doação de órgãos 
é regulamentada pela Legislação dos Transplantes no Brasil desde 1997, Lei nº 9.434. O transplante é um 
procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão ou tecido de uma pessoa doente, denomi-
nada receptor, por outro órgão normal de um doador, falecido ou vivo. A doação de órgãos apesar de salvar 
diversas vidas, não deixa de ter o seu lado polêmico, por conta da incerteza do doador vivo, enquanto a sua 
futura condição de saúde e os familiares que não vêem a relevância da doação pós-morte.  Relatar a visão de 
acadêmicos de enfermagem frente ao tema “Doação de Órgãos e Tecidos” e como o enfermeiro deve lidar 
com essa situação. Caracteriza-se como um estudo descritivo, na forma de relato de experiência, vivenciado 
pelos acadêmicos de Enfermagem na disciplina Estágio Curricular Supervisionado I de uma  Universidade 
particular do Estado de Sergipe, em uma palestra com o tema: “Doação de Órgãos e Tecidos”, realizada em 
agosto de 2012. Durante uma tarde de orientações e discussões relevantes ao tema, chamou atenção o tópico 
da conscientização popular, no que diz respeito à doação pós-morte, no sentido de minimizar a ignorância 
presente em todas as classes sociais, quanto ao mito à deformidade do cadáver, alteração na qualidade de 
vida do doador vivo e a dificuldade de aceitar a decisão de um doador. Os acadêmicos foram instigados a 
uma reflexão sobre as duas vertentes do ato de doar órgãos: doador vivo e doador não vivo, e perceberam a 
incerteza e a insegurança de quem fará esse papel, seja o próprio doador ou a família responsável pela autori-
zação de um possível transplante de órgãos. O medo do doador vivo é natural e tem fundamentos, por isso, a 
coação não deve existir. Nenhum ser humano é preparado para lidar com a morte, no entanto, o profissional 
de enfermagem, assim como todos os profissionais de saúde, tomam como missão zelar e prolongar a vida. 
Cabe a estes, uma preparação pessoal e técnica para o enfrentamento da morte e a valorização da vida, bus-
cando sensibilizar às famílias responsáveis pela doação,  por meio de seu poder de convencimento de forma 
ética e legal. A solução mais interessante talvez seja estimular a doação pós-morte, por meio de orientações 
aos familiares, desfazendo preconceitos e esclarecendo dúvidas, para que eles percebam que podem minimi-
zar seu sofrimento por meio de uma renovação de outra vida. (Dissertação) Biologica e da saude
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ECTOPARASITAS DE CARAPEBA, Diapterus sp. DO LITORAL DE SERGIPE

Daiana S. Barreto (Curso de Ciências Biológicas, UNIT, daiana_flower14@hotmail.com); Lais S. Azevedo 
(Curso de Ciências Biológicas, UNIT); Thaís S. Azevedo (Curso de Nutrição, UNIT, thais.nutri10@hotmail.
com); Taissa A. S. Calasans (Curso de Ciências Biológicas, UNIT, taissa.asc@gmail.com); Claudia M. Melo 
(Docente Mestrado Saúde e Ambiente, UNIT, claudiamouramelo@hotmail.com); Verônica L. S. Jeraldo 
(Docente Mestrado Saúde e Ambiente, UNIT, veronica_sierpe@hotmail.com)

Carapeba é um peixe marinho que pertence a família Gerreidae (Pisces, Gerreidae), é encontrado 
em águas tropicais e sub-tropicais e ocorre em todo o litoral brasileiro. Pode medir até 40 cm e pesar até 8 
kg. Alimenta-se de algas e pequenos animais invertebrados. Tem coloração prateada, mais escura no dorso 
e com a nadadeira anal e pélvica amareladas. Estudos referentes à biodiversidade parasitaria são escassos 
no Brasil e ainda mais em peixes do litoral Nordeste brasileiro, assim o objetivo deste trabalho foi avaliar 
a presença de ectoparasitas em espécies do gênero Diapterus coletadas no estuário do Rio Vaza–Barris/
Aracaju/SE. A amostra ictiológica constou de 13 peixes coletados por pescadores artesanais no período 
de fevereiro a setembro de 2011. Com o propósito de analisar e identificar os ectoparasitas nos peixes, o 
tegumento dos mesmos foi avaliado visualmente e as brânquias retiradas e analisados por técnicas conven-
cionais. Os ectoparasitas isolados foram coletados, fixados e preparados conforme procedimento padrão em 
ictioparasitologia. Observações microscópicas e microfotografias foram realizadas para auxiliar a avaliação 
taxonômica. Foram identificadas duas espécies de carapeba, Diapterus rhombeus e Eugerres brasilianus. 
Foi observada uma prevalência de 100% dos peixes infectados por ectoparasitas nas brânquias que foram 
identificados como monogeneas pertencentes à família Dactylogyridae Bychowsky, 1933, provavelmente do 
gênero Aristocleidus Mueller, 1936, já relatado em brânquias de Diapterus peruvianus do litoral do México. 
(PROVIC) Biologica e da saude
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM REDES SOCIAIS: UMA NOVA AÇÃO PARA A ENFERMAGEM

Roberto Nascimento de Albuquerque (Professor. Curso de Enfermagem. Ciências Biológicas e da Saúde. UNIT. 
roberto_nascimento@unit.br)

 Nossos alunos nos dão a tônica de nossas aulas, sendo elas em ambientes presenciais ou virtuais. 
Assim, é quase impossível imaginar um professor e um aluno que não estejam conectados e em permanente 
acesso às novas tecnologias, e, em especial, as redes sociais. Estas redes já atingem mais de dois bilhões de 
usuários e isso pode ser um grande campo de atuação do enfermeiro em relação à educação em saúde. O 
presente estudo tem por objetivo relatar a utilização de metodologias ativas na construção de saberes em 
educação em saúde, em especial, no cyber espaço. Trata-se de um estudo descritivo, na forma de relato de 
experiência, da Oficina de Redes Sociais, realizada no mês de setembro e 2012, sendo esta atividade parte 
integrante da disciplina de Educação em Saúde, do curso de Enfermagem, de uma universidade particular 
de Aracaju-SE.  Como o professor dispunha de três turmas da referida disciplina, a oficina foi realizada 
três vezes, com duração de 1h40min cada. As mesmas foram realizadas no laboratório de informática da 
instituição, o qual apresentavam 20 computadores. A oficina foi dividida em três momentos: no primeiro 
momento, com duração de 20 minutos, foi discutido sobre a definição de redes sociais, a abrangência dessas 
redes e a importância do enfermeiro estar atento para essa clientela. No segundo momento, com duração de 
20 minutos, o professor mostrou algumas ações de educação em saúde realizadas em redes sociais e instruiu 
os alunos a como produzi-las, por meio do programa PowerPoint. Já o terceiro momento, de duração de 
sessenta minutos, os alunos foram divididos em trios e incentivados a produzirem, no mínimo, cinco ações 
de educação em saúde digitais e enviá-los para o e-mail do professor. Devido ao fato da maioria dos alunos 
estarem em uma faixa etária entre 18 e 25 anos, foi percebido que quase a totalidade dos mesmos partici-
pava de alguma rede social e que acessavam estas redes diariamente. Por ter sido uma atividade totalmente 
diferente do que eles já tinham feito em sala de aula, a oficina causou bastante interesse aos acadêmicos. 
Pode-se perceber que a participação dos alunos foi bastante ativa, além de mostrar ao aluno uma nova ação 
do enfermeiro frente à educação em saúde em redes sociais. Como produto, foram criados, aproximadamen-
te 200 (duzentos) trabalhos de educação em saúde sobre diversos temas como: divulgação da Enfermagem, 
prevenção da AIDS, uso de preservativos, promoção do aleitamento materno, combate às drogas, doação 
de sangue, doação de órgãos, diabetes, hipertensão arterial, depressão, doenças sexualmente transmissíveis, 
educação no trânsito, dentre outros.  Os trabalhos serão, posteriormente, divulgados no site do curso da ins-
tituição. A utilização de metodologias ativas, em especial da construção de saber frente ao desenvolvimento 
de redes sociais, mostrou que o aluno de Enfermagem também deve estar preparado para ser um educador 
em saúde junto a essas redes, utilizando-se de vários recursos midiáticos e comunicacionais para atingir à 
população que a cercam. (Outros) Biologica e da saude

 



436
AGRÁRIAS, 

SAÚDE e 
BIOLÓGICAS

EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UM DIÁLOGO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO 
LOTEAMENTO COQUEIRAL, ARACAJU/SE

Elisangela Moura Santos (elis_ms@hotmail.com), Jamille Alves Araújo (jamillealves@hotmail.com), Lorena 
Oliveira Dantas dos Santos (lorenadantas87@gmail.com), Taiane Candeias da Silva (taianecandeias@hotmail.
com); Cláudia Itatiana Cardoso dos Santos (itatiana_cardoso@hotmail.com); Grazielle Dias Sampaio 
(graziellediasaracaju@gmail.com)

 A Educação em Saúde é um recurso que proporciona o desenvolvimento do senso de responsabilida-
de sobre a própria saúde e sobre a saúde da comunidade em que o ser humano se encontra inserido, possibi-
litando construir ou reafirmar atitudes indispensáveis para a vida. O desenvolvimento da ressignificação do 
direito à saúde para além da doença perpassa pela construção de diálogo com os atores envolvidos nas ações 
de saúde, dentre esses estão os usuários dos serviços ofertados pelo SUS. Dentro desse grupo, os adolescentes 
foram selecionados a partir da observação da baixa oferta de ações em saúde destinadas aos mesmos. Con-
siderando o exposto acima e com o intuito de contribuir para a atenção específica a esse público, o projeto 
teve por finalidade criar um espaço de participação, diálogo e orientação para crianças e adolescentes que 
compõem os programas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos PETI e PROJOVEM 
instituídos no Centro de Referência da Assistência Social do Loteamento Coqueiral, Bairro Porto D’anta. 
O projeto foi desenvolvido através de rodas de conversa por permitir a troca de experiências, conhecimentos 
e questionamentos acerca das seguintes temáticas abordadas: higiene e cuidados com o corpo, sexualidade, 
métodos contraceptivos, DST/AIDS, violência e cultura de paz, Bullying e saúde bucal. O coletivo do PRO-
JOVEM é composto por 16 adolescentes, sendo 56% do sexo masculino e 44% do sexo feminino com faixa 
etária entre 14 a 17 anos. Destes, 44% fazem parte do grupo entre 03 dias a 11 meses e 56% estão no grupo 
entre 01 ano a 03 anos. Quanto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do PETI, fazem 
parte 05 crianças e 13 adolescentes, compreendendo um total de 18 integrantes representado por 33% do 
sexo feminino e 67% do sexo masculino. Apresentam faixa etária entre 09 a 15 anos e possuem diferentes 
períodos de permanência no grupo: 11% deles estão entre 03 dias a 11 meses, 61% entre 01 ano a 03 anos 
e 28% com 04 anos ou mais. Durante a realização das rodas de conversas foi percebido um aumento pela 
procura da unidade de saúde pelos adolescentes aproximando-os ainda mais dos profissionais de saúde. No 
entanto, percebe-se a necessidade da criação de um fluxo de atendimento específico para os adolescentes, 
assim como desenvolver ações direcionadas a esse público a fim de atuar na promoção à saúde e possibilitar 
que os adolescentes possam se transformar em multiplicadores de conhecimentos e atitudes saudáveis junto 
aos seus pares. (Outros) Biologica e da saude 
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EFEITO DE FORMULAÇÕES COM ÓLEOS VEGETAIS NA PRESERVAÇÃO DE CONÍDIOS 
DE Metarhizium anisopliae

Dayane Karolina Santos (Bolsista PIBIC/CNPQ, dayanekarolina@hotmail.com); Maria. Gabriela. B. A. Araújo 
(Mestranda em Biotecnologia Industrial/Unit, Gabriela.quimica@hotmail.com); Marcelo da Costa Mendonça 
(Professor do Programa de Pós - Graduação stricto sensu em Biotecnologia Industrial – UNIT, marcelom@
embrapa.br) e Leandro Eugenio Cardamone Diniz (Professor do Programa de Pós – Graduação stricto sensu 
em Biotecnologia Industrial–UNIT, leandro.diniz@embrapa.br).

O fungo entomopatogênico Metarhizium anisopliae tem a longevidade dos seus conídios reduzida 
quando armazenado isoladamente em condições ambientais.  Uma das estratégias de preservação do fungo, 
além da baixa temperatura, é a veiculação em formulações capazes de manter as características do microrga-
nismo. O objetivo deste trabalho foi desenvolver formulação oleosa visando à preservação da viabilidade dos 
conídios quando mantidos em condições de temperatura ambiente. Os conídios do fungo foram obtidos por 
produção massal em meio semi-sólido e 2,4 g dos conídios obtidos foram utilizados nas formulações. Foram 
preparadas cinco diferentes composições de formulações: (a) óleo vegetal, par de tensoativos, floculante e 
agente suspensor; (b) óleo vegetal, par de tensoativos, floculante e agente dispersante; (c) óleo vegetal, par 
de tensoativos e floculante, (d) óleo vegetal, tensoativo e floculante e, (e) óleo vegetal. As formulações foram 
armazenadas em prateleiras por 5 meses, a temperatura de 26ºC±2 e 70%UR. A viabilidade foi verificada 
mensalmente, inoculando 150 µl da suspensão fúngica no centro da placa tipo RODAC®. Os resultados 
foram submetidos à análise de variância (Anova). As formulações (a); (b e c) e (d) apresentaram uma perda 
de viabilidade de 20,8%, 26,5% e 15%, respectivamente, após 150 dias de armazenamento. A formulação 
(e), composta apenas de óleo vegetal e conídios, apresentou uma perda de viabilidade de 22,4%. Não houve 
diferença significativa entre as formulações. Embora a viabilidade tenha reduzido no período analisado, 
observou-se que as formulações desenvolvidas com óleo vegetal (soja) mantiveram a viabilidade de conídios 
acima de 70% durante o armazenamento em temperatura ambiente.(PIBIC/CNPq) Biologica e da saude 
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EFEITOS EMBRIOTÓXICO E GENOTÓXICO DE POLUENTES AMBIENTAIS EM 
MOLUSCOS Biomphalaria sp COLETADOS NO ESTADO DE SERGIPE

Nazaré Inácia Dias Santos (Bacharelado em Ciências Biológicas, UNIT, za_dias@yahoo.com.br); Lindinete 
Rocha Santos (Licenciatura em Ciências Biológicas, UNIT, nete.pank@hotmail.com); Cláudia Moura de Melo 
(Núcleo de Pós-graduação em Saúde e Ambiente, UNIT, claudiamouramelo@hotmail.com)

Os testes de toxidade em organismos aquáticos foram desenvolvidos para fornecer dados qualitativos 
e quantitativos sobre os efeitos adversos das substâncias químicas presentes na água e no ambiente. Obje-
tivo: Avaliar os efeitos de poluentes ambientais químicos e radiação sobre a reprodução e desenvolvimento 
de moluscos aquáticos Biomphalaria sp coletados no Estado de Sergipe. Metodologia: Os moluscos Biom-
phalaria sp foram coletados em foco esquistossomótico urbano no Parque dos Faróis, Aracaju/SE. Na coleta 
malacológica, utilizou-se peneira metálica e pinças de madeiras com esforço de coleta 3homens/hora. Os 
animais foram submetidos a exposição (grupal/individual) a iluminação artificial, durante 1h, para observar 
a eliminação de cercárias com microscópio estereoscópico. Os animais foram mantidos em moluscário em 
aquários de vidro e alimentados ad libitum com alface, tendo como suporte para desovas artefatos de isopor. 
Posteriormente, foram preparadas lâminas permanentes fixadas com Metanol. Estas serão submetidas pos-
teriormente à coloração para biometria das cercárias. Resultados: Foram coletados 152 moluscos, dos quais 
apenas 0,30% eliminaram cercárias. Entre as cercárias observadas (n=57), identificou-se Furcocercárias, 
com cauda bifurcada, e Xifidiocercárias, com estilete na região da ventosa oral. As dimensões corporais dos 
moluscos infectados medidos com a utilização do Paquímetro digital Messen® apresentando com o diâmetro 
médio maior de 7.57mm e o diâmetro médio menor de 7.00mm. O experimento de avaliação do potencial 
reprodutvo foi processado durante seis dias com 15 moluscos, a partir do qual contabilizou-se a liberação de 
65 cápsulas ovogíferas, sendo que percentual de rendimento foi de 4,3% por matriz reprodutiva. Durante 
o desenvolvimento experimental, foram liberados 2.118 ovos, sendo que o rendimento reprodutivo/cápsula 
ovogífera foi 32,5%. Este resultados preliminares apontam o potencial reprodutivo destes organismos em 
coleções hídricas, que uma vez contaminadas com fezes de portadores de esquistossomose, podem ser res-
ponsáveis pela transmissão humana. (PIBIC/CNPq) Biologica e da saude
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EFEITOS TERAPÊUTICOS DO USO TÓPICO À BASE DO ÓLEO ESSENCIAL DA ALPINIA 
speciosa SCHUM, ZINGIBERACEAE, NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM A 

FIBROMIALGIA

Natália Cristina de Souza (Graduanda do curso de Fisioterapia (UNIT), natalia.fisio2009@hotmail.com); 
Adriana Lima Medrado (Graduanda do curso de Biomedicina (UNIT), adriamalm2@hotmail.com); Edna 
Aragão Farias Cândido (Mestre em Ciências da Saúde UFS-SE; Doutora em Biotecnologia UECE-CE) e 
Professora Titular do Curso de Fisioterapia da Universidade Tiradentes (UNIT) edna_aragao1@yahoo.com 
, Lorena Almeida de Melo (Mestre em Ciências da Saúde UFS-SE), Professora. do Curso de Fisioterapia da 
Universidade Tiradentes (UNIT) Aracaju-SE, lorenaamelo1@gmail.com)

A fibromialgia é uma doença reumática de etiologia desconhecida cuja característica principal é a dor 
musculoesquelética difusa e crônica juntamente com a sensibilidade aumentada à palpação em 18 pontos 
dolorosos específicos. Além do quadro álgico, frequentemente está associada à fadiga generalizada, distúr-
bios do sono, rigidez matinal, dispnéia, ansiedade, alterações de humor e um quadro de depressão. Esta pes-
quisa é do tipo ensaio clínico II comparando o tratamento da fibromialgia de (N=7) pacientes antes e depois 
do uso tópico do óleo essencial da Alpinia speciosa Schum, Zingiberaceae na dose de 0,05ml/7 Kg à 33% 
do OEAs diluído em óleo vegetal. Para a análise foram utilizados os questionários de avaliação do sono (Ín-
dice de Qualidade do Sono de Pittsburgh - IQSP), qualidade de vida (Fibromyalgia Impact Questionnaire 
- FIQ), dor (Questionário de McGill) e ansiedade (Escala de Avaliação de Ansiedade de Hamilton - EHA). 
Os pacientes serão submetidos à coleta sanguínea antes e após o término das intervenções para dosagens 
bioquímicas das seguintes variáveis: colesterol total, triglicérides, HDL colesterol e glicemia. A tabulação 
dos dados e alguns gráficos serão realizados pelo programa Excel 2010 e Software GraphPad Prisma 5. O 
objetivo geral é avaliar os efeitos terapêuticos do uso tópico de um óleo essencial da Alpinia speciosa Schum, 
Zingiberaceae, no tratamento de pacientes com a Fibromialgia. Na pesquisa foram encontrados os seguintes 
resultados: 100% são do gênero feminino com idade média de 39,00±13,30.  Analisada através do IQSP 
à qualidade do sono de 100% das voluntárias estudadas é 71% (n=5) apresentaram pontuações acima de 
10, indicando distúrbio do sono e em 29% (n=2) pontuações de 5 a 10 indicando qualidade de sono ruim. 
Quanto ao tempo de latência do sono, observa-se o aumento do tempo para dormir, pois a maioria das 
voluntárias levaram 40 minutos para iniciar o sono. As interferências na realização das Avd’s das voluntá-
rias fibromiálgicas avaliadas pelo Questionário FIQ, no aspecto físico demonstram maior dificuldade para 
caminhar quarteirões 2,00±0,81 seguido de passar aspirador 1,85±1,21. Entre as variáveis pesquisadas deste 
questionário o cansaço matinal foi observado com maior relevância com média de 9,57±0,78, seguidos de 
dor 9,28±0,95, tensão 8,85±1,95, e interferência nas habilidades do trabalho, 8,57±1,81. As análises bioquí-
micas apresentaram as seguintes médias como resultados parciais: colesterol total: 213,7 mg/dl; Triglicéri-
des: 142.4 mg/dl; HDL colesterol: 43,8 mg/dl e Glicemia: 89,89 mg/dl. Espera-se que a aplicação do óleo 
essencial da Alpinia speciosa em pacientes com fibromialgia promova melhora dos parâmetros relacionados 
à dor, qualidade do sono, fadiga, ansiedade e qualidade de vida quando comparados com aqueles pacientes 
que farão uso de fármacos, melhorando o quadro clínico desse paciente. (PROBIC) Biologica e da saude
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EFETIVIDADE DA ASSISTÊNCIA DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EM UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE NA VISÃO DO USUÁRIO

Cindy Menezes Silva (cindocah@gmail.com); Neila Caroline Costa Santos(neila000@hotmail.com); Tatiana 
Moreira Afonso (tatianah@msn.com).

A percepção da qualidade do serviço de saúde prestado está diretamente relacionada à satisfação 
demonstrada pelo usuário. A efetividade tem se tornado um objetivo principal na avaliação de políticas pú-
blicas. Isso ocorre por casos como, as desigualdades sociais, pobreza, e principalmente exclusão que atinge 
um grande número da população. Para que a assistência seja efetiva, é muito importante que os membros da 
Equipe de Saúde da Família, saibam o seu papel no Programa de Saúde da Família. Dessa forma, buscamos 
neste estudo identificar o conceito de qualidade da assistência e o conhecimento sobre o Sistema Único de 
Saúde (SUS), na visão do usuário, bem como a percepção de divergências na resolutividade entre Unidade 
Básica de Saúde de classe baixa e na classe média-alta. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica do 
tipo descritivo, exploratório, explicativo, com método científico hipotético-dedutivo, tendo como fonte de 
dados de pesquisa a internet e fichas bibliográficas. Têm-se os seguintes descritores: Efetividade. Equipe de 
Saúde da Família (ESF). Sistema Único de Saúde (SUS). Observamos que a qualidade dos serviços de saúde 
está implícita na satisfação do usuário, mas deve, também, ser incorporada a satisfação dos profissionais e 
gerentes de saúde. O conhecimento dos direitos pelo usuário em relação ao SUS é relevante para que esse 
participe na fiscalização e questionamento na qualidade dos serviços prestados, sendo isto assegurado pela 
Constituição Federal do Brasil. A diferença entre os níveis de instruções educacionais pelos indivíduos da 
população da classe média-alta em relação à de classe baixa pode trazer uma divergência no questionamento 
dos serviços prestados pelo SUS. É percebido que quanto maior o grau de instrução educacional, melhor é a 
definição do que é a qualidade da assistência e maior são os questionamentos quanto ao que lhe é de direito. 
A ESF foi criada para fortalecer o vínculo entre a população e profissionais de saúde, melhorando o planeja-
mento das ações para as necessidades epidemiológicas do território. Conclui-se que a participação do usuário 
do SUS contribui para uma organização do serviço mais adequada e eficiência na Unidade Básica de Saúde 
(UBS). A identificação do conceito de qualidade, segundo os clientes, é fundamental para que permaneça o 
que está condizente e reveja o que deve ser melhorado. É de grande importância que a Equipe de Saúde da 
Família se integre com a comunidade para entender seu papel psicossocial, buscando interpretar a realidade 
vivida por cada integrante daquela região, seja individual ou coletivamente, para que assim seja possível 
direcioná-los para uma vida saudável, e para que essa equipe seja considerada agente de transformação. Sem 
a ESF seria difícil elaborar planos e serviços de saúde adequados as necessidades reais da população, além de 
não existir um elo entre usuários e o SUS. (Práticas Investigativas) Biologica e da saude
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ESTAR EM GLÓRIA NA LIVRE INICIATIVA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Cristiane Mota Oliveira (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. crismotamado@hotmail.com); Juliana de 
Vasconcelos Cerqueira Braz (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. juli.vcerqueirabraz@outlook.com); 
Maria Regivalda Santana de Souza (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. regivalda_15@hotmail.com); 
Raianne Freitas Souza (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. raianne_s@hotmail.com). Co-autor: Prof. 
Roberto Nascimento de Albuquerque. Curso de Enfermagem. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. UNIT. 
(roberto_nascimento@unit.br).

A educação em saúde corresponde a uma prática social de suma importância para a melhoria da 
qualidade de vida da população, pois, permite que haja um contato mais direto entre os profissionais de 
saúde e a comunidade. Além disso, a educação em saúde possibilita o diagnóstico, resolução de problemas 
e a implantação de ações estratégicas de promoção e proteção da saúde. A Enfermagem é uma área do co-
nhecimento que abrange muitas atividades, desde o cuidar até o gerenciar, e o mais importante, o papel 
de educar. O enfermeiro é o principal profissional que vai mediar o processo de ensino-aprendizagem que 
é a educação em saúde.  OBJETIVO: Demonstrar o trabalho multiprofissional realizado por acadêmicos 
de Enfermagem na promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida de população de Nossa Senhora 
da Glória/SE. METODOLOGIA: Estudo descritivo, na forma de relato de experiência, realizado no dia 
da Livre Iniciativa, na feira livre da cidade de Nossa Senhora da Glória-SE em 17 de dezembro e 2011. O 
evento parte de um projeto de extensão de uma universidade particular da capital sergipana, contou com a 
participação de acadêmicos de diversos cursos da instituição, tratando-se de um evento multidisciplinar de 
promoção da saúde. RESULTADOS: Durante 8 horas, em que estiveram na feira livre de Nossa Senhora 
da Glória os acadêmicos de enfermagem realizaram algumas atividades como: aferição de pressão arterial, 
orientação quanto às doenças crônicas que acometem os idosos (como a Diabetes mellitus a Hipertensão 
Arterial Sistêmica) e os agravos que essas doenças podem trazer para a saúde indivíduo; orientações sobre 
prevenção e tratamento do câncer de mama e do colo de útero, doenças sexualmente transmissíveis (DST’s) 
e planejamento familiar. Para isso, foram distribuídos folders e preservativos. Foram atendidas cerca de 200 
pessoas que passaram pelo stand do curso. Grande parte deste público encontrava-se numa faixa etária de 40 
a 65 anos, sem muita instrução sobre os agravos e riscos a saúde. Observou-se, também, que muitos idosos 
não faziam uso correto da medicação para hipertensão; estes também foram orientados em relação ao uso 
correto e enfatizado a importância do seu uso. Muitos também nem sabiam que sofriam de hipertensão 
arterial e no momento da abordagem estavam com níveis pressóricos elevados. Assim, foram orientados a 
procurar a unidade de saúde mais próxima para um acompanhamento. CONCLUSÃO: A partir disso, foi 
possível observar que há uma carência de informação perante a referida população, e que esta apresenta em 
sua maioria, um estilo de vida com riscos potenciais para a manutenção da saúde. Sendo assim, os mesmos 
foram orientados quanto à importância da adoção de uma alimentação saudável, prática de exercícios físicos 
para a melhoria da qualidade de vida.  Foi muito importante o contato dos acadêmicos de enfermagem, com 
a população, pois, ajudou a adquirir habilidades de abordagem, e a entender melhor o estado de saúde da 
comunidade gloriense. (PRÁTICAS INVESTIGATIVAS) Biologica e da saude 
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ESTUDO COMPARATIVO DO ÍNDICE NASAL ENTRE OS SEXOS

Lucas Lima do Nascimento; Co-Autores: José Aderval Aragão (Curso de Medicina da Universidade Tiradentes 
e-mail: adervalunit@gmail.com), Francisco Prado Reis (Curso de Medicina da Universidade Tiradentes e-mail: 
franciscopradoreis@gmail.com); Dheyzonn Silveira Dannemann

IDENTIFICAÇÃO: Nascimento LL*, Aragão JA, Reis FP, Dannemann DS. INTRODUÇÃO: O 
índice nasal é uma medida antropológica de grande utilidade na medicina forense, na análise e classificação 
de restos fósseis, na determinação de raça e sexo, na indentificação e estudo de indivíduos ou de grupos 
populacionais, servindo ainda de parâmetro para o entendimento do curso da evolução humana. METO-
DOLOGIA: Foram utilizados 50 crânios secos pertencentes ao anatômico da Universidade Tiradentes, 
identificados quanto ao sexo e idade. As medidas da altura e largura nasal, foram realizadas por meio de um 
paquímetro digital, com precisão de 0,01 mm. O índice nasal foi calculado de acordo com o Manual para 
estudos craniométricos e cranioscópicos de Cléber Bidegain Pereira e Marília Carvalho de Mello. OBJETI-
VO: Determinar a ocorrência dos tipos de nariz entre os sexos de acordo com o índice nasal. RESULTA-
DOS: Dos 50 crânios, 60% (30) eram do sexo masculino e 40% (20) femininos. A média de idade foi de 
50,94±17 anos, variando de 14 a 81. A largura nasal (maior largura, na horizontal, da abertura piriforme) 
variou de 20,42 a 30,42 cm com média de 24,39±2,4 cm. A altura nasal (distância do nasio à espinha nasal 
anterior) variou de 43,48 a 60,24 cm, com média de 49,67±3,4 cm. O índice nasal variou de 38,90 a 63,77 
com média de 49,24±5,0. Em relação aos tipos de nariz, 36%(18) eram do tipo leptorrino; 32%(16) camer-
rino; 28%(14) mesorrino e 4% (2) hipercamerrino. (PROVIC) Biologica e da saude 
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ESTUDO CORRELATIVO ENTRE O ÍNDICE DE INFESTAÇÃO DO ACARO Varroa 
destructor EM ABELHAS AFRICANIZADAS Apis mellifera L. E O COMPORTAMENTO 

HIGIÊNICO EM APIÁRIOS DE BREJO GRANDE/SE

Tábata Cristina Guimarães/ tabataguimaraes@hotmail.com; Felipe Mendes Fontes/ f.mendes20@hotmail.com; 
Edgar Rodrigues de Araújo Neto/ neto13br@hotmail.com; André Luiz Alves dos Santos/ shinmon_@hotmail.
com; Camila dos Santos Rezende/ camilinha010@hotmail.com ; Kátia Peres Gramacho/ katholausa@hotmail.com

No Estado de Sergipe, pouco se sabe sobre doenças e pragas das abelhas e níveis de infestação bem 
como as técnicas e alternativas de controle. O controle da sanidade apícola de uma determinada região exige 
um intercâmbio direto entre os apicultores e um órgão de natureza privada ou, preferencialmente, estatal, 
para que se possa, além de fazer o diagnóstico correto das doenças ter uma idéia da sua distribuição nas dife-
rentes regiões apícolas e traçar estratégias de controle. A ocorrência de doenças e pragas pode ser uma amea-
ça a atividade apícola da região, principalmente para a produção de pólen, a qual se encontra em ascensão e 
já é um destaque nacional, tornando-se importante o monitoramento de doenças e pragas e o conhecimento 
dos índices de infestação do ácaro Varroa destructor. Este ácaro é um ectoparasita das abelhas e causador 
de prejuízos ambientais e sócio-econômicos em outros países os quais vêm aplicando acaricidas para o seu 
controle vindo a contaminar e depreciar os produtos apícolas. Em outras regiões do país tem sido observado 
o aumento das taxas de infestação deste ácaro nos apiários, o que tem gerado uma preocupação dos produ-
tores e pesquisadores sendo que alguns já estão adotando o melhoramento genético e manejo adequado. O 
monitoramento para verificação de ocorrência de doenças e pragas do Brasil é de suma importância para que 
possam ser tomadas medidas corretas antes de se ter prejuízos e até abandono da atividade apícola. Assim, 
o objetivo deste trabalho é determinar os índices de infestação de colônias de alguns apiários da região de 
Brejo Grande-SE e avalia-las quanto ao comportamento higiênico, visando selecionar as de conduta higiêni-
ca mais alta, índices de infestação baixos ou zero e correlacionar com dados climáticos. Para determinação 
dos índices de infestação do ácaro, serão coletadas amostras de abelhas adultas diretamente dos favos das 
colônias e colocadas em recipientes com álcool a 70%, as análises serão realizadas no Laboratório de estudos 
Biológicos e Produtos Naturais do ITP-UNIT. O Comportamento higiênico será avaliado segundo meto-
dologia de Gramacho (1999). Serão realizadas 4 coletas, sendo duas em época de chuva e duas em estação 
seca. Dados climáticos também serão coletados. Os apiários que serão realizados os trabalhos estão todos 
georeferenciados. Posteriormente os dados serão submetidos aos procedimentos estatísticos com aplicação 
de análise de variância ANOVA e de Tukey. (PROVIC) Biologica e da saude 
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ESTUDO DA ATIVIDADE TOXICOLÓGICA DO BIOSSURFACTANTE PRODUZIDO A 
PARTIR DE MANIPUERA EM RATOS

Antônio José Silva dos Santos (tonyodonto@gmail.com); Marcus Vinícius Porto Souza (mvportosouza@
hotmail.com); Bárbara Lima Simioni Leite (bs.leite@hotmail.com)

Estudo da atividade toxicológica do biossurfactante produzido a partir de manipuera em ratos, com-
posto pelos seguintes participantes: Antônio José Silva dos Santos (Discente de Odontologia, PROVIC), 
Marcus Vinícius Porto Souza (Discente de Odontologia, PROBIC), Bárbara Lima Simioni Leite (Orienta-
dora). Os biossurfactantes constituem uma classe importante de compostos químicos utilizados em diversos 
setores industriais, sendo moléculas biológicas que podem ser produzidas extracelularmente ou como uma 
parte da membrana celular por leveduras, bactérias e fungos filamentosos, tendo características anfifílicas 
e anfipáticas e a propriedade única de redução da tensão interfacial entre dois líquidos. Tais característi-
cas permitem atividade emulsificante, espumante, detergência e propriedades dispersantes. Em função da 
presença de grupos hidrofílicos e hidrofóbicos na mesma molécula, os surfactantes tendem a se distribuir 
nas interfaces entre fases fluidas com diferentes graus de polaridade. A formação de um filme molecular, 
ordenado nas interfaces, reduz a tensão interfacial e superficial, sendo responsável pelas propriedades únicas 
dos surfactantes. Os biossurfactantes possuem vantagens especiais, como baixa toxicidade, biodegradabili-
dade, biodigestibilidade, produção a partir de vários substratos e grande diversidade química e estrutural. 
Apresentam tolerância às variações de temperatura, pH e força iônica, a maior vantagem que os biossurfac-
tantes têm a oferecer em relação aos surfactantes químicos é sua aceitabilidade ecológica. Embora a exata 
função fisiológica dos biossurfactantes ainda não tenha sido completamente elucidada, algumas funções 
têm sido atribuídas, como por exemplo, baixa toxicidade e aplicações farmacêuticas (inibição da formação 
de coágulos; formação de canais iônicos em membranas; atividade antibacteriana, antifúngica; antiviral e 
antitumoral). Pode-se afirmar que, em algumas situações o biossurfactante pode favorecer a emulsificação, 
o que seria ideal para associar com fármacos. A biodegradabilidade e baixa toxicidade dos biossurfactantes 
constituem vantagens adicionais sobre os ingredientes sintéticos e, consequentemente, tornam-se substitutos 
dos emulsificantes convencionais em alimentos e cosméticos, originando maior apelo de mercado pelo fato 
desses produtos serem considerados naturais, além de apropriados para aplicação ambiental. O presente tra-
balho, objetiva analisar a toxicologia do biossurfactante, através da administração de biossurfactante diluído 
em água destilada, obtido da proliferação do Bacillus subitilis em meio favorável (agitação a 128,2 rpm; 
temperatura a 35ºC; diluição da manipueira a 70%; pH inicial de 6,0; e quantidade de inóculo de 6%) com 
um rendimento de 3%. Com isso, iniciou a administração do mesmo por gavage em marinos. Utilizou-se 
104 animais de ambos os sexos, divididos em dois grupos: Agudo (24 animais, subdivididos em: controle 
e experimental 1) e Subagudo (80 animais, subdividido em: controle, experimental 1, experimental 2, ex-
perimental 3) com as suas devidas concentrações estipuladas. Após um mês, os animais foram sacrificados 
e coletados os seguintes órgãos: sangue, pulmões, coração, fígado, intestino, cérebro, rim e estomago, para 
uma análise histopatológica, a qual irá determinar a toxicidade. Espera-se com a presente proposta verificar 
a viabilidade na utilização de biossurfactantes como excipiente em medicamentos, sem apresentar efeito 
toxicológico, em modelo experimental murinos. (PROBIC) Biologica e da saude 
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EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE PROTEÍNAS INTRACELULARES ASSOCIADAS À 
NANOPARTÍCULAS DE PRATA EM Xanthomonas campestris pv. campestris 629

Ubiratan Rios Santos (ubiratanrios@yahoo.com.br); João Soares Santos (joao.soares.2@hotmail.com); Jorge 
A. López (jorge_alberto@itp.org.br), Francine Ferreira Padilha (francine_padilha@itp.org.br), Maria Lucila 
Hernández-Macedo (maria_lucila@itp.org.br).

O estudo de nanopartículas vem ganhando destaque na comunidade científica e industrial por serem 
capazes de carrear substâncias em sítios específicos, além de proporcionarem maior estabilidade nos siste-
mas nanoestruturados como nanoemulsões em óleos vegetais, nanopartículas poliméricas, nanocápsulas e 
nanoesferas. Incorporadas à prata, as nanopartículas têm sido objeto de inúmeros estudos devido as suas 
propriedades de ação antimicrobiana. Estudos mostraram que tais nanoparticulas podem ser estabilizadas 
por polímeros biológicos como a goma xantana, e serem aplicadas em processos na indústria de petróleo 
como fluido de perfuração com ação bactericida e na área de engenharia de biomateriais. Diversos micror-
ganismos mostraram-se eficazes na bioconversão de nitrato de prata para nanopartículas de prata, porém 
pouco se sabe sobre identidade e metabolismo das proteínas associadas a elas. METODOLOGIA: A linha-
gem X. campestris pv. campestris 629 foi cultivada em meios contendo glicerol/sacarose, ambos acrescidos 
de nitrato de prata, nos quais a Ag+ foi incorporada por biossíntese à goma xantana. Para a manutenção e 
inoculo da bactéria foi utilizado o meio sólido yeast extract malt, com ágar e sem ágar, respectivamente. 
Para obter as proteínas intracelulares foram utilizados, individualmente, duas fontes de carbono (sacarose e 
glicerol) suplementadas em um meio mineral (g/L): AgNO3, 0,169; NH4SO4, 2,2; KH2PO4, 5,5; ZnSO4, 
2,2; H3BO3, 6,6; FeCl3•2,64; CaCl2•2,2; MgSO4, 0,22) e o cultivo realizado sob as seguintes condições 
de fermentação em batelada: 28ºC/200 min-1/96h. Após o processo fermentativo, a cultura foi centrifu-
gada e a células obtidas foram maceradas em nitrogênio líquido para extração das proteínas intracelulares 
utilizando o ácido tricloroacético como extrator e tampão dissociante constituído por: Tris-HCl 100 mM 
pH 7,0; 10% de Glicerol; 4% de SDS; 5% de 2-Mercaptoetanol e 0,02% de Azul de Bromofenol. Após iso-
lamento, as proteínas foram quantificadas e submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE. 
OBJETIVOS: avaliar a expressão diferencial de proteínas intracelulares de Xanthomonas campestris pv. 
campestris 629 em meios contendo glicerol/sacarose, ambos acrescidos de nitrato de prata. RESULTADOS: 
A análise das proteínas intracelulares presentes no meio com Glicerol e Sacarose com adição de nitrato de 
prata e submetidas ao gel de poliacrilamida SDS-PAGE, mostraram proteínas expressas diferencialmente 
com pesos moleculares entre 15-120 kDa. Esse perfil protéico pode estar associado ao efeito da Ag+ e a sua 
incorporação na goma para formar nanopartículas de prata durante o processo fermentativo.  (PROBIC) 
Biologica e da saude 
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FATORES PREDISPONENTES E TRATAMENTO DO DESCOLAMENTO 
PREMATURO DE PLACENTA

Eliane Oliveira Mota/ellianes@hotmail.com; Graciela Ferreira de Oliveira/gracielaamovoce@hotmail.com; Kamilla 
da Silva Barros/millinnha_14@hotmail.com; Luciana Lins dos Santos/lins.baiana4@hotmail.com; Meire Jane de 
Souza Barros/meirejane20@hotmail.com; Tácia Viviany Santana dos Santos/tacia.viviany@gmail.com; Thayane 
Talita Almeida dos Santos/thayy_almeida@hotmail.com; Thuany Gois Monteiro/thuanyvoce@hotmail.com.

O presente projeto será desenvolvido através da pesquisa bibliográfica, para fundamentarmos teo-
ricamente nosso trabalho. O descolamento prematuro de placenta (DPP) é um dos grandes problemas de 
complicação obstétrica que exige diagnóstico precoce e soluções urgentes. Justificamos a presente pesquisa 
pela necessidade de melhor compreender os fatores predisponentes ao descolamento prematuro de placenta, 
identificando através de literatura especializada os possíveis tratamentos para o DPP. Para que, após o levan-
tamento bibliográfico, possamos construir um artigo científico sobre o tema abordado no projeto. A coleta 
dos dados necessários à fundamentação teórica será feita através da análise de livros, publicações (artigos, 
resenhas), revistas e periódicos em bibliotecas públicas e em bibliotecas digitais, que abordem o tema pro-
posto. (Dissertação) Biologica e da saude 

FAUNA PARASITÁRIA DE Prochilodus argenteus SPIX & AGASSIZ, 1829 COLETADOS 
EM PISCICULTURA DO BAIXO SÃO FRANCISCO, SERGIPE: RESULTADOS PRELIMINARES

Camila P. Almeida/ camila.peralm@gmail.com; Danilo B. Maciel; Cláudia M. Melo; Verónica L.S. Jeraldo; 
Rubens R. Madi/ rrmadi@gmail.com.

A espécie Prochilodus argenteus, conhecida como “curimatá-pacu”, é endêmica do rio São Francisco 
e de grande importância como recurso pesqueiro, podendo alcançar até 15 kg. Trata-se de uma espécie detri-
tívora e que para reproduzir migra longa distância, entre novembro e janeiro. De acordo com levantamentos 
da fauna parasitária realizado anteriormente em Prochilodus argenteus, foram registrados diversos grupos de 
parasitas como Myxozoa (Myxobolus franciscoi); Monogenea (Tereancistrum toksonum e Apeduncullata 
sp.); Cestoda (metacestódeos na cavidade geral e Valipora sp.); Nematoda (Spinitectus asperus e Proca-
mallanus sp.); Trematoda (Saccocoeloides nanii); Acanthocephala (Neoechinorhynchus prochilodorum) e 
Copepoda (Dolops sp.). No período de março a agosto de 2012 foram examinados 14 espécimes de Prochi-
lodus argenteus, provenientes de uma piscicultura situada na região do baixo São Francisco, no município 
de Propriá, em Sergipe. Os peixes mediram em média ± 35,11 cm de comprimento total e pesaram em 
média ± 656,27 g. Com o objetivo de analisar a fauna parasitária para relacionar com aspectos biométricos e 
morfológicos e avaliar o potencial zoonótico das espécies parasitas, os peixes foram coletados, eutanasiados 
por choque térmico e necropsiados em laboratório, para a realização das análises das brânquias e estruturas 
internas como: intestino, estômago, bexiga natatória, fígado, pâncreas, vesícula biliar e coração. Até o mo-
mento foram encontrados 4 cistos de metacercária (Trematoda) na região do arco branquial. Os resultados 
ainda parciais para a fauna parasitária foram negativos para os outros grupos de parasitas.   CAPES/PRO-
CAD (PIBIC/CNPq) Biologica e da saude 
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GASTRONOMIA MOLECULAR: UMA BREVE ABORDAGEM

Thiago Sant´Anna de Andrade (Curso de Gastronomia-UNIT, guinhoandrade@hotmail.com); Isabel Bezerra 
Lima-Verde (Curso de Gastronomia-UNIT, isabel_limaverde@yahoo.com.br ); Thaís Trindade de Brito 
(Docente do curso de Gastronomia-UNIT, honeytata@hotmail.com)

Atualmente estão sendo vivenciadas contínuas e importantes transformações na Gastronomia, desde 
a criação da nouvelle cuisine na década de 70 até os dias atuais com a chegada da Gastronomia Molecular. 
Esta é a ciência dedicada ao estudo dos processos químicos e físicos relacionados à culinária. Já a Cozinha 
Molecular utiliza os conhecimentos da Gastronomia Molecular para o desenvolvimento e elaboração de 
pratos. OBJETIVOS/METODOLOGIA O objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão de literatura sobre 
Gastronomia Molecular, utilizando livros e artigos sobre o referido assunto. RESULTADOS A Gastrono-
mia Molecular estuda, do ponto de vista científico, os mecanismos envolvidos nas transformações dos in-
gredientes utilizados e investiga os aspectos sociais, artísticos e técnicos da culinária e da gastronomia. Esta 
expressão foi criada em 1988 pelo físico húngaro Nicholas Kurti e pelo químico francês Hervé This e chegou 
ao conhecimento do público através das inovações de chefs renomados como Ferran Adrià, Pierre Gagnaire 
e Heston Blumenthal. Na Gastronomia Molecular são utilizadas técnicas diferenciadas, como a produção de 
espumas de diversos sabores utilizando inúmeras matérias-primas, além do processo chamado esferificação, 
que utiliza alginato e cloreto de cálcio para aprisionar em pequenas esferas líquidos de diferentes origens. 
Também são utilizados geleificantes como carboximetilcelulose, ágar e gelatina e também substâncias como 
o nitrogênio líquido, que reduz drasticamente a temperatura dos ingredientes a cerca de -196°C. A partir 
dessas técnicas é possível serem criadas receitas como espuma de beterraba, espuma de azeitona, caviar de 
pepino, caviar de cenoura, espuma de cogumelos dentre outras. A Gastronomia Molecular torna-se distinta 
das outras ciências que estudam os alimentos, pois estuda as preparações de alimentos em pequena escala e 
não em escala industrial. Além disso, a Gastronomia Molecular estuda o ato da alimentação de forma com-
pleta, desde os ingredientes em seu estado original até sua preparação e finalmente o momento em que são 
consumidos. Portanto, esta é uma ciência fortemente interdisciplinar, envolvendo aspectos relacionados com 
outras ciências como física, química, biologia, bioquímica, fisiologia e psicologia. Desta forma, a Gastrono-
mia Molecular ao trabalhar quimicamente os compostos alimentares, praticamente desconstrói a identidade 
da comida para buscar novas e agradáveis sensações no ato de comer. (Outros) Biologica e da saude 
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GRUPO FOCAL COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO 
EM COMUNIDADES QUILOMBOLAS

Andréia Poschi Barbosa Torales (Mestrado em Saúde e Ambiente/LPPS - andreiaposchi@msn.com); Ayla Islana 
Costa Nascimento (Curso Psicologia - aylaislana@gmail.com) Maria Luisa de Farias Teodoro (Curso Psicologia 
- loezzaa_@hotmail.com); Cristiane Costa da Cunha Oliveira (Mestrado em Saúde e Ambiente/LPPS – cristiane_
cunha@itp.org.br); Marlizete Maldonado Vargas (Mestrado em Saúde e Ambiente/LPPS - marlizete@uol.com.br)

Através de pesquisa sobre qualidade de vida e autoestima em comunidades quilombolas, observou-se 
que a circulação de informações entre os membros da comunidade se dá de maneira direta e informal. O 
presente estudo descreve a utilização de técnica baseada em grupos focais como ferramenta importante de 
coleta de dados em pesquisa multimétodo (PMM) em comunidades tradicionais quilombolas do nordeste 
brasileiro. Através da seleção aleatória de sujeitos considerados lideres nas comunidades, apresentou-se te-
mas relativos a problemas comum, formas de enfrentamento e manifestações culturais e religiosas locais. 
Observou-se que a técnica, que tem como finalidade priorizar a participação dos sujeitos, trouxe outras con-
tribuições importantes sobre a vida dos lideres enquanto sujeito coletivo e apresentou novas possibilidades de 
discussão acerca de sua identidade e cultura local. Ao estabelecer essa comunicação grupal formalizada pela 
situação de pesquisa, onde era valorizado cada expressão individual e grupal, o grupo passou a tomar posse 
do conteúdo produzido de forma criativa. Observou-se, também, que através das identificações o coletivo 
era reafirmado e revalorizado pelo grupo. (PROVIC) Biologica e da saude 
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HEMODIÁLISE: BOM HUMOR E QUALIDADE DE VIDA

Ivy Mayara Mota Lima (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT) ivylima@hotmail.com; Izabel Cristina de 
Oliveira Lima (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT) izabel_lima08@hotmail.com; Jocimá Lima Souza de 
Santa Rita (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT) jocimalima@yahoo.com.

Adaptar-se a uma nova rotina não é uma tarefa fácil. Essa é a realidade inevitável de um paciente 
renal crônico onde processos invasivos, cirurgias e máquinas tornam-se processos essenciais para sua sobre-
vivência. A doença renal acarreta uma série de fatores na vida do paciente, que vai de limitações fisiológicas 
à alterações psíquicas, levando este indivíduo a mudanças na sua vida social e consequentemente levando 
a desequilíbrios psicológicos. OBJETIVO: Analisar o comportamento dos pacientes com insuficiência re-
nal crônica durante tratamento de hemodiálise, bem como a influência do humor na qualidade de vida. 
MÉTODO: Estudo descritivo, na forma de relato de experiência, realizado durante os meses de agosto e 
setembro de 2012, em uma clínica particular de nefrologia no estado de Sergipe. Esta atividade faz parte 
integrante da disciplina Estagio Curricular Supervisionado I do curso de Enfermagem da Universidade 
Tiradentes. RESULTADOS: Durante a observação em uma clínica de hemodiálise, é possível observar que 
a convivência de vários usuários e funcionários durante quatro horas, 3 vezes por semana, promovem uma 
integração e cumplicidade entre os pacientes e equipe multidisciplinar, principalmente a de enfermagem, 
além do tratamento humanizado com programação festiva em datas comemorativas. Isso permite liberdade 
de expressão, onde o diálogo bem humorado e a gargalhada é frequente. As crises vivenciadas posteriormen-
te tornam-se temas de relatos com muito humor onde finalizam afirmando que mais uma vez driblaram a 
morte. Uma determinada paciente chamou atenção em momento de dor após administrado a medicação 
prescrita, chamou por Deus e em seguida perguntaram: “porque ainda chama por Ele se Ele já está do seu 
lado? Agora apenas faça o seu pedido.” Fortalecer a fé revigorou suas forças e a deixou muito alegre, trans-
formando o seu semblante e voltando a sorrir. CONCLUSÃO: O tratamento de diálise é, sem dúvida, uma 
chance que o indivíduo renal crônico tem para continuar vivendo. Sem esse tratamento, muitos já não es-
tariam vivos. Comparado a outros pacientes crônicos em estágio final da doença, o renal é o que tem maior 
autonomia e qualidade de vida. A interação com a equipe de enfermagem é praticamente diária, a clínica 
torna-se a segunda casa e consequentemente segunda família. O bom relacionamento, a humanização, o 
espaço para ouvir o paciente, a demonstração de interesse e cuidado, a confiança, o sorriso, boa recepti-
vidade desde o primeiro dia de tratamento e/ou treinamento fazem toda diferença, afinal um sorriso não 
dói, ameniza sofrimento, fazendo bem a quem sorrir e a quem recebe esse sorriso. Essas atitudes promovem 
ambiente confortável levando qualidade de vida para paciente e profissional. Isso quebra muitos conceitos 
estabelecidos pela própria sociedade, onde definem que um paciente renal está condenado a uma vida triste 
e medíocre.(PRÁTICAS INVESTIGATIVAS) Biologica e da saude 
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HUMANIZAÇÃO A GESTANTE NO PRÉ-OPERATÓRIO

Andreia Ferreira Rezende (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. andry.rezende@hotmail.com); Thiara 
Caroline de Assiz Santana (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. thiara.carol@hotmail.com). Co-autor: 
Prof. Roberto Nascimento de Albuquerque. (Curso de Enfermagem. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. 
UNIT. roberto_nascimento@unit.br).

Imagine a gestante, dentro de uma sala cheia de macas, sem nenhum acompanhante na espera da 
chegada do seu bebê, sendo recebido por estagiários e equipe de enfermagem todos aguardando a gestante 
sentir contrações mais rápidas para entrarem em trabalho de parto. Além disso, a gestante sofre pela situação 
estressante como, medo, alterações emocionais e dúvida. Onde vai ser por meio da equipe de enfermagem 
prestar uma assistência individualizada e humanizadaa cada paciente e que ele não vai enfrentar sozinho esse 
novo processo em sua vida, diminuindo a ansiedade e o sofrimento no pré-operatório. A humanização do 
parto é respeitar e criar condições para que todas as dimensões do ser humano sejam atendidas: espirituais, 
psicológicas e biológicas. Ainda traz a todo o momento a importância da participação da família durante 
a gestação, o parto e puerpério. METODOLOGIA / OBJETIVOS: O presente estudo tem como objetivo 
de descrever a humanização a gestante no pré-operatório e a assistência de enfermagem ao parto normal. 
Trata-se de um estudo descritivo, na forma de relato de experiência, realizado entre os meses de agosto a 
setembro de 2012, em uma universidade particular de Aracaju/Se. RESULTADOS/CONCLUÇÃO Os 
acadêmicos, durante os estágios com visitas semanais de quatro horas, aproximadamente, foram realizadas 
as seguintes atividades como: higiene, controle do BCF a cada 30 min., verificação de SSVV, puncionar 
acesso venoso, orientar a gestante a esvaziar a bexiga, monitorar 2 contrações a cada 10 min. Até a gestante 
entrar em trabalho de parto, posicionar a paciente em decúbito lateral esquerto,altura uterina, oferecer teste 
rápido para HIV e estimular a deambulação a depender da fase de contração. Pode- se perceber que, duran-
te o ensino clinico, o docente motivou os acadêmicos durante todo o processo de ensino – aprendizagem, 
mostrando aos alunos a importância do contato com as gestantes no pré- operatório, a importância do apoio 
psicológiconesse momento tão esperado na vida de uma mulher, o nascimento do seu filho e a importância 
da humanização do cuidado da equipe de enfermagem no ambiente hospitalar. Conclui-se que o estágio é de 
suma importância, para o aluno ficar mais próximo do paciente saber suas necessidades, todos os cuidados 
necessários e avaliando o trabalho da equipe de enfermagem diante da humanização da assistência. Sendo 
assim, levamos conhecimentos, experiências vividas que a partir desse estagio pude perceber a importância 
de uma assistência individualizada no pré-operatório e vão fazer parte de nossa vida profissional e valorizar 
cada ser humano independentemente da condição. ( PRÁTICAS INVESTIGATIVAS) Biologica e da saude 
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HUMANIZAÇÃO A GESTANTE NO PRÉ-OPERATÓRIO

Andreia Ferreira Rezende (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. andry.rezende@hotmail.com); Thiara 
Caroline de Assiz Santana (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. thiara.carol@hotmail.com). Co-autor: 
Prof. Roberto Nascimento de Albuquerque. (Curso de Enfermagem. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. 
UNIT. roberto_nascimento@unit.br).

Imagine a gestante, dentro de uma sala cheia de macas, sem nenhum acompanhante na espera da 
chegada do seu bebê, sendo recebido por estagiários e equipe de enfermagem todos aguardando a gestante 
sentir contrações mais rápidas para entrarem em trabalho de parto. Além disso, a gestante sofre pela situação 
estressante como, medo, alterações emocionais e dúvida. Onde vai ser por meio da equipe de enfermagem 
prestar uma assistência individualizada e humanizadaa cada paciente e que ele não vai enfrentar sozinho esse 
novo processo em sua vida, diminuindo a ansiedade e o sofrimento no pré-operatório. A humanização do 
parto é respeitar e criar condições para que todas as dimensões do ser humano sejam atendidas: espirituais, 
psicológicas e biológicas. Ainda traz a todo o momento a importância da participação da família durante 
a gestação, o parto e puerpério. METODOLOGIA / OBJETIVOS: O presente estudo tem como objetivo 
de descrever a humanização a gestante no pré-operatório e a assistência de enfermagem ao parto normal. 
Trata-se de um estudo descritivo, na forma de relato de experiência, realizado entre os meses de agosto a 
setembro de 2012, em uma universidade particular de Aracaju/Se. RESULTADOS/CONCLUÇÃO Os 
acadêmicos, durante os estágios com visitas semanais de quatro horas, aproximadamente, foram realizadas 
as seguintes atividades como: higiene, controle do BCF a cada 30 min., verificação de SSVV, puncionar 
acesso venoso, orientar a gestante a esvaziar a bexiga, monitorar 2 contrações a cada 10 min. Até a gestante 
entrar em trabalho de parto, posicionar a paciente em decúbito lateral esquerto,altura uterina, oferecer teste 
rápido para HIV e estimular a deambulação a depender da fase de contração. Pode- se perceber que, duran-
te o ensino clinico, o docente motivou os acadêmicos durante todo o processo de ensino – aprendizagem, 
mostrando aos alunos a importância do contato com as gestantes no pré- operatório, a importância do apoio 
psicológiconesse momento tão esperado na vida de uma mulher, o nascimento do seu filho e a importância 
da humanização do cuidado da equipe de enfermagem no ambiente hospitalar. Conclui-se que o estágio é de 
suma importância, para o aluno ficar mais próximo do paciente saber suas necessidades, todos os cuidados 
necessários e avaliando o trabalho da equipe de enfermagem diante da humanização da assistência. Sendo 
assim, levamos conhecimentos, experiências vividas que a partir desse estagio pude perceber a importância 
de uma assistência individualizada no pré-operatório e vão fazer parte de nossa vida profissional e valorizar 
cada ser humano independentemente da condição. (PRÁTICAS INVESTIGATIVAS). Biologica e da saude 
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HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS EM UMA UNIDADE DE 
SAÚDE DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE ARACAJU

Andreza Monique Cardoso de Siqueira Barreto(andrezacardoso.malu@gmail.com; Débora Melo Santos 
(deborah.mello@hotmail.com; Maysa da Vitoria Silva (maysadavitoria@gmail.com); Roberta Aparecida 
Guidoni(robertaguidoni6@hotmail.com); Thiago Luis Cardoso Nascimento (thiagocard@hotmail.com).

Humanização é uma expressão de difícil conceituação, tendo em vista seu caráter subjetivo, comple-
xo e multidimensional. Inserida no contexto da saúde, a humanização, é muito mais que qualidade clínica 
dos profissionais, exige qualidade de comportamento. Dicionários da língua portuguesa definem a palavra 
humanizar como: tornar humano, civilizar, dar condição humana. Portanto, é possível dizer que humani-
zação é um processo que se encontra em constante transformação e que sofre influências do contexto em 
que ocorre, só sendo promovida e submetida pelo próprio homem, cada individuo, cada instituição prega 
sua forma de humanizar, muitas vezes buscam prover o bem comum acima da suscetibilidade individual ou 
das conveniências de um pequeno grupo. OBJETIVO: Identificar quais as reais causas que justificam a não 
ocorrência da humanização no atendimento a população usuária dos serviços de saúde, bem como tentar 
detectar porque após tanto tempo de sua implementação o Humaniza SUS ainda não é posto em prática no 
sistema de saúde. MÉTODO: Caracteriza-se como um estudo descritivo, tipo relato de experiência, reali-
zado por cinco acadêmicos do curso de Enfermagem de uma Universidade particular da capital sergipana, 
durante a vigência da disciplina Trabalho de Campo II, utilizamos como campo uma unidade de saúde da 
familia do municipio de Aracaju, durante o mês de abril e maio de 2011. Na oportunidade observou-se o 
atendimento oferecido pelo SUS, bem como a relação existente entre profissionais e usuários deste serviço.  
A fim de identificar a ocorrência do atendimento humanizado e quais as dificuldades enfrentadas para que 
ocorra a humanização. RESULTADOS: Esse estudo permitiu identificar que se faz necessário a realização 
do acolhimento aos usuários, para melhoria do atendimento de saúde a população que precisa das institui-
ções de saúde brasileira. É preciso programar e implementar mudanças nas práticas cotidianas de gestão e 
atenção a saúde visando obter níveis satisfatórios de qualidade. A atenção básica é a porta de entrada dos 
usuários ao SUS, nela é preciso profissionais capacitadas que humanizem o serviço e obtenha credibilidade 
de sua clientela, proporcionando atendimento digno e confiável, evitando assim as superlotações das uni-
dades de média e alta complexidade. Humanizar é mais do que atender ao doença do paciente, é ir além, é 
ouvi-lo em sua complexidade e individualidade, prestando cuidado específico, justo e de qualidade. CON-
CLUSÃO: A proposta do HumanizaSUS está em pauta desde 2003, com o objetivo de colocar em prática 
os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. 
Contudo o que se percebe na prática e na vivência acadêmica é que o “humanizar” possui outras vias de in-
terpretação pelos colaboradores do SUS, deixando brechas insatisfatórias pelo caminho. A Politica Nacional 
de Humanização estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários construindo assim um 
vínculo entre comunidade e trabalhadores, garantindo uma assistência de qualidade e a satisfação do cliente.   
(Dissertação) Biologica e da saude 
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IMOBILIZAÇÃO DE LIPASE UTILIZANDO SABUGO DE MILHO COMO SUPORTE

Érica Rodrigues de Souza (Curso Biomedicina – UNIT e LEB/ITP/UNIT, erica_r_souza@hotmail.com), Álvaro 
Silva Lima (LPA/ITP e UNIT, alvaro_lima@itp.org.br), Daniel Pereira da Silva (LEB/ITP e UNIT, silvadp@
hotmail.com), Denise Santos Ruzene (LMTE/ITP e UNIT, ruzeneds@hotmail.com), Diego Melo Costa (LEB/ITP 
e PEP/UNIT, diego.dmc@gmail.com), Daniel Delgado Queissada (LMTE/ITP e UNIT, queissada@gmail.com).

As lipases são encontradas em tecidos animais e vegetais, e podem ser produzidas por fermentação 
usando várias espécies de micro-organismos. Do ponto de vista industrial e econômico as lipases micro-
bianas são preferíveis, por terem um menor custo de isolamento e purificação. O principal interesse na 
imobilização enzimática é obter um biocatalizador com boa atividade e estabilidade, e que não seja afetado 
pelo processo do qual será submetido. Além disso, outro fato importante é que não devem ocorrer alterações 
estruturais e no sítio ativo. O processo de imobilização não é totalmente previsível, este pode inibir ou au-
mentar a atividade e a estabilidade enzimática. Entre as técnicas de imobilização, encontram-se a adsorção 
física, a microencapsulação e a ligação cruzada. Entretanto, a escolha da estratégia é baseada na eficácia da 
utilização da enzima. No Brasil, os resíduos agroindustriais são abundantes e tem sido utilizado em diversos 
estudos de imobilização. Como a maioria são lignocelulósicos, possuem características com grupamentos 
OH disponíveis, natureza hidrofóbica e hidrofílica. METODOLOGIA/OBJETIVOS: Os sabugos de mi-
lho foram coletados e efetuada a separação das palhas. Em seguida, os sabugos foram triturados utilizando 
uma forrageira, a qual foi submetida a um pré-processo de raspagem, lixa mento e lavagem. Após, os sabugos 
foram triturados, utilizando uma malha de 2mm. Para uso nos experimentos e determinação da influência 
do tamanho da partícula, os resíduos de sabugo foram selecionados por faixa granulométrica. As malhas 
utilizadas foram de 8, 9, 10, 16, 32, 60 e fundo (acima de 60 mesh). Com base em resultados de trabalhos 
anteriores, ficou definido como faixa de trabalho 60 mesh. Para a extração alcalina, 30 g de sabugo foram 
lavados com água destilada por 2 h, em seguida, filtrado e colocado em estufa por 24 h para retirada de 
resíduos. Após esse período, o sabugo foi adicionado em solução de NaOH (0,75mol/L), em 55 °C durante 
2 h. Após a reação, ajustou-se o pH até 7,0, filtrou-se a amostra e se condicionou o filtrado em -18 ºC. Já, a 
parte sólida foi lavada com água destilada e seca a 40 °C por 24-48 h. Posteriormente, a amostra seca foi pe-
sada e determinado o rendimento da reação. Assim, o principal objetivo deste trabalho foi preparar o sabugo 
como suporte para a imobilização de lipase. Iniciando este processo com a técnica de extração alcalina para 
a remoção de hemicelulose do mesmo. RESULTADOS: Como resultado da extração alcalina foi obtido um 
licor (hemicelulose) e um precipitado (celulose e lignina). Ambos foram armazenados a -18 ºC. Em relação 
à pesagem final, não foi observada uma diferença significativa. Evidenciando que, possivelmente, não houve 
uma remoção expressiva de hemicelulose, o que será comprovado com a posterior análise em HPLC. (PRO-
BIC) Biologica e da saude 
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IMPORTÂNCIA DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM (SAE) AO 
PORTADOR DA HIPERTENÇÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS)

Izaura Porto Oliveira; Laise Katharine de Oliveira; Maiara da Silva Santos; Thiala Souza Marques; Rayane 
Catarina da Silva Santos

Dentre as doenças que mais tem afetado a população mundial e brasileira, estão as doenças cardio-
vasculares a qual tem como principal exemplo a Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), patologia que está 
presente quando a pressão arterial sistólica se encontra superior a 140mmHg e a pressão arterial diastólica 
maior que 90mmHg, durante um período sustentado com base na média de duas ou mais mensurações. Por 
ser na maior parte do seu curso assintomática, seu diagnóstico e tratamento é freqüentemente negligenciado, 
somando-se a isso a baixa adesão, por parte do paciente, ao tratamento prescrito. Estes são os principais fa-
tores que determinam um controle muito baixo da HAS aos níveis considerados normais em todo o mundo, 
a despeito dos diversos protocolos e recomendações existentes e maior acesso a medicamentos. Segundo o 
Ministério da Saúde, no Brasil são cerca de 17 milhões de portadores de hipertensão arterial, 35% da popu-
lação de 40 anos e mais. E esse número é crescente; seu aparecimento está cada vez mais precoce e estima-se 
que cerca de 4% das crianças e adolescentes também sejam portadoras. A carga de doenças representada 
pela morbimortalidade devida à doença é muito alta e por tudo isso a Hipertensão Arterial é um problema 
grave de saúde pública no Brasil e no mundo. Modificações de estilo de vida são de fundamental impor-
tância no processo terapêutico e na prevenção da hipertensão. Alimentação adequada, sobretudo quanto ao 
consumo de sal, controle do peso, prática de atividade física, tabagismo e uso excessivo de álcool são fatores 
de risco que devem ser adequadamente abordados e controlados, sem o que, mesmo doses progressivas de 
medicamentos não resultarão alcançar os níveis recomendados de pressão arterial. Para este estudo utilizou-
-se a metodologia de pesquisa bibliográfica em que este tema pôde ser abordado baseando-se em literaturas 
cientificas e documentos eletrônicos que objetiva abordar a importância da aplicação do processo de enfer-
magem como um meio eficaz de conseguir oferecer uma melhor assistência ao portador da patologia tratada, 
visto que, a atuação da enfermagem é de grande relevância para promover a saúde, melhorando a qualidade 
de vida do paciente hipertenso.  O processo de enfermagem é um método que viabiliza o trabalho do en-
fermeiro durante o atendimento ao paciente, facilitando a identificação dos problemas e as decisões a serem 
tomadas. A SAE é um instrumento que proporciona não apenas uma melhora na qualidade da assistência, 
mas também oferece ao profissional maior autonomia de suas ações, o respaldo legal e o aumento do vinculo 
entre o profissional e o paciente. Portanto o enfermeiro tem respaldo legal, autonomia e capacidade para 
prestar uma assistência completa. Utilizando-se da SAE, essa assistência acarretaria ao paciente maior escla-
recimento sobre sua situação, comprometimento e orientações precisas, proporcionando assim a prevenção 
de doenças, promoção da saúde e uma melhor qualidade de vida. (Dissertação) Biologica e da saude 
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INFERTILIDADE X DISFUNÇÃO SEXUAL

Alayne Costa Santos/ nanny_loveforever@hotmail.com; Allane de Melo Narciso/ allane_narciso@hotmail.
com; Carla Olindina dos Passos Menezes/carlinhamenezes.enf@hotmail.com; Claúdia Souza Silva/ dudacacal@
hotmail.com; Elis Emanuella Barreto dos Santos/elisemanuella@hotmail.com; Fabiana Maria Matos dos 
Santos/ fabimatos@hotmail.com; Luana Eolina Fontes Nascimento/luanaenf@hotmai.com; Shirley Leite Santos 
shirleyls@hotmail.com; Profª orientadora: Lourivânia Prado /louriprado@hotmail.com

A infertilidade é definida como a incapacidade de um casal de conseguir a gravidez ou o parto de um 
bebê vivo após um ano de relações sexuais regulares sem o uso de métodos anticoncepcionais. Existem várias 
causas, elas podem ser complexas a depender dos fatores que vão interferir que ainda não foram totalmente 
descobertos, sendo que os fatores femininos estão relacionados a problemas na ovulação, trompas de Faló-
pio, anormalidades do muco cervical ou interação inadequada entre muco e sêmen, já os fatores masculinos 
são decorrentes de anormalidades da formação, do número e motilidade dos espermatozóides, varicocele, 
hipospádia, ejaculação precoce e impotência. Podendo ser considerada primária quando os parceiros não 
apresentarem histórico anterior de gravidez, ou secundária se um ou ambos os parceiros possuírem histó-
rico de gravidez anterior. Portando o casal infértil deve ser visto como portador um verdadeiro problema 
de saúde, que encerra questões emocionais e reflexas concomitantes, é de grande importância investigar a 
causa principal da infertilidade e tentar resolver. A relação sexual é um processo bastante complexo que está 
interligado com todos os sistemas orgânicos, que está dividida em fases, a do desejo, da excitação, orgástica 
e de resolução. Geralmente são estas que estão associadas à disfunção sexual. Atinge tanto homens quanto 
mulheres, mas a incidência é maior nas mulheres. As disfunções sexuais são definidas por queixas freqüentes 
nas consultas ginecológicas, correspondem às alterações que ocorrem em qualquer uma das fases da resposta 
sexual, ou seja, é a dificuldade sentida por uma pessoa ou por um casal durante qualquer estágio da atividade 
sexual incluindo o desejo, excitação ou orgasmo, bem como às situações nas quais existe dor. Quando isso 
ocorre em qualquer momento da relação sexual, há um comprometimento psicossocial e emocional entre o 
casal, podendo até levar a depressão. A disfunção sexual é uma forma de infertilidade, tem etiologia multi-
fatorial, e por isso é necessário identificar a causa, para a escolha do melhor tratamento. (Outros) Biologica 
e da saude 
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INFERTILIDADE: RELAÇÃO COM ENDOMETRIOSE

Aline Almeida Dantas (alinedantas25@gmail.com); Cindy Menezes Silva (cindocah@gmail.com); Grace Kelly 
Santos Nunes (beatrizaaju@yahoo.com.br); Islaine Meirielly Sousa Passos(islaine_aju@hotmail.com); Maíla 
Barreto S. Menezes (mailabarreto@hotmail.com); Neila Caroline Costa Santos (neila000@hotmail.com); Thaís 
Dória de Almeida (thaisdoria_@hotmail.com); Rosemar Barbosa Mendes(co-autora, rosemarbm@uol.com.br).

A infertilidade do casal é descrita quando após um ano de atividade sexual sem proteção contracepti-
va, não consegue engravidar, podendo ser decorrente de vários fatores, dentre eles a endometriose. METO-
DOLOGIA/OBJETIVO: Este artigo tem como objetivo mostrar a relação entre a infertilidade e a endo-
metriose. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, do tipo descritiva, com abordagem qualitativa. O 
objeto de estudo deste projeto foi a produção científica sobre o tema, presentes em artigos/periódicos anexa-
dos nos bancos de dados da LILACS, MEDLINE. A pesquisa se classifica como risco mínimo considerando 
que não haverá ligação com pessoas, não havendo dados que possam prejudicar a publicação dos periódicos 
utilizados. Os benefícios estão relacionados à geração de conhecimento a mulheres com endometriose ou 
que passe por período de infertilidade, aos profissionais da área na busca de garantir que a assistência a essas 
pacientes sejam realizada de forma correta, tendo como descritores as palavras: Infertilidade. Endometrio-
se. Fecundidade. RESULTADOS: A infertilidade não está apenas em uma trompa obstruída ou na baixa 
produção de espermatozóides, mas no projeto familiar de um casal que não é capaz de concretizar o desejo 
de filhos sem o auxílio da Medicina. A taxa de fecundidade em mulheres com endometriose é menor do 
que naquelas com infertilidade idiopática (desconhecida), sugerindo, portanto, que a endometriose causa a 
infertilidade. (Práticas Investigativas) Biologica e da saude 
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INFLUÊNCIA DO ÓLEO ESSENCIAL ALPINIA SPECIOSA NO TECIDO PULMONAR EM 
MODELO DE FIBROSE PULMONAR

Cristiano Barreto de Miranda (Curso de Fisioterapia da Universidade Tiradentes (UNIT) - Laboratório de 
Produtos Naturais e Biotecnologia LPNB/ITP cristianobarretofisio@live.com); Leonardo Lacks Melo (Curso 
de Fisioterapia da Universidade Tiradentes (UNIT) – Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia LPNB/
ITP, leolacks@hotmail.com); Edna Aragão Farias Cândido (Doutora em Biotecnologia RENORBIO/UNIT, 
Professora do Curso de Fisioterapia e do Mestrado em Saúde e Ambiente da Universidade Tiradentes (UNIT) – 
Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia LPNB/ITP, edna_aragão1@globo.com)

A fibrose pulmonar é uma doença intersticial crônica que resulta da lesão do parênquima pulmonar 
caracterizado por processos inflamatórios que geram uma grave deterioração de sua função. A espécie vege-
tal Alpínia speciosa Schum pertencente à família Zingiberaceae, é comumente conhecida como “colônia”. 
São observados diversos efeitos dos compostos químicos do óleo essencial dessa planta na literatura, como o 
terpene-4-ol e 1,8 cineol que atuaram na diminuição da inflamação e como inibidor de Cálcio. O objetivo 
deste estudo é verificar os efeitos anti-inflamatórios do óleo essencial de Alpinia speciosa (OEAs) em modelo 
de fibrose pulmonar induzido por bleomicina em camundongos. A pesquisa é experimental pré-clínica. 
A amostra é composta por 36 camundongos, de ambos os sexos. Dos 36 animais, 12 serão tratados com 
OEAs, 12 com deflazacort – deflanil (1mg/kg - Laboratório Libbs) e 12 serão controle. Todos os animais 
serão submetidos à fibrose pulmonar com bleomicina intratraqueal a 10 U/kg. Os animais estarão agrupa-
dos em três grupos de acordo com a dose e o tipo de tratamento que serão submetidos, no qual haverá 12 
animais em cada, reorganizados em dois subgrupos, considerando o tempo de tratamento de 14 e 24 dias 
respectivamente. Será verificado se o processo inflamatório induzido pela bleomicina e tratados com o óleo 
essencial Alpinia speciosa Schum (OEAs) se comportarão diferentemente na análise histológica do grupo 
controle e tratado com deflazacort, uma vez que o referido óleo vem sendo apresentado em algumas pesqui-
sas com atividade inibitória da inflamação induzida por histamina. (PROVIC) Biologica e da saude 
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INFLUÊNCIA DO TREINAMENTO NA PLATAFORMA DE DANÇA NO EQUILÍBRIO E 
FUNÇÃO MOTORA DE CRIANÇAS HEMIPARÉTICAS

Allana Vieira de Oliveira/allanaspears@hotmail.com; Amanda de Jesus Silva/amandhoona@hotmail.com; 
Diogo Costa Garção/diogoufscar@yahooo.com.br-co-autor

A Paralisia Cerebral designa um grupo de desordens cerebrais, de caráter estacionário, decorrentes 
de uma lesão ou anomalia encefálica, caracterizada por disfunções dos movimentos e da postura ocorridos 
no período pré-natal, perinatal e/ou pós-natal. A realidade virtual vem se configurando como ferramen-
ta terapêutica promissora para a reabilitação de indivíduos com desordens neurológicas devido a prática 
de exercícios repetitivos associada à retroalimentação sensorial induziria uma reorganização cortical das 
áreas lesadas através do processo de aprendizagem motora. Objetivo: O objetivo da pesquisa foi investigar 
a influência do treinamento na plataforma de dança no equilíbrio e na função motora grossa de crianças 
com paralisia cerebral hemiparéticas. Material e Métodos: Participaram do estudo 20 crianças, ambos os 
gêneros, média de idade 9 anos (±2,8), com diagnóstico clínico de Paralisia Cerebral (G.80), nível II e III 
no sistema de classificação da Função Motora Grossa (GMFCS) separados aleatoriamente nos Grupos Con-
trole e Intervenção. Para avaliação do equilíbrio e função motora grossa foram utilizados, respectivamente, 
a plataforma de força (Buratto Advance Tecnollogy - BAT) e a Medida da função motora grossa (GMFM). 
Além disso, registrou-se a pontuação do desempenho motor no decorrer de todas as sessões de treino. O 
sistema de intervenção utilizado foi o Wii Dance Nintendo®, composto por plataforma de dança, dispositivo 
de captura e monitoramento associada a uma televisão, que projeta os movimentos e promove a interação 
entre o usuário e o ambiente virtual. Para iniciar a tarefa, as crianças foram posicionadas na plataforma 
de dança em ortostase, a uma distância de 1 metro da tela, e seguiam o comando das setas em diferentes 
direções às quais indicavam o movimento a ser realizado pelos membros inferiores do participante. O pro-
tocolo foi composto por quinze sessões (três por semana), com duração de sessenta minutos.  Durante cada 
sessão, foram realizados alongamentos passivos dos músculos dos membros inferiores (duas séries de quinze 
segundos) previamente ao treinamento. Os participantes foram submetidos a quarenta minutos de treino, 
divididos em oito séries de cinco minutos. O grupo controle realizou atividades semelhantes as do grupo 
intervenção sem utilizar a ferramenta Nintendo® Wii. Realizaram-se três avaliações - AV1 (dois dias antes do 
início da intervenção), AV2 (após) e AV3 (trinta dias após o término da intervenção). Os dados foram ana-
lisados através do teste estatístico ANOVA, seguida do pós-hoc Student Newman Keuls (p &#8804; 0,05). 
Resultados: Os participantes do Grupo Intervenção apresentaram aumento significativo do desempenho da 
tarefa (p=0,03), GMFM (p=0,001) e plataforma de força (p=0,04) durante a AV2 em comparação à AV1 e 
ao grupo Controle (AV2), porém não se constatou diferença significativa da AV2 para a AV3 em todos os 
testes (p=1), evidenciando-se aumento e manutenção do desempenho motor, função motora grossa e equilí-
brio estático. Conclusão: O treinamento motor através da plataforma de dança aumenta o equilíbrio, função 
motora grossa e desempenho motor de crianças hemiparéticas.  (PROBIC) Biologica e da saude 
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LEVANTAMENTO DE PARASITAS INTESTINAIS EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLÍNICAS LOCALIZADO EM CAPITAL NORDESTINA

Agda Noêmia Barreto dos Santos

Parasitoses intestinais são doenças onde os agentes etiológicos são os helmintos e protozoários, em 
que pelo menos uma das fases do seu ciclo evolutivo encontram-se no aparelho digestivo do homem, poden-
do levar a diversas alterações em seu organismo. As enteroparasitoses constituem no Brasil um sério proble-
ma de saúde pública devido ao carente acesso ao saneamento básico e à educação. Em 2005, o Ministério de 
Saúde editou o Plano de Vigilância e Controle das Enteroparasitoses com o objetivo de definir estratégias de 
controle, através de informações sobre prevalência, morbidade e mortalidade causadas ou associadas a estas 
infecções parasitárias. Outros objetivos também foram estabelecidos, tais como o de conhecer os agentes 
etiológicos das mesmas; normatizar, coordenar e avaliar as ações estratégicas de prevenção e controle das 
mesmas; identificar seus principais fatores de risco; desenvolver atividades de educação continuada para 
profissionais de saúde. Objetivo: O presente estudo objetiva verificar a freqüência de enteroparasitas em 
crianças atendidas em Laboratório de Análises Clínicas de Aracaju/SE, durante o ano 2006, identificando 
a taxa geral e a dinâmica de positividade/negatividade dos laudos coproparasitológicos. Metodologia: O 
Banco de dados do laboratório foi analisado, com relação as seguintes variáveis: gênero, idade e procedência 
das crianças. Para análise dos resultados as amostras foram agrupadas por faixa etária, compondo 2 grupos: 
0 a 7 anos e 7 a 14 anos de idade. Resultados: Foram realizados durante o ano de 2006, 19951 exames no 
Laboratório Diagnose, sendo que 4,21% (840) pertenciam a crianças do gênero masculino e feminino na 
faixa etária entre 0-14 anos. Do total da demanda em questão, 263 exames 31,3% foram confirmados com 
um ou mais tipos de parasitas. Constatou-se que no ano de 2006, os protozoários encontrados foram En-
dolimax nana, Entamoeba coli, Entamoeba histolytica e Giardia lamblia. Entre os helmintos, observou-se a 
ocorrência de Ascaris lumbricoides, Schistosoma mansoni e Trichuris trichiura. Neste contexto, as maiores 
prevalências foram de Ascaris lumbricoides 9,52%, Endolimax nana 8,21% e Giardia lamblia 8,09%. Entre 
estes, somente Endolimax nana é um protozoário comensal. (PROVIC) Biologica e da saude 



460
AGRÁRIAS, 

SAÚDE e 
BIOLÓGICAS

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA DIVERSIDADE DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS DE 
TRÊS LAGOAS DO LITORAL SUL DE SERGIPE

Dayane Oliveira Santos (Ciências Biológicas, UNIT, dayday.oliveira@hotmail.com); Danielle de Jesus Gama 
Maia (LAGEA, UFPE, danielle.gamaia@gmail.com); Cláudia Petean Bove (Departamento de Botânica, Museu 
Nacional, UFRJ, cpbove@hotmail.com); Vali Joana Pott (Departamento de Botânica, UFMS, vali.pott@gmail.
com); Wilson Treger Zydowicz Sousa (ITP, UNIT, wtzsousa@gmail.com)

A conservação da biodiversidade é considerada fundamental para a sustentabilidade humana, tendo 
em vista que atua diretamente no equilíbrio ecológico dos ecossistemas e fornece vários serviços à sociedade. 
As macrófitas aquáticas influenciam fortemente a estrutura e o funcionamento de ecossistemas aquáticos 
rasos. Elas tendem a estabilizar o sedimento, evitando processos de erosão, e têm grande efeito sobre as ca-
racterísticas físicas e químicas da água e do sedimento, atuando especialmente sobre o ciclo dos nutrientes. 
A vegetação aquática em geral é bastante produtiva e serve de alimento e abrigo para uma grande diversidade 
de organismos, incluindo invertebrados, peixes, aves e mamíferos. A comunidade de macrófitas responde 
rapidamente a alterações ambientais, sendo, por isso, considerado potencial indicador das condições am-
bientais. Entre as principais regiões biogeográficas do planeta, a região Neotropical é a mais rica em espécies 
de plantas vasculares de água doce, com quase mil espécies descritas. Porém, o número deve ser bem maior, 
tendo em vista que muitas áreas ainda não foram estudadas. Sergipe abriga uma ampla planície arenosa ao 
longo de sua linha de costa que dá origem a uma típica paisagem de restinga com diversas lagoas e áreas 
alagáveis repletas de vegetação aquática. Geralmente, lagoas costeiras são muito importantes ecologicamen-
te, por exemplo, por serem bastante produtivas e abrigarem elevada biodiversidade. Porém, o conhecimento 
sobre aspectos biológicos e ecológicos das lagoas costeiras do nordeste do Brasil, em especial sobre as macró-
fitas aquáticas, é bastante insipiente. Esse conhecimento é de grande importância, principalmente porque as 
lagoas estão seriamente ameaçadas por impactos antrópicos, como aterros, drenagens e eutrofização, pondo 
em risco sua integridade ecológica, especialmente sua biodiversidade. O conhecimento também é importan-
te para nortear planos de conservação, gestão e manejo ambiental. Neste estudo, fizemos um levantamento 
preliminar das espécies de macrófitas aquáticas de três lagoas do litoral sul de Sergipe, denominadas Lagoa 
Azul, Lagoa da PM e Lagoa Escura. Em novembro/2011 as lagoas foram vistoriadas com auxílio de um caia-
que. Exemplares das espécies encontradas foram coletados e herborizados na forma de exsicatas. As espécies 
foram parcialmente identificadas, com auxílio de literatura especializada, e enviadas para centros renoma-
dos em taxonomia de plantas aquáticas para identificação final e registro em herbário. No total foram regis-
tradas 25 espécies distribuídas entre 13 famílias (Cabombaceae, Characeae, Convolvulaceae, Cyperaceae, 
Eriocaulaceae, Lentibulariaceae, Lythraceae, Mayacaceae, Melastomataceae, Menyanthaceae, Onagraceae, 
Plantaginaceae e Poaceae). A família com maior número de espécies foi Cyperaceae, com 4 gêneros e 6 es-
pécies, seguida por Lentibulariaceae, com 5 espécies, todas do gênero Utricularia. A maior lagoa, a Lagoa 
Azul, foi a mais rica, com 19 espécies; na Lagoa da PM ocorreram 10 espécies, enquanto na menor lagoa, a 
Escura, apenas 3 espécies foram registradas. Alguns exemplares herborizados ainda estão sendo analisados 
para confirmação taxonômica ao nível de gênero e espécie. Apesar de estar em fase preliminar, o estudo já 
apresenta resultado significativo, tendo em vista que espécies até então desconhecidas para a região foram 
registradas, como Utricularia cf. resupinata Greene ex Bigelow, aparentemente até então com distribuição 
descrita apenas do Canadá à América Central. (Outros) Biologica e da saude 
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MAMÍFEROS SILVESTRES COMO RESERVATÓRIO DE INFECÇÕES 
PARASITÁRIAS E FÚNGICAS

(Adriana de Oliveira Guimarães; adrianabiomedica@hotmail.com); (Fabio Menezes Valença; menezesvalenca@
gmail.com); (Rubens Riscala Madi;rrmadi@gmail.com); (Cláudia Moura de Melo;claudiamouramelo@hotmail.
com); (Joselita Barbosa Silva Sousa;joselitafarm9@gmail.com)

Ações antrópicas, tais como o desmatamento, são fatores contundentes para o êxodo de animais 
silvestres em direção às áreas sob processo de urbanização. Este estudo objetivou analisar a prevalência de 
infecções parasitárias em roedores em área de expansão de Aracaju, Estado de Sergipe, Brasil. Foram co-
locadas 20 armadilhas Tomahawk e Shermann com iscas contendo mistura de banana, fubá, amendoim e 
baunilha, no período de dezembro/2011 a setembro/2012. Os animais coletados foram submetidos biome-
tria e coleta de amostras sanguíneas, fecais e pêlos; além de marcações do tipo australiana para controle de 
recaptura. Os pêlos foram semeados em meios de cultivo para fungos, ágar mycosel, ágar batata, Lactrimel 
e Saboraud. Coletaram-se 25 roedores sendo 22 Rattus rattus (comprimento médio total=30,5 cm) e 3 Mus 
musculus (comprimento médio total=23,8 cm). A avaliação parasitológica das amostras fecais revelou que 
57,9% de R. rattus e 66,6% de M. musculus estavam infectados pelo cestódeo Hymenolepis diminuta, e 
66,6% de M. musculus estavam infectados com o nematódeo Aspiculuris tetraptera. Com relação aos es-
fregaços sanguíneos, observou-se que 77,3% de R. rattus e 33,3% de M. musculus estavam infectados pelo 
hemparasita Babesia sp. A contagem hematológica diferencial dos leucócitos revelou os seguintes valores (em 
100 células): bastões 0 – 2; segmentados 7 – 61; eosinófilos 0 – 3; linfócitos 37 – 90 e monócitos 0 – 4. A 
avaliação micológica dos pêlos apresentou uma variabilidade qualitativa de fungos dermatófitos: Penicillium 
sp. (14,3%), Chrysosporium sp. (7,1%), Acremonium sp. (14,3%), Aspergillus sp. (78,6%), Syncephalostrum 
sp. (7,1%), Cladosporium sp. (35,7%) e Curvularia sp. (7,1%). Os parasitas Hymenolepis diminuta e Babesia 
sp. encontrados nos roedores são potencialmente zoonóticos sendo a presença destes animais no peridomicí-
lio considerada grave para a saúde dos moradores e dos animais domésticos/criação. Os fungos identificados 
são considerados patogênicos tanto para humanos como para animais. Observou-se que os efeitos da urbani-
zação acelerada e não planejada possibilitam aos roedores circularem entre o ambiente antrópico e silvestre, 
determinando o papel desses animais como reservatórios de infecções parasitárias e fúngicas, bem como sua 
importância como disseminador dessas infecções. (PROBIC) Biologica e da saude 
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O ENSINO DE INGLÊS PARA A ENFERMAGEM: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Roberto Nascimento de Albuquerque (Professor. Curso de Enfermagem. UNIT. Centro de Ciências Biológicas e 
da Saúde. roberto_nascimento@unit.br)

Saber inglês é hoje tão importante como o domínio da língua materna. No caso da Enfermagem não 
se prende só com a multiculturalidade dos cuidados ou com a questão da emigração. A maioria dos veículos 
de transmissão de conhecimento em enfermagem está em inglês, quer na web quer em publicações da es-
pecialidade. Isso se deve ao fato de que os estudos mais abrangentes na área da Enfermagem encontram-se 
em países de cultura anglo-saxônica ou publicados em revistas em que a língua aceite é a inglesa. Desta ma-
neira, escolas superiores de enfermagem no Brasil viram a necessidade de incluir o estudo da língua inglesa 
no currículo dos futuros enfermeiros. METODOLOGIA/OBJETIVOS: Trata-se de um estudo descritivo, 
na forma de relato de experiência, realizado entre os meses de fevereiro e abril de 2012. Tem por objetivo 
descrever os passos adotados para a implantação do ensino da língua inglesa para os acadêmicos do quinto 
período do curso de enfermagem de uma faculdade particular do norte de Minas. MÉTODO: RESULTA-
DOS: Para que as aulas fossem mais dinâmicas e interessantes, a disciplina de vinte horas de Inglês aplicada 
à Enfermagem utilizou-se de uma didática lúdica com exercícios de Crosswords, Cloze e Wordsearch, sendo 
que a disciplina foi dividida em três fases distintas a seguir: a primeira foi feita uma revisão geral de gramá-
tica e ortografia em língua inglesa, contabilizando 5 horas/aula. A segunda, e mais extensa, foi destinada 
ao conhecimento de anatomia e fisiologia aplicada à Enfermagem, em inglês, por meio dos temas Human 
Body, Skeletal System, Muscles System, Respiratory System, Circulatory System, Excretory System, Male 
and Female Reproductive System, contabilizando 10 horas/aula. As 5 horas/aula restantes foram destina-
das ao conhecimento de vocabulário específico na área da Enfermagem (por exemplo: curativos, injeção, 
sondagem, plano de cuidados, sinais e sintomas, dentre outras). CONCLUSÃO: O ensino do inglês para a 
Enfermagem deve ser voltado especificamente para o desenvolvimento de habilidades para leitura em inglês 
no âmbito da saúde, porém vê-se a necessidade de uma revisão geral da gramática da língua inglesa e o de-
senvolvimento de habilidades para o conhecimento de termos específicos da área da saúde e, em especial da 
Enfermagem. Só após este embasamento, o aluno terá a maior firmeza para ler e interpretar textos em língua 
inglesa. (Outros) Biologica e da saude 
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O GENOGRAMA E ECOMAPA COMO INSTRUMENTOS DE DIAGNÓSTICO PARA 
SUBSIDIAR O PROCESSO DE CUIDADO EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA

George Washington Nascimento Souza (Pós-graduando em Residência Integrada em Saúde Coletiva; UNIT, 
george.washington81@hotmail.com); Carla Jesus de Carvalho (Pós-graduanda em Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva; UNIT, carlapsi_@hotmail.com); Fernanda Alves de Freitas (Pós-
graduanda em Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Coletiva; UNIT, fernandafreitasbs@hotmail.
com); Priscilla Silva Moraes de Souza (Pós-graduanda em Residência Integrada Multiprofissional em Saúde 
Coletiva; UNIT, pri_sms22@yahoo.com.br); José Magno Alves dos Santos (Preceptor da Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva; SMS, magno_usp@yahoo.com.br ).

A Atenção Básica no Brasil efetiva-se principalmente através da Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
criada em 1994 como um modelo que visa à reorganização das práticas assistenciais, com ênfase nas ações 
de promoção da saúde e prevenção das doenças, voltadas para as coletividades e com substituição do modelo 
centrado no profissional médico. Com isso, as equipes de Saúde da Família buscam construir um cuidado 
não apenas direcionado ao indivíduo, mas a toda família, através da criação de vínculo e da corresponsabili-
dade. Alguns instrumentos proporcionam o melhor planejamento desse cuidado, como é o caso do genogra-
ma e ecomapa. Os mesmos propiciam conhecer a estrutura familiar, sua composição, como os membros se 
organizam e interagem entre si e como o ambiente, a cultura, o ciclo de vida, os problemas de saúde, as situ-
ações de risco e os padrões de vulnerabilidade são vitais para a organização do cuidado da família. Portanto, 
constituem-se em ferramentas indispensáveis para ordenar as informações sobre a família e sua rede social. 
Objetivo: Conhecer a dinâmica familiar e os espaços sociais frequentados pelos membros da família para 
identificação das necessidades de saúde, subsidiando assim uma assistência integral. Métodos: Realizou-se 
a aplicação dos instrumentos genograma e ecomapa nos grupos específicos, como hipertensos, pessoas com 
deficiência física e intelectual, pessoas com transtorno mental e/ou usuários de álcool e outras drogas através 
de visitas domiciliares. Esses usuários estão adscritos a uma equipe de Saúde da Família da UBS Celso Da-
niel, localizada no bairro Santa Maria. Resultados: Foram aplicados 43 genogramas e ecomapas, sendo 34 
em hipertensos, 3 em pessoas com deficiência física e intelectual, 5 em pessoas com transtorno mental e 1 
em pessoa usuária de álcool e outras drogas. Pode-se observar que a maioria das famílias possui baixo nível 
socioeconômico, sendo dependentes do benefício Bolsa Família. No que diz respeito aos espaços sociais, 
percebe-se a inexistência de lugares de lazer e inúmeros fatores de risco, tais como esgotos a céu aberto, lixos 
nas ruas, dentre outros. A dinâmica familiar das pessoas entrevistadas mostrou-se variada em relação a sua 
composição e intensidade das relações entre seus membros. Por fim, esse diagnóstico demonstrou que o su-
porte comunitário e a rede assistencial em saúde dessas famílias não são satisfatórios, sendo necessária uma 
reestruturação do cuidado. (Outros) Biologica e da saude 
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O PAPEL DO ENFERMEIRO FRENTE À DIÁLISE PERITONEAL: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Carina Pereira Cardoso (cacau136@hotmail.com); Daniela Silva Barbosa (danysilvabarbosa@hotmail.com); 
Thalita Alves dos Santos (thalita_jere@hotmail.com); Co-autor: Prof. Roberto Nascimento de Albuquerque 
(roberto_nascimento@unit.br).

Quando a diálise tornou-se disponível, a preocupação era quase que exclusivamente sobre prolonga-
mento da sobrevida, mas atualmente as atenções têm sido centradas também na qualidade desta sobrevida. 
A diálise peritoneal (DP) é considerada como um método efetivo para tratar pacientes com insuficiência 
renal crônico, porém ainda está associada a um número significado de complicações. É um tratamento subs-
titutivo renal, onde a solução de diálise é introduzida na cavidade abdominal através de um cateter, e perma-
nece por um determinado tempo para que ocorram as trocas entre a solução e o sangue. O número de trocas 
ou ciclos realizados por dia, assim como o tempo de permanência e drenagem dependem da modalidade 
de diálise peritoneal de cada paciente. Algumas vezes a hemodiálise passa a não ser tão eficaz, tornando-
-se necessário o implante de um cateter para realização da diálise peritoneal, e nem sempre é aceito pelo 
paciente. OBJETIVO Avaliar o papel do enfermeiro diante de um paciente submetido à diálise peritoneal. 
METODOLOGIA Caracteriza-se por um estudo descritivo, na forma de relato de experiência referente às 
atividades realizadas entre julho e setembro de 2012 no setor de diálise peritoneal. As atividades fazem parte 
da disciplina de Estágio Supervisionado I de uma universidade particular de Aracaju/SE. Por meio deste, foi 
observado a importância do papel do enfermeiro como um facilitador na adesão do paciente ao tratamento. 
CONCLUSÃO Os resultados encontrados mostram e confirmam as angústias, tristezas e inutilidades dos 
portadores de IRC que enfrentam a diálise, faz-se necessária intervenção a partir de um plano de ações, para 
minimizar os fatores que agravam o seu estado de saúde proporcionando um melhor bem-estar e  maior 
aceitação da sua condição de vida. A maioria das pessoas aprecia a flexibilidade e a independência que se tem 
com a diálise peritoneal (DP). Pessoas em diálise peritoneal podem levar uma vida normal. É fácil ajustar o 
esquema de tratamento de acordo com seu trabalho, escola ou planos de viagem porque você é o responsável 
pelo seu próprio tratamento. Os cuidados de enfermagem visam não só os procedimentos a ter no início e 
no final do tratamento, como também o ensino ao paciente de forma a permitir uma boa continuidade de 
cuidados. Assim, o enfermeiro deve estar capacitado a desenvolver de maneira segura suas ações em educa-
ção em saúde, garantindo ao paciente uma assistência contínua e eficaz. 

(Práticas Investigativas) Biologica e da saude 
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OCORRÊNCIA DE ENXAMES DE ABELHAS AFRICANIZADAS (Apis mellifera L.) NA 
CIDADE DE ARACAJU, SERGIPE, BRASIL

Edgar Rodrigues de Araújo Neto/neto13br@hotmail.com; Luiz Alves dos Santos/shinmon_@hotmail.com; 
Felipe Mendes Fontes/f.mendes20@hotmail.com; Camila dos Santos Rezende/camilinha010@hotmail.com; 
Tábata Cristina Guimarães/tabataguimaraes@hotmail.com

As abelhas africanizadas apresentam basicamente dois modelos de dispersão que têm favorecido a sua 
sobrevivência e a expansão no continente americano que são os processos de enxameação e abandono. En-
xameção é processo natural das colônias de abelhas que, na maioria das vezes, tem função de multiplicação 
dos enxames e acontece quando a oferta de alimento é abundante e o abandono, que geralmente acontece 
quando o fluxo de alimento diminui altas temperaturas, presença de predadores dentre outros fatores, então 
as abelhas abandonam a colméia e vão em busca de um outro local que apresente condições favoráveis a sua 
sobrevivência. Embora sejam altamente adaptativos para a sobrevivência das abelhas, podem contribuir para 
o aumento significativo do número de acidentes com animais e pessoas. Economicamente, a enxameação é 
ruim para o apicultor, pois esse processo acarreta perdas significativas na produção de mel durante a tem-
porada, além das colônias ficarem mais propensas a pragas e doenças. A cidade de Aracaju vem perdendo 
áreas verdes significativamente, fazendo com que essas abelhas percam seus espaços para nidificar e com isso 
tenha que migrar de tempos em tempos atrás de novas floradas e novos locais de nidificação, muitas vezes 
fazendo a nidificação em construções antrópicas, em áreas urbanas ou em áreas modificadas pelo homem, 
vindo a provocar acidentes. O projeto visa fazer um levantamento das ocorrências dos enxames na cidade de 
Aracaju, bem como, determinar a sazonalidade dos enxames migratórios; Identificar as áreas de ocorrência 
na cidade; Realizar capturas dos enxames, quando possível; Coletar dados biológicos dos enxames captu-
rados como: volume, presença de machos e quantidade, número de rainhas; presença de doenças e pragas, 
nível de agressividade; tamanho populacional e nos enxames fixos: tipo de substrato, altura dos enxames e 
tamanho do enxame (população), número de quadros com cria, com alimento, grau de defensividade. Os 
dados quanto ás ocorrências dos enxames serão obtidos das fichas do Corpo de Bombeiro de Aracaju. Serão 
instaladas caixas iscas nas áreas de maior ocorrência dos enxames. Todos os enxames serão georeferenciados 
com GPS. Após fixação dos enxames nas caixas iscas as mesmas serão removidas e levadas para apiários 
de produtores próximos a cidade. Espera-se que com a instalação de caixas iscas para captura de enxames, 
diminua o numero de acidentes na cidade. (PIBIC/FAPITEC) Biologica e da saude 



466
AGRÁRIAS, 

SAÚDE e 
BIOLÓGICAS

OCORRÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTES DO ESTADO DE SERGIPE

Paloma Nascimento Felix (Curso de Biomedicina - UNIT, thyta_pa@hotmail.com);  Cláudia Moura de Melo 
(Núcleo de Pós- graduação em Saúde e Ambiente - UNIT, claudiamouramelo@hotmail.com)

A sífilis é uma doença infecciosa que tem representado um grande desafio à saúde pública no Brasil 
por sua elevada prevalência e graves sequelas perinatais. Em países em desenvolvimento, aproximadamente 
10% a 15% das gestantes são portadoras de sífilis. OBJETIVO: Em vista do risco potencial, este trabalho 
objetivou avaliar a ocorrência da sífilis em gestantes sergipanas e relacionar a distribuição espacial e faixa etá-
ria das pacientes. METODOLOGIA: Trata-se de estudo epidemiológico e descritivo, no qual foi avaliada a 
quantidade de gestantes submetidas à triagem para Sífilis pelo Programa de Proteção a Gestante (Protege) 
em 74 municípios do Estado de Sergipe em período pós-implantação, assim como os laudos das gestantes 
acompanhadas durante o ano de 2011. As amostras sanguíneas das gestantes foram coletadas da polpa digi-
tal ou por punção venosa nas Unidades Básicas de Saúde municipais e processadas segundo o procedimen-
to imunoquímico ELISA (Imunoscreen MBiolog diagnósticos) no Laboratório Central de Saúde Pública 
Parreiras Horta (Lacen/SE). Os dados coletados foram submetidos à análise descritiva das frequências das 
variáveis/informações estudadas. RESULTADOS: Entre os anos de 2008 a 2012, período pós-implantação, 
observou-se uma tendência relativamente constante nos exames reagentes para Sífilis detectados pelo Prote-
ge. Durante o ano de 2011, foram submetidas à triagem pré-natal 165.792 gestantes, destas 22.464 (13,6%) 
realizaram o exame para sífilis e 330 gestantes foram positivas para sífilis, sendo discriminadas 187 (56,7%) 
procedentes da zona urbana, 104 (31,5%) da zona rural e 39 (11,8%) não informaram o endereço correta-
mente. O município de Estância, localizado no Sul Sergipano, apresentou o maior número de casos (11,5%), 
seguido de Itabaiana (Agreste Central Sergipano) e Tobias Barreto (Centro-Sul Sergipano). No período de 
implantação do Protege, 2005 a 2007, a maior quantidade de casos de sífilis em gestantes se concentrava nos 
municípios de Estância, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro. Verificou-se que a faixa etária predominante 
das gestantes sergipanas com sífilis, avaliadas no Protege, concentra-se entre 20 e 29 anos, apesar dos índices 
epidemiologicamente relevantes em adolescentes (12,7%) e mulheres acima de 40 anos (6%). Este cenário 
reflete uma alteração no perfil etário das mulheres sexualmente ativas e reprodutivas. CONCLUSÃO: Con-
clui-se que é necessário melhorar/intensificar a qualidade da assistência médica pré-natal a nível municipal 
em Sergipe visando à triagem sorológica da sífilis.  (TCC) Biologica e da saude 
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OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM ÚLCERAS POR PRESSÃO, 
INTERNADO EM UMA UNIDADE DE TERAPIA SEMI-INTENSIVA

Graziela Maria Farias Freire (fariasgraziela90@gmail.com); Lorena Guimarães Silva (lorena_1395@hotmail.
com); Marina de Almeida Santos (marina.almeida@yahoo.com.br); Co-autor: Prof. Roberto Nascimento de 
Albuquerque  (roberto_nascimento@unit.com.br)

As úlceras por pressão (UP) são causadas pela alta pressão exercida sobre proeminências ósseas por 
um período de tempo elevado. Pacientes idosos e/ou acamados por muito tempo que não realizam mudança 
periódica de decúbito, ou pacientes com déficit nutricional são mais propícios a desenvolver uma UP. A 
prevalência dos cuidados de enfermagem para com os pacientes que apresentam estas úlceras, são de funda-
mental importância, todavia deve-se institucionalizar um cuidado integral ao paciente, concomitantemente. 
OBJETIVO: Descrever ações desenvolvidas por acadêmicos de enfermagem no cuidado de pacientes com 
úlcera por pressão. METODOLOGIA: Caracteriza-se por um estudo descritivo, na forma de relato de 
experiência, realizado entre os meses de setembro e outubro de 2011, em um hospital geral de Aracaju/SE, 
como parte integrante das atividades da disciplina Saúde do Adulto I e Ensino Clínico. RESULTADOS: 
Foram utilizados Colagenase e AGE nas úlceras e feito curativos oclusivos. As UP se encontravam em região 
occipital, escapular, dorso das costas, cotovelo, sacral, glútea, poplítea e calcânea. Após a limpeza, irrigação 
e realização dos curativos, observou-se uma acentuada substituição de tecido fibrinoso por tecido de gra-
nulação principalmente em região sacral e glútea e a úlcera infectada com psedomonas na região occipital 
apresentou melhor aparência física e melhor odor. CONCLUSÃO: Observou a melhora significativa das 
UP depois de instituído os cuidados específicos diários com cada ferida, com maior aparecimento de tecido 
vitalizado e melhoria das condições psicológicas. É importante que todos os profissionais de enfermagem 
avaliem o nível de assistência prestada ao paciente internado para garantir um atendimento de qualidade e 
melhora do quadro clínico do paciente. (Práticas Investigativas) Biologica e da saude 
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PERCEPÇÃO DO ALUNO DE ENFERMAGEM NO PRIMEIRO DIA DE ESTÁGIO 
CURRICULAR SUPERVISIONADO I

Andréa dos Santos (andreamaria31@hotmail.com); Débora Melo(deborah.mello@hotmail.com); Francisco 
Damasceno (frank23damasceno@hotmail.com); Soraya Santiago(sorayaei4@hotmail.com)

O Estágio Curricular Supervisionado I é uma modalidade de ensino obrigatória no Curso de Gra-
duação em Enfermagem, que tem o propósito de propiciar aos acadêmicos dos dois últimos semestres do 
curso, uma visão de sua profissão de forma ampla e concreta. A disciplina faz o aluno refletir se realmente 
está preparado para atuar como enfermeiro e gerenciar o setor no qual foi destinado. E nesse momento surge 
o medo e a ansiedade, pois os alunos começam a refletir se estão preparados para serem enfermeiros. 

(Práticas Investigativas) Biologica e da saude 
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PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM COMO COPARTICIPANTES DO 
CURSO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – PHTLS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Dasyanne Santana Gomes (dasygodoss@hotmail.com); Jobert Silva Goes (caninde.sergipe@bol.com.br);  
Maurício Trindade (mau_trindade300@hotmail.com);  Tatiane de Lemos (thaty.lemos@hotmail.com)

O Enfermeiro possui um papel-chave inerente ao processo de assistência ao paciente mono e poli-
traumatizado nos serviços de Atendimento Pré-Hospitalar de Urgência e Emergência, como também, de 
prevenção do trauma. O PHTLS é um curso de formação em trauma, que aborda os aspectos relevantes da 
prevenção e da biomecânica do trauma, além da anatomia, fisiologia e fisiopatologia dos diversos órgãos e 
sistemas envolvidos nas lesões. Trata-se de um curso extremamente útil, não só, para estudantes das áreas 
relacionadas à saúde (Medicina e Enfermagem), como também, para profissionais ligados a departamentos 
de segurança e de prevenção de acidentes nas Organizações. OBJETIVO/ METODOLOGIA Analisar, 
por meio de depoimentos de acadêmicos de Enfermagem, na forma de relato de experiência, a contribuição 
técnica-científica do curso PHTLS-Núcleo Sergipe, realizado no Centro de Estudos São Lucas no mês 
de Junho de 2012. Trata-se de um estudo descritivo na forma de relato de experiência, do curso PHTLS-
-Núcleo Sergipe realizado no Centro de Estudos São Lucas no mês de Junho de 2012. O curso é dividido 
em aulas teóricas (aborda os aspectos relevantes da prevenção e da biomecânica do trauma, além da ana-
tomia, fisiologia e fisiopatologia dos diversos órgãos e sistemas envolvidos nas lesões) e práticas (simulação 
de atendimento ao paciente vítima do trauma). Por meio de busca ativa dos acadêmicos de Enfermagem da 
Universidade Tiradentes – UNIT, que participaram como vítimas para simulação das práticas dos cursos de 
PHTLS-Núcleo Sergipe, foi possível realizar uma prévia entrevista oral, a fim de saber qual a contribuição 
do curso como forma de agregar valor técnico-científico, não só para vida acadêmica, como também para o 
cunho profissional.  RESULTADOS Durante um dia de curso, observando e participando das aulas como 
vítima para simulação das aulas e provas práticas, foi possível perceber, entender e fixar o conteúdo abordado 
pelos instrutores do PHTLS e, o quão é importante, que o profissional de saúde no âmbito do APH (Aten-
dimento Pré-Hospitalar), realizar corretamente a imobilização da vítima. Esta ação previne que a vítima 
adquira um novo trauma pela imobilização incorreta, associando a biomecânica do trauma e a aplicação do 
processo de avaliação primária e secundária de maneira correta e em tempo hábil. Enquanto acadêmicos de 
Enfermagem, a experiência de vítima no curso de PHTLS foi possível agregar valor técnico/científico, além 
de perceber o quanto é importante à participação do profissional que pretende seguir a área APH (Atendi-
mento Pré-Hospitalar). Outros cursos como BLS, ACLS, ATLS e PHTLS são importantes, já que estes dão 
um suporte de conhecimento técnico-científico ao profissional de saúde para o atendimento eficiente e eficaz 
da vítima do trauma nas mais diversas situações. 

(Outros) Biologica e da saude 
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PESQUISA DE ESTRUTURAS PARASITÁRIAS EM ALFACES (LACTUVA SATIVA) 
COMERCIALIZADAS EM FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, BRASIL

Melliza Oliveira Silva (Aluna do curso de Nutrição; email: mellizaos@hotmail.com); co-autora Anna Carolina 
Mota Lopes (Bióloga/Biomédica/Especializada em Biotecnologia/Mestre em Saúde e Ambiente; email: 
annacarolina03@gmail.com)

As hortaliças cruas, principalmente as folhas, têm sido amplamente consumidas pela população em 
virtude da grande quantidade de benefícios que estas oferecem. Todavia, quando mal higienizadas podem 
servir, para seus consumidores, como via de transmissão de enteroparasitas. Os prejuízos à saúde humana 
variam desde um quadro diarréico simples acompanhado de dor de cabeça e vômitos, até estados mais gra-
ves, como infecção intestinal hemorrágica, síndrome de má absorção, paralisia muscular, problemas respira-
tórios, fibrose hepática, hidrocefalia, convulsões e até mesmo levar o portador a óbito. Ainda são poucos os 
trabalhos desenvolvidos com parasitoses associadas ao consumo de hortaliças contaminadas no Brasil, quiçá 
no estado de Sergipe, muito embora, seja um tema atual e extremamente relevante à saúde pública. Diante 
do exposto o presente estudo, objetiva avaliar a ocorrência de estruturas parasitárias em alfaces (Lactuca 
sativa) comercializadas em feiras livres no município de Aracaju/ SE. Durante o período de agosto/2012 a 
maio/2013, serão coletadas amostras de alfaces em feiras livres, devidamente armazenadas em sacos plás-
ticos de primeiro uso, identificadas e encaminhadas em caixas isotérmicas para o Laboratório de Doenças 
Infecciosas e Parasitárias do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, para posterior análise parasitológica. As 
alfaces coletadas serão processadas conforme metodologia descrita por Montanher, Coradin e Fontoura-
-da-Silva (2007), com algumas modificações. Para identificação de estruturas parasitárias,os sedimentos 
obtidos na etapa anterior serão observados, em duplicata, através do microscópio de luz utilizando-se as 
objetivas de 10X e 40X para pesquisa de ovos e/ou larvas de helmintos e protozoários, respectivamente. A 
identificação será realizada com auxilio do Atlas Parasitológico, ParaTest® (MONTANHER, CORADIN 
E FONTOURA-DA-SILVA ,2007) e  do Atlas of  Medical Parasitology (RAI et al, 1996). A análise es-
tatística dos dados obtidos será processada no programa BioEstat 2.0 (AYRES et al, 2000). A prevalência 
dos parasitas encontrados será estimada construindo-se intervalos de 95% de confiança. Para comparar os 
resultados obtidos no presente estudo com os demais obtidos por outros autores, serão utilizados os testes 
do Qui-quadrado e o Teste Exato de Fisher (p<0,05). Espera-se, com o presente estudo, demonstrar se as 
condições higiênico-sanitárias da alface comercializada no município supracitado se encontram de acordo 
com o previsto pela legislação e, caso o resultado obtido seja positivo, ressaltar a importância da higienização 
adequada das hortaliças consumidas pela população, bem como, a necessidade de fiscalização, por parte da 
Vigilância Sanitária, de produtos do gênero alimentício no sentido minimizar a ocorrência de enteroparasi-
toses. (PROBIC) Biologica e da saude 
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PESQUISA E ANÁLISE DE MICRORGANISMOS NA REGIÃO DO MINISHOPPING DA 
UNIVERSIDADE TIRADENTES

Mayanna Machado Freitas (Curso de Enfermagem – UNIT, mayanna_machado@hotmail.com);  
Karolinne Rodrigues de Souza Gois (Curso de Enfermagem – UNIT, falacomkarol@hotmail.com);  Jessi-
calaine de Jesus Santana (Curso de Enfermagem – UNIT, Jessica.f.andrade.1@hotmail.com);  Klisraiany 
Santos Rocha (Curso de Enfermagem – UNIT, raianyrocha@hotmail.com);  Viviane Rodrigues Nunes 
Santos (Curso de Enfermagem – UNIT, viviane_rodrigues@hotmail.com);  Isamar Dantas Oliveira (Do-
cente do curso de Enfermagem – UNIT, isaand@ig.com.br)

Os microrganismos são os menores seres vivos existentes, encontram-se em uma grande diversidade 
de ambientes e desempenham importantes papéis na natureza, participando de processos ecológicos impor-
tantes. Acredita-se que cerca da metade da biomassa do planeta seja constituída pelos microrganismos e em 
termos de habitat são encontrados em quase todos os ambientes, tanto na superfície, como no mar e subsolo. 
Nesse contexto, essa pesquisa teve como objetivo avaliar e verificar a microbiota ambiental em diversos 
locais da Universidade Tiradentes, localizada na cidade de Aracaju/SE. Para esse estudo foi escolhido de for-
ma aleatória o minishopping da universidade, onde a coleta foi realizada com uma placa contendo meio de 
cultura Agar nutriente durante um período de 40 minutos. Após esse tempo, a placa foi colocada na estuda 
a 37ºC por 24 horas para posteriormente, passarem pelos procedimentos de esfregaço e coloração de Gram. 
A partir da verificação microscópica, foram encontrados no minishopping da Universidade Tiradentes: 
cocos isolados, aos pares, em cadeias curtas, agrupados e cocobacilos, apresentando tanto colorações tanto 
Gram positivas quanto Gram negativas. Dessa maneira, pode-se concluir que as verificações oriundas dos 
materiais evidenciaram a presença em quantidade elevada de bactérias no local pesquisado, locais estes que 
deveriam passar por constante higienização por haver uma grande rotatividade de pessoas, região onde há 
grande quantidade de estabelecimentos que comercializam alimentos para consumo e devido a isso, maior 
colonização e proliferação dos microrganismos. (Práticas Investigativas) Biologica e da saude 
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POSICIONAMENTOS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS SOBRE 
DILEMAS ÉTICOS DA ATUALIDADE

Gabriela Santos Andrade (Discente do 4º período do curso de Fisioterapia da Universidade Tiradentes – e-mail: 
gab_sandrade@hotmail.com); Renata Patrícia Menezes Cardoso Santos (Discente do 4º período do curso de 
Fisioterapia da Universidade Tiradentes – e-mail: renata_path@hotmail.com); Co-autor: Evandro Duarte de Sá 
(Professor Assistente do Curso de Fisioterapia da Universidade Tiradentes – e-mail:evandrosa@yahoo.com.br). 

Um dilema ético caracteriza-se por uma situação que oferece duas ou mais possibilidades possíveis 
para uma determinada circunstância que se apresente, sendo que nenhuma delas é totalmente aceitavel, 
moral ou eticamente. Na ética prática, dilemas são problemas que provocam reflexões e que possuem im-
plicações no âmbito pessoal, profissional, social e ambiental. Em situações de dilemas éticos, comparam-
-se alternativas para a escolha ou acolhimento da mais condinzente, de acordo com critérios impessoais e 
universais. (METODOLOGIA/OBJETIVO) Elaborou-se um questionário com 10 perguntas sobre di-
lemas éticos da atualidade, discutidos na disciplina Bioética e Legislação Fisioterapêutica, ministrada no 
Curso e Fisioterapia da Universidade Tiradentes (Unit) no primeiro semestre do ano de 2012. Os sujeitos 
da pesquisa, na faixa etária entre 18 a 25 anos, e em número de 49, sendo 23 do sexo masculino e 26 do 
sexo feminino, foram convidados a manifestar opinião sobre dilemas éticos constantes em questionário 
de investigação científica. Para cada dilema ético apresentado perguntou-se se era “a favor”, “contra”, “não 
sabia opinar” ou “prefere não opinar”. As perguntas, bem como a escolha dos temas foram respectivamente 
elaboradas e selecionadas pelo professor e estudantes regularmente matriculados na disciplina supracitada. 
Antes da abordagem para resposta ao questionário, os voluntários foram esclarecidos sobre o trabalho a ser 
desenvolvido e que os mesmos poderiam concordar ou não em participar da pesquisa, em observância aos 
direitos dos sujeitos da pesquisa previstos na resolução 196/2006 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
Objetivou-se com o presente estudo conhecer posicionamentos e percepções de estudantes universitários 
sobre dilemas éticos apresentados. (RESULTADOS) Observou-se que em média 3,67% das respostas pos-
síveis dos sujeitos que participaram da pesquisa foram “não sabe opinar” e que 5,71% atribuíram “prefere 
não opinar”. Dentre os que atribuíram respostas “não sabe opinar” 4,61% eram do sexo masculino e 2,60% 
do sexo feminino. Já para a resposta “prefere não opinar” 5,38% era do sexo masculino e 6,08% era do sexo 
feminino. Os resultados obtidos permitem concluir que estudantes universitários, em sua maioria (90,6%), 
possuem opinião formada sobre dilemas éticos da atualidade, não apresentando diferenças quanto ao gêne-
ro. (Outros) Biologica e da saude 
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PREMISSAS PARA A GASTRONOMIA SUSTENTÁVEL

Fernanda Raquel Gomes Argolo (graduando do Curso Tecnológico de Gastronomia) fernraquel@hotmail.
com; Thaís Trindade de Brito (Mestranda em Ciências e tecnologia, Professora do Curso Tecnológico em 
Gastronomia) britothais@hotmail.com.

Atitudes simples dentro do ambiente da cozinha , seja no âmbito doméstico ou industrial podem 
reverter em economia de água , luz e outros benefícios ambientais. A gastronomia pode proporcionar ao 
comensal saudabilidade , qualidade de vida e bem estar. O chef de cozinha consegue usar a criatividade 
para preparar um menu com seu estilo gastronômico da cozinha de seu restaurante, baseado em algumas 
premissas de sustentabilidade contemporâneas. Evitar alimentos ultra processados ou industrializados em 
geral e utilizar  alimentos não refinados, em grande parte orgânicos, produtos frescos a granel, minimamen-
te processados é uma prática sustentável. Diante do mercado de consumo consciente, é possível credenciar 
fornecedores que já praticam atitudes sustentáveis como embalagens retornáveis, redução de descartáveis e 
reciclagem de papelão. Outra prática é a de separação de lixo orgânico de papel limpo, vidros, plásticos, 
metais e outros resíduos inorgânicos, conhecida como Coleta Seletiva. Existe a possibilidade do empreende-
dor utilizar dos resíduos orgânicos para compostagem, e cultivar ervas ou folhas orgânicas ou hidropônicas. 
Precisamos nos sensibilizar e ter entendimento e consciência de que nossos atos de consumo têm sobre nossa 
vida e nossa sociedade. Essa consciência é por sua vez algo novo em nossa história da humanidade. Não 
fomos educados para esse nível de crítica sustentável, pelo contrário, fomos criados para consumir e desejar 
mais. Como os centros gastronômicos ganham cada vez relevância na socialização entre pessoas e famílias, 
algo que em termos de alimentação simplesmente era relegado a mesa do jantar dentro de casa. Precisamos 
visar premissas sustentáveis dentro dos nossos restaurantes. (Outros) Biologica e da saude 
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PREVALÊNCIA E OS TRANSTORNOS CAUSADOS PELA HIPERIDROSE EM ESTUDANTES 
DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE

Layla Melize Santos Menezes (Graduanda em Medicina)- laylinha00@hotmail.com; Alline Oliveira da Silva 
Porto (Graduanda em Medicina)- alline.porto@globo.com; Sonia Oliveira Lima (Núcleo de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Saúde e Ambiente) - sonia.sol@ibest.br. 

As glândulas sudoríparas estão na pele de todo o corpo e são fundamentais no processo de termor-
regulação. A Hiperidrose é definida como prespiração de suor além do necessário para manter o equilíbrio 
térmico. Este distúrbio é classificado como primário ou secundário, sendo a hiperidrose primaria (HP) 
de causa desconhecida. A HP é geralmente simétrica e acomete principalmente regiões como as axilas, as 
palmas das mãos, as plantas dos pés, a face e outras áreas. Mesmo sendo uma doença benigna tem grande 
relevância por gerar graves problemas de caráter biopsicossocial. Este, é um estudo prospectivo caracterizado 
como survey normativo de delineamento transversal. A população considerada para o cálculo de tamanho 
amostral da pesquisa foi a dos alunos de Medicina das Universidades Federal de Sergipe (Campus e Hos-
pital Universitário) e Tiradentes, localizadas no estado de Sergipe. Baseado em estudo prévio de Strutton e 
cols. (2004) que estimou uma prevalência populacional de hiperidrose primária de 2,9%, calculou-se uma 
amostra probabilística, considerando um erro de 5% e uma precisão de 1%, resultando numa amostragem 
de 447 participantes, sendo 14% de alunos da instituição privada e 86% de alunos da universidade pública 
para melhor representatividade sócio-esconômica Os alunos entrevistados foram definidos aleatoriamente 
pelo programa estatístico BIOESTAT 5.0. A coleta de dados esta sendo realizada com uma abordagem 
individual para evitar o não compreendimento do questionário que contém perguntas abertas e fechadas 
referentes a aspectos como gênero, data de nascimento, cor, idade de início dos sintomas, locais acometidos 
pela HP, critérios diagnósticos e os transtornos psíquicos, estudantis, sociais e laborativos causados pela 
hiperidrose primária, além de questionar se o portador consultou algum profissional de saúde. O objetivo 
deste trabalho é estimar a prevalência e os transtornos conseqüentes à hiperidrose primária em estudantes de 
Medicina do estado de Sergipe. Espera-se com os resultados do presente estudo contribuir no conhecimento 
deste agravo que apesar de acometer inúmeras pessoas, algumas não têm seus sintomas tratados. Este fato 
ocorre em virtude da falta de conscientização tanto médica quanto da população em geral, o que torna seu 
diagnóstico muitas vezes negligenciado. (PROBIC) Biologica e da saude 
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PROBLEMATIZAÇÃO E AÇÃO: EDUCAÇÃO POPULAR SOBRE A SAÚDE E ADESÃO 
MEDICAMENTOSA VERSUS A PRÁTICA FARMACÊUTICA

Kathlyn Pinheiro dos Santos (kathlynpinheiro@hotmail.com); Monia Carla Machado Costa. (mcarla.costa@
yahoo.com.br)

A utilização de medicamentos é frequentemente, assunto de pesquisas, as quais têm dedicado atenção 
aos usuários crônicos, em decorrência das características do seu tratamento. Fatores terapêuticos e educativos 
relacionados aos usuários, envolvendo aspectos ligados ao reconhecimento e à aceitação de suas condições de 
saúde, a uma adaptação ativa a essas condições, à identificação de fatores de risco no estilo de vida, ao cultivo 
de hábitos e atitudes promotores de qualidade de vida e ao desenvolvimento da consciência para o autocui-
dado influenciam a adesão ao tratamento. Haja vista, o baixo grau de adesão pode nos remeter ao fato de que 
não basta apenas que o medicamento esteja disponível. Para caracterizar a adesão do paciente ao tratamento 
prescrito, diferentes métodos, diretos e indiretos, têm sido utilizados. Entre os métodos indiretos, os testes 
de Morisky e Green (1986) e de Batalla (1994) têm sido utilizados. Este trabalho propõe investigar o grau de 
adesão farmacoterapêutica e identificar possíveis causas associadas ao nível de adesão dos pacientes cadastra-
dos no programa HIPERDIA da Unidade Básica de Saúde Geraldo Magela em Aracaju/SE. Espera-se que 
os resultados possam contribuir na formulação de estratégias para educação dos usuários de medicamentos, 
melhoria em sua qualidade de vida e diminuição de custos com internações e inefetividade do tratamento 
relacionados a agravos causados pelo uso indevido de medicamentos. (PROVIC) Biologica e da saude 
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PRODUÇÃO DE XILANASE COM POTENCIALIDADE PARA APLICAÇÃO INDUSTRIAL 
COM COLETA, SELEÇÃO E PRÉ-AVALIAÇÃO DE FUNGOS FILAMENTOSOS DO 

MANGUEZAL SERGIPANO

Márcia Raquel Moura Vasconcelos (Graduanda em Ciências Biológicas - Licenciatura Plena pela Unit, marcia.
raquel1@r7.com ou marcia.raquel1@hotmail.com); Rodrigo Anselmo Cazzaniga (Doutor em Genética, 
cazzaniga.rodrigo@gmail.com); Vanina Cardoso Viana (Doutoranda em Engenharia de Processos da 
Universidade Tiradentes, vaninaviana@hotmail.com); Denise S. Ruzene (Docente Universidade Tiradentes, e 
Pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, ruzeneds@hotmail.com); Daniel Pereira da Silva (Docente 
Universidade Tiradentes, e Pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, silvadp@hotmail.com).

Existe uma grande biodiversidade na região do nordeste brasileiro que está longe de ser completamente 
desvendada, principalmente nas áreas de manguezais. Milhares de espécies, dentre elas, leveduras, bactérias 
e fungos filamentosos que ainda não estão descritos morfologicamente, e quando já conhecidos, sabe-se pou-
co ainda sobre seu metabolismo e propriedades fisiológicas. É neste contexto que se insere o presente projeto, 
isto é, a procura de novos microrganismos, em especial, os fungos filamentosos nos manguezais sergipanos, 
que se destacam na produção de enzimas de interesse industrial. O manguezal é constituído por um tipo de 
vegetação arbóreo-arbustiva, sendo exclusivo das regiões costeiras, origina-se a partir do encontro de águas 
doce e salgada, criando a água salobra, cujo grau de salinidade é variável, sendo considerado um ecossistema 
particular que se estabelece em regiões tropicais de todo o globo, sendo que com o Brasil apresentando-se 
como um dos países possuidores das maiores extensões de manguezais do mundo, margeando estuários, 
lagunas e enseadas. A coleta dos fungos foi realizada no mangue no município de Estância – SE e em locais 
com mangue em Aracaju – SE, as amostras foram depositadas em placas de Petri com meio sólido de aveia 
e mantidas em estufa entre 30 e 40ºC, foram feitos repiques periódicos, utilizando-se a técnica de esgota-
mento por estrias até obtenção de culturas puras, as cepas foram mantidas durante uma semana em estufa à 
30ºC e 40ºC, conforme temperatura obtida na etapa de seleção, sendo posteriormente armazenados sobre 
refrigeração a uma temperatura de 4ºC. Para a seleção e identificação dos micro-organismos primeiramen-
te observou-se as características micromorfológias utilizando a técnica de microcultivo, sendo as culturas 
devidamente identificadas (com data, hora e local da coleta) caracterizadas quanto à cor, forma e tamanho 
dos esporos. Posteriormente será realizada a avaliação da atividade enzimática para xilanases, celuloses, nas 
amostras obtidas para avaliar o potencial uso destes fungos em experimentos para utilização destes fungos e 
enzimas na conversão de biomassa de resíduos agrícolas como palha e sabugo de milho e coco. 

 (PROBIC) Biologica e da saude 
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PRODUTOS NATURAIS BRASILEIROS: UMA ESTRATÉGIA TERAPÉUTICA CONTRA A 
DOENÇA DE PARKINSON

Ailma Oliveira da Paixão(ailma.oliveiraa@hotmail.com); Aline Vasconcelos Freitas de Jesus (liline_vsj@hotmail.
com); Géssica Maria Santos Messias (Gessica.messias@hotmail.com); Tâmara Luiza Gonçalves Magalhães 
Nunes (tamara90_nunes@hotmail.com); Tássia Luiza Gonçalves Magalhães Nunes (tassia90_nunes@hotmail.
com); Tatiane Batista Santos (tatianebatista_s18@hotmail.com); Francimary Santos Silva(franci.mary_15@
hotmail.com); Maria das Graças da Silva Correia (mariag.correia@ig.com.br); Margarete Zanardo Gomes 
(guetezanardo@yahoo.com.br).

A doença de Parkinson (DP) é uma progressiva desorganização neurodegenerativa que acomete pes-
soas idosas ficando atrás somente da doença de Alzheimer.  A etiologia ainda é desconhecida, por isso é 
considerada como uma doença idiopática. Entretando, sabe-se que ocorre devido à morte dos neurônios 
dopaminérgicos da substância negra compacta do mesencéfalo associada à presença de inclusões citoplas-
máticas formadas pelo acúmulo de proteínas que são chamados de corpúsculos de Lewy que resultam na 
depleção da produção de dopamina no corpo estriado e consequentemente na destruição da via nigroestrial 
e do surgimento dos sintomas característicos. Por isto a principal forma de tratamento ainda utilizado é a 
levodopoterapia- reposição de dopamina, porém quando este ocorre por longo período leva ao aparecimento 
de movimentos anormais involuntários. Entre os possíveis fatores são citados: as neurotoxinas ambientais, 
fatores genéticos, envelhecimento cerebral, a produção de espécies reativas de oxigênio, neuroinflamação, 
excitotoxicidade, fosforilação oxidativa, a apoptose e a disfunções no complexo da cadeia mitocondrial pois 
pode contribuir para a degeneração celular neuronal em decorrência do declínio na síntese de ATP. METO-
DOLOGIA: Foi utilizada a Pesquisa Bibliográfica em fontes secundárias, especialmente artigos científicos 
disponibilizados pela internet e livros constantes do acervo das Bibliotecas da Universidade Tiradentes. OB-
JETIVO: identificar pontos relevantes do histórico da doença de Parkinson, conceito e as possíveis causas 
para que um indivíduo seja por ela acometido e os produtos naturais brasileiros que tem potencialidade para 
atuação em seu tratamento. RESULTADOS: O estudo de produtos naturais tem demonstrado a presença 
de componentes bioativos que atuam como potentes anti-inflamatórios e antioxidantes, propriedades bio-
lógicas que são de fundamental importância no tratamento de doenças, a exemplo da DP. Portanto, tendo 
em vista a grande biodiversidade brasileira, considerada a maior do planeta seja na fauna, flora, extensão 
territorial, distribuição geográfica e diversidade climática, além de apresentar os principais biomas do plane-
ta, como: pantanal, mata atlântica, caatinga, cerrado, Amazônia e o pampa, conforme descrito pelo Índice 
Brasileiro de geografia e Estatística. A diversidade de produtos originados de tais ecossistemas com proprie-
dades fitoterápicas torna-se cada vez mais o alvo de pesquisas que visam o tratamento por meio de técnicas 
não invasivas. Dessa forma, a pesquisa demonstrou que existem aproximadamente 46 artigos publicados 
sobre os produtos naturais com ação anti-inflamatória e antioxidante sobre a doença de Parkinson, entre-
tanto apenas 5 são existentes no Brasil, entre eles: Ilex paraguariensis, Paullinia cupana, Coffea arabica L., 
Banisteriopsis  caapi. Logo, faz-se necessário o incentivo de novas pesquisas a fim de desenvolver possíveis 
fármacos potencialmente ativos sobre os processos inflamatórios e oxidantes em neurônios dopaminérgicos. 
(Práticas Investigativas) Biologica e da saude 
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RECUPERAÇÃO FUNCIONAL APÓS LESÃO MEDULAR UTILIZANDO ATIVIDADE FÍSICA 
E TRATAMENTO COM EXTRATO DE PRÓPOLIS VERMELHA SERGIPANA

Teles, D.M, (Aluna de iniciação científica do curso de biomedicina da Universidade Tiradentes- UNIT, bolsista 
PROBIC, e-mail: debi_7200@hotmail.com); Nunes, T.L.G.M. (Aluna de iniciação científica do curso de 
biomedicina da UNIT, bolsista responsável PROBIC, e-mail: tamara90_nunes@hotmail.com); Santos, F.S.M 
(Mestranda em saúde e ambiente da Universidade Tiradentes, bolsista CAPES/Fapitec, e-mail: fanismoraes@
hotmail.com); Cardoso, J.C. (Professora orientadora, UNIT/ITP, e-mail: juaracaju@yahoo.com.br); Gomes, 
M.Z. (Professora orientadora, UNIT/IPT, e-mail: guetezanardo@yahoo.com.br)

O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos funcionais do tratamento com o extrato hidroeta-
nólico da própolis vermelha (EHPV) e da atividade física sobre a lesão medular em ratos. Para tanto, ratos 
Wistar machos (250 a 300g) foram submetidos à hemissecção da medula espinal ou laminectomia a nível 
torácico. No mesmo dia foi iniciado tratamento diário com o EHPV (10 e 50 mg/Kg, via oral) durante duas 
semanas. Outro grupo de animais foi submetido diariamente ao treinamento físico aeróbico (nado) durante 
três semanas. Foi realizada avaliação funcional da função motora por meio da escala de Basso, Beatie and 
Bresnahan (BBB - apresenta valores de 0 a 21, onde 0 representa paralisia total do membro e 21 representa 
função motora normal do membro) semanalmente, até 21º dia pós cirúrgico. Para a análise estatística foi 
utilizada a análise de variâncias de duas vias com medidas repetidas (two-way ANOVA repeated measu-
res), sendo considerados os fatores tratamento e tempo. Parecer do comitê de ética no uso animal número: 
131110. No primeiro dia pós-operatório, todos os grupos de animais submetidos à hemissecção medular 
apresentaram valores significativamente inferiores em relação aos grupos laminectomia na escala BBB. Aos 
sete dias, grupos hemissecção combinada à atividade física mostraram melhora significativa em relação aos 
demais grupos. Já aos quatorze dias, ambos os tratamentos com EHPV a 10mg/kg e atividade física, asso-
ciados à lesão, promoveram a obtenção de valores médios superiores aos dos demais grupos lesionados, com 
valores estatísticos semelhantes aos dos grupos laminectomia. À avaliação realizada aos vinte e um dias, 
foi observado aumento discreto nos valores para todos os grupos lesionados, com manutenção da diferença 
significativa para o grupo EHPV (10mg/Kg) em relação aos demais grupos. Por outro lado, os tratamentos 
com EHPV a 50mg/kg e EHPV associado à atividade física não mostraram modificações significativas em 
relação ao primeiro dia pós lesão. Os resultados indicam que a atividade física e o tratamento com EHPV 
aceleram a recuperação funcional locomotora após hemissecção torácica da medula espinal, sugerindo efeito 
neuroprotetor quando administrados isoladamente. (Dissertação) Biologica e da saude 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA

Samara Delurdes Nascimento Freitas/ Samarafreitas_se@hotmail.com); Perla Vieira de Carvalho Fontenele/ 
perlavieira1@hotmail.com; Renata Santos de Oliveira/r.santosdeoliveira@yahoo.com.br); Sâmara Souza Alves/ 
samara.a.g@hotmail.com);  Co-autor: Prof. Roberto Nascimento de Albuquerque/ roberto_nascimento@unit.br).

O doente mental pode ser visto pela população como algo perigoso e pela família como estranho , 
causando assim medo e receio do convívio. A exclusão desses doentes se perpetuou no tempo, de tal modo 
que até hoje o tratamento se faz pela rotulação e manutenção do doente em instituições psiquiátricas nas 
piores condições de assistência possíveis. Assim como a população, os estudantes desenvolvem esse mesmo 
receio com a psiquiatria, tornando a disciplina como algo negativo. Porém, o enfermeiro em psiquiatria tem 
um grande papel, pode atuar com maior eficácia quando suas ações baseiam-se em um modelo que reconhe-
ce a presença da saúde ou da doença como um resultado de múltiplas características de uma pessoa que inte-
rage com os fatores ambientais, assim o enfermeiro possui a função de criar e manter o ambiente terapêutico, 
aproveitando todos os recursos humanos e materiais para oferecer aos pacientes um bom acolhimento, apoio 
e tratamento. METODOLOGIA/OBJETIVO: O presente estudo tem o objetivo de descrever a experiência 
vivenciada pelos estudantes de enfermagem com pacientes psiquiátricos, tendo em vista o preconceito da 
sociedade, o medo dos estudantes e a necessidade de desmistificação do doente mental. Caracteriza-se por 
um estudo descritivo, de forma de relato de experiência sobre a disciplina enfermagem psiquiátrica e saúde 
mental realizado entre abril e junho de 2011, desenvolvido em um hospital psiquiátrico do município de 
Aracaju/SE. Faziam parte da disciplina 8 acadêmicos do curso de Enfermagem de uma faculdade particular 
de Aracaju/SE. RESULTADOS: Durante as atividades desenvolvidas no estágio as docentes praticaram 
ações com os pacientes.Todas as atividades foram desenvolvidas no turno da tarde, das 14 às 17 horas, parti-
cipando em média 30 pacientes. Nas duas primeiras semana as ações realizadas foram palestras e grupos de 
conversação. Na terceira e quarta semana as atividades formam brincadeiras e atividades físicas. As pinturas 
foram desenvolvidas na quinta e sexta semana, a dança e o artesanato na sétima e oitava semana. No último 
mês de estágio as atividades foram escolhidas pelos próprios pacientes. Essas atividades proporcionaram es-
tar mais próximo da realidade deles, percebendo-se a importância do enfermeiro que tem como atividades: 
planejar ,programar, desenvolver e avaliar a assistência de enfermagem a cada paciente ou grupo de paciente 
pertencente a este ambiente e estabelecer uma relação terapêutica com o paciente, uma maneira própria para 
se relacionar com os pacientes, criando um vinculo maior e compreendendo o significado dos seus compor-
tamentos, podendo assim, ajudar no processo de recuperação.   CONCLUSÃO: A oportunidade de conhe-
cer o mundo deles e sentir que todos podem vir a estar nas mesmas condições, fez com que o sentimento de 
medo fosse transformado em compaixão e humanização, desenvolvendo nos estudantes esses sentimentos 
pela psiquiatria, valorizando o atendimento da enfermagem e as possibilidades de aplicação do conhecimen-
to ainda enquanto estudantes. Tudo isso contribui na atenção à saúde mental, na desmistificação da loucura 
e na vida acadêmica do aluno, que tem oportunidade de vivenciar ambientes diferentes e colocar em prática 
a teoria estudada em sala de aula.  (Práticas Investigativas) Biologica e da saude 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: O PAPEL DO ENFERMEIRO NO SETOR DE RADIOTERAPIA

Jeruza Neves Borges Fraga (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. jeruzafraga@gmail.com); Jéssika  Barros 
Dantas (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. jessikabdantas@hotmail.com); Paula Xavier Santos de 
Santana (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. Paula-cris-21@hotmail.com) Co autor. Prof. Roberto 
Nascimento de Albuquerque. (Curso de Enfermagem. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. UNIT. 
roberto_nascimento@unit.br).

A radioterapia é um método capaz de destruir células tumorais, empregando feixes de radiações 
ionizantes. O enfermeiro que trabalha neste setor tem a função primordial de explicar sobre os objetivos da 
terapia bem como orientar os pacientes de maneira humanizada e acolher, na maioria das vezes são pacientes 
com varias indagações e medos acerca do procedimento.A consulta de enfermagem no setor de radioterapia 
merece especial enfoque, pois é a atividade mais específica exercida pelo enfermeiro. Existe uma gama de 
benefícios que o cuidado, através da consulta, pode oferecer ao cliente desde apoio nas suas necessidades 
básicas até a realização de cuidados específicos vai depender das necessidades apresentadas. (Práticas Inves-
tigativas) Biologica e da saude 
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RODA DE CONVERSA COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE UMA UNIDADE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

Elisangela Moura Santos (elis_ms@hotmail.com), Jamille Alves Araújo (jamillealves@hotmail.com); Lorena 
Oliveira Dantas dos Santos (lorenadantas87@gmail.com); Taiane Candeias da Silva (taianecandeias@hotmail.
com);  Cláudia Itatiana Cardoso dos Santos (itatiana_cardoso@hotmail.com);  Grazielle Dias Sampaio 
(graziellediasaracaju@gmail.com)

O agente comunitário de saúde (ACS) é o profissional que estabelece uma relação de trocas entre 
os saberes populares de saúde e saberes médicos-científicos. O ACS é uma pessoa que convive com a 
realidade e as práticas de saúde do bairro onde mora e trabalha. Formado a partir de referenciais biomé-
dicos, é um ator que veicula as contradições e, ao mesmo tempo, a possibilidade de um diálogo profundo 
entre esses dois saberes e práticas (NUNES et. al, 2002). Sobre as práticas desses profissionais, estudos 
apontam que existem duas dimensões principais da sua proposta de atuação: uma tecnológica e outra 
solidária e social. A primeira está relacionada, principalmente, à intervenção para prevenção de agravos e 
para o monitoramento de grupos ou problemas específicos. Já na segunda dimensão, a solidária e social, 
o agente de saúde atuaria como fomentador da organização da comunidade para a cidadania e inclu-
são, numa perspectiva de transformação social (SILVA, 2001). Atualmente, o paradoxo que comanda as 
ações do agente é conciliar as duas dimensões, e não valorizar apenas a técnica assistencial que, hoje, é 
a mais praticada. (METODOLOGIA/OBJETIVOS) Esse público foi selecionado após a observação da 
execução das atividades dos mesmos, onde existe uma falha na comunicação e em sua continuidade na 
comunidade. Foi entendido como necessidade da Unidade de Saúde criar um espaço de discussão com 
os agentes comunitários sobre assuntos que estejam relacionados ao trabalho cotidiano dos ACS. Dessa 
forma, o trabalho com esse grupo foi baseado em reuniões de cunho educativo com o desenvolvimento 
de metodologia roda de conversa que possibilitou a troca de experiências, conhecimentos e questionamen-
tos acerca das temáticas abordadas. As rodas de conversa tiveram como tema: Estatuto da Criança e dos 
Adolescentes, Programa Bolsa Família, Programa Saúde na Escola e avaliação das atividades realizadas, 
destacando os aspectos que necessitam de melhoria. Nos encontros realizados participaram das atividades 
60% dos agentes comunitários. (RESULTADOS) A realização das rodas de conversa foi importante para 
a compreensão das ações desenvolvidas pelos ACS, possibilitando a troca de conhecimentos, a melhoria 
na qualidade das visitas, informações e sistematização do trabalho. Além disso, a educação permanente 
foi apontada como parte do processo de atualização profissional, uma vez que o trabalho desses profissio-
nais é de caráter informativo, havendo a necessidade de qualificação para o desenvolvimento das ações de 
promoção de saúde e prevenção de agravos e doenças. (Outros) Biologica e da saude 
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SAÚDE DO HOMEM: UMA ABORDAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Thiago Luis Cardoso Nascimento(thiagocard@hotmail.com); Maria Inês Brandão Bocardi (inesbbocardi@
hotmail.com).

Ao longo das duas últimas décadas, pesquisadores de diferentes campos disciplinares buscam enten-
der os riscos diferenciados de adoecimentos e mortes para homens e mulheres. O foco específico na relação 
homem e saúde vêm ocorrendo, nos últimos anos, tanto nos meios acadêmicos quanto ao âmbito dos ser-
viços de saúde, considerando as diversas particularidades que envolvem o sexo masculino, e que merecem 
maior esclarecimento e orientação, em prol da qualidade de vida. Os estereótipos de gênero, enraizados há 
séculos em nossa cultura patriarcal, potencializam práticas baseadas em crenças e valores do que é ser mas-
culino. A doença é considerada como um sinal de fragilidade que os homens não reconhecem como ineren-
tes à sua própria condição biológica. O homem julga-se invulnerável, o que acaba por contribuir para que ele 
cuide menos de si mesmo e se exponha mais às situações de risco. Neste sentido, esse estudo apresenta como 
objetivos analisar as explicações presentes em discursos masculinos para a baixa adesão dos homens nos 
serviços de atenção básica à saúde, identificando os motivos que influenciam a baixa procura por assistência 
em nível de atendimento primário, como também quais são as concepções masculinas, e dos profissionais 
médicos urologistas sobre atenção integral à saúde do homem. Trata-se de um estudo com abordagem da 
pesquisa qualitativa, cuja técnica para coleta de dados será a entrevista semi-estrurada, que serão gravadas 
mediante a permissão dos sujeitos. A amostra de conveniência será composta a partir dos seguintes prin-
cípios: escolher os sujeitos que detêm os atributos relacionados ao que se pretende estudar, considerar tais 
sujeitos em número suficiente para que possa ter reincidência das informações; e considerar a possibilidade 
de inclusões sucessivas de sujeitos até que seja possível uma discussão densa das questões da pesquisa. Serão 
incluídos todos os sujeitos do sexo masculino com idade a partir de 40 anos, e médicos urologistas, residen-
tes ou que trabalhem na cidade de Aracaju/SE, Brasil, que aceitem participar desse estudo e excluídos todos 
os sujeitos do sexo masculino com idade inferior a 40 anos, e médicos que não são urologistas. Espera-se que 
os resultados dessa investigação possam contribuir para uma melhor assistência na saúde do homem, que 
contemple a prevenção em nível de atendimento, favorecendo a obtenção de êxitos ao prestar assistência. 
(PIBIC/CNPq) Biologica e da saude 
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SEJA BEM-VINDO: A RECEPTIVIDADE DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM NOS 
CAMPOS DE ESTÁGIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Thamires Maria Pina Santa Rosa ( Acadêmico.Curso de Graduação de Enfermagem. UNIT.thami-
res_pina@hotmail.com); Luis Antônio de Goes ( Acadêmico.Curso de Graduação de Enfermagem.UNIT.
luiz_goes15@hotmail.com); Marta Suzana Bulhões(Acadêmico.Curso de Graduação de Enfermagem.
UNIT.suzanabulhoes@hotmail.com); Co-autor: Prof. Roberto Nascimento de Albuquerque. Curso de En-
fermagem. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. UNIT.  roberto_nascimento@unit.br).

INTRODUÇÃO: O estágio supervisionado é parte importante e imprescindível da formação do 
profissional. Compreende-se que é o momento que o aluno dispõe para refletir e intervir no seu campo 
de atuação profissional com a supervisão didática de outros profissionais já formados e com experiência 
suficiente para a discussão e orientação. Além disso, o estágio supervisionado ajuda a vivenciar na prática 
atividades teóricas que foram contempladas em sala de aula e com isso possibilitar uma maior reflexão do 
contexto teórico com a realidade prática nos diversos segmentos da Enfermagem; forma profissionais com 
domínio sobre sua prática, com autonomia e capacidade de construir conhecimento pedagógico e tomar 
decisões; o aluno adquire competências básicas para o exercício da profissão além de observar e refletir 
sobre situações acadêmicas para compreender e atuar em situações contextualizadas. OBJETIVO/METO-
DOLOGIA: relatar a receptividade dos acadêmicos de enfermagem ao chegarem nos campos de estágio.
Caracteriza-se por um estudo descritivo,na forma de relato de experiência sobre o estágio curricular num 
hospital de grande porte em Aracaju/SE, entre os meses de fevereiro e junho de 2012. Fizeram parte do 
grupo em estágio o docente/preceptor e 8 acadêmicos da disciplina de Gerenciamento em Enfermagem do 
curso de graduação de enfermagem de uma Universidade particular da capital sergipana. Resultados: No 
primeiro dia de estágio foi feita uma visita pela instituição e os acadêmicos foram apresentados à equipe de 
enfermagem. Inicialmente, teve-se a sensação de que alguns componentes da equipe de enfermagem não 
estavam satisfeitos com a presença dos acadêmicos. A primeira atividade realizada foi observar os prontu-
ários, resolver pendências do setor e visitar os pacientes. Após algumas horas, os alunos se sentiram mais 
acolhidos, pois a própria equipe de enfermagem resolveu acolhe-los e oferecer apoio, pois entenderam que 
os acadêmicos estavam ali para somar e não para vigiar ou desmerecer o trabalho da equipe. RESULTA-
DOS: A resistência por parte de alguns profissionais da enfermagem faz com que a agregação de novos 
conhecimentos e de uma visão diferenciada se torne algo complicado de ser colocado em prática. É notório 
que quanto maior a receptividade desses profissionais aos acadêmicos de enfermagem melhor o trabalho 
acontecerá, e, a partir do momento em que eles perceberem que os acadêmicos estão em campo de estágio 
para trocar experiências com a equipe, haverá a construção de um conhecimento mútuo, além de aumentar 
a capacidade de resolução de problemas no ambiente de estágio. Sugere-se que o enfermeiro responsável 
pela unidade onde será realizado estágio, juntamente com o docente/preceptor seja o elo entre a equipe de 
enfermagem e os acadêmicos que ali farão seu estágio. Assim, todos poderão conviver harmoniosamente. 
(Práticas Investigativas) Biologica e da saude 
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SENSO DE COERÊNCIA EM ADOLESCENTES ESCOLARES DA GRANDE ARACAJU

Igor Soares Vieira (Mestrado em Saúde e Ambiente – UNIT, igosv@hotmail.com); José Marcos Melo dos 
Santos (Curso de Psicologia – UNIT, josemarcos.se@gmail.com); Bruno Felipe de Santana Santos (Curso de 
Psicologia – UNIT, bruno_psico@yahoo.com.br); William Alves de Oliveira (Curso de Psicologia – UNIT, 
william_mandelly@hotmail.com); Andréia Poschi Barbosa Torales Vieira (Mestrado em Saúde e Ambiente – 
UNIT, andreiaposchi@msn.com); Cristiane Costa da Cunha Oliveira (Núcleo de Pós-graduação em Saúde e 
Ambiente/UNIT, cristiane_cunha@itp.org.br); Marlizete Maldonado Vargas (Núcleo de Pós-graduação em 
Saúde e Ambiente/UNIT, marlizete_maldonado@unit.br)

Os adolescentes vivenciam as experiências, do abandono, da falta de vínculo afetivo e consequente-
mente passam a experimentar problemas de diversas naturezas. Estudos demonstraram que indivíduos que 
passam por situações conflitantes e conseguem manter o seu bem estar físico e mental tem uma postura em 
comum, adaptam-se a situações, por assumirem uma postura mais positiva diante das dificuldades. Esse 
projeto se justifica pelo potencial de produzir uma análise contextualizada da problemática das dificuldades, 
identificando aspectos que se encontram associados, analisando as três variáveis que compõem o senso de co-
erência: compreensibilidade (capacidade de compreender a situação) maneabilidade (percepção do potencial 
de manipula-lo e resolve-lo) e a significância (significado que o individuo dá para a situação). OBJETIVO. 
O objetivo do projeto será analisar o senso de coerência entre os adolescentes escolares da Grande Aracaju. 
Será realizado um estudo epidemiológico seccional. METODOLOGIA. A população dessa pesquisa serão 
alunos matriculados em escolas públicas de Aracaju e da Grande Aracaju com idades entre 12 a 18 anos. O 
cálculo foi realizado utilizando a fórmula de Barbetta. Foi considerado para o cálculo o número de alunos 
no ensino fundamental e médio de escolas estaduais de cada cidade selecionada compreendendo Diretoria 
Estadual de Aracaju DEA e Diretoria Regional de Educação - DRE08 que abrangem as redes estaduais de 
São Cristóvão, N. S. do Socorro e Barra dos Coqueiros. A amostra é de 2710 alunos de ensino fundamental 
e médio de Aracaju, S. Cristóvão, N. S. do Socorro e Barra dos Coqueiros. Serão selecionadas as escolas por 
bairro e número de alunos. Em cada turma selecionada, os alunos serão sorteados aleatoriamente, no dia 
da aplicação do questionário e serão convidados a respondê-lo. Será realizada a aplicação da escala de níveis 
do Senso de Coerência (SOC) e de um questionário para coletar informações sócias demográficas. Para a 
análise descritiva dos dados, serão utilizadas medidas de posição, (media e mediana) e variabilidade (desvio 
padrão) para as variáveis contínuas e em frequência simples nas variáveis categóricas. Para testar a presença 
de diferenças entre as medidas do senso de coerência e as variáveis de interesse será utilizado o teste t de 
Student para amostras independentes. O nível de significância será de 0,5. RESULTADOS ESPERADOS. 
Os resultados desse estudo possibilitarão o levantamento de diagnóstico da situação revelada com suas pecu-
liaridades locais do estado de Sergipe, podendo favorecer a implementação de políticas públicas adequadas 
para a solução do problema. (Outros) Biologica e da saude 
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SER ANJO

Maika Alves Ferreira (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. boneca-op@hotmail.com); Marília de Jesus 
Souza (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. mariliajesussouza@hotmail.com); Nayanna Emanuelle 
Rabêlo Trindade (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. nayannaemanuelle@hotmail.com); Wilna Ribeiro 
dos Santos (Acadêmica. Curso de Enfermagem. UNIT. wilnars@hotmail.com); Roberto; Co-autor: Prof. 
Roberto Nascimento de Albuquerque. Curso de Enfermagem. Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. UNIT. 
roberto_nascimento@unit.br).

O ambiente hospitalar causa estranheza para qualquer pessoa e com criança não é diferente. O câncer 
assusta até os mais esclarecidos. As crianças saem da sua rotina diária de escola, brincadeiras pertinentes à 
idade e do convívio familiar para um local onde passará por procedimentos dolorosos e incômodos e por 
muitas privações, consequências do tratamento. Aceitar tanta mudança é difícil. METODOLOGIA/OBJE-
TIVOS: O presente estudo tem o objetivo de descrever a atuação de acadêmicos de Enfermagem no cuidado 
paliativo ao paciente oncológico, por meio de ações lúdicas de educação em saúde. Caracteriza-se por um 
estudo descritivo, na forma de relato de experiência, sobre a visão do bolsista do projeto de extensão Anjos da 
Enfermagem, promovido pelo Instituto Anjos da Enfermagem e pelos Conselhos Regionais de Enfermagem 
e do Conselho Federal de Enfermagem, realizado entre os meses de novembro de 2009 e abril de 2011, na 
unidade de Oncologia de um Hospital Público de Aracaju/SE. Faziam parte do projeto 03 coordenadores 
e 08 acadêmicos previamente selecionados do curso de graduação em Enfermagem de uma universidade e 
de uma faculdade particular da capital sergipana. RESULTADOS: Foram realizadas visitas semanais de 
duração de aproximadamente 04 horas, no decorrer de 01 ano e 05 meses, com uma média de 16 crianças 
atendidas por visita. Os acadêmicos se “transformavam” em anjos com o nariz vermelho, boca pintada e ten-
tavam, por meio de mágicas, diminuir o estresse da hospitalização das crianças internadas naquela unidade. 
A recuperação da criança após a visita era perceptível. Esta atuação alcançou também o paciente adulto, a 
equipe e os acompanhantes, que também sorriam, dançavam e aprendiam com o projeto. Foi um aprendi-
zado intenso, pois além da técnica e do conhecimento teórico que vive um profissional da saúde, o sorriso 
deve fazer parte de qualquer tratamento, muitas vezes mais eficaz que qualquer medicamento. Assim, vale 
ressaltar que a Humanização em Saúde deve que fazer parte da rotina hospitalar. CONCLUSÃO: No início, 
os acadêmicos ainda estavam descrentes que este trabalho poderia render bons frutos para os pacientes. Após 
alguns meses de trabalho e muitos desafios superados, a sensação de bem-estar por parte dos acadêmicos 
que participaram do projeto foi imenso e os mesmos tiveram a ciência de que o trabalho realizado foi fun-
damental para o alívio da dor entre esses pacientes. A participação neste projeto fez com que os acadêmicos/
anjos/palhações levasse para o âmbito profissional a certeza de que o sorriso também faz parte do trabalho 
do enfermeiro. Apesar de todas as dificuldades encontradas, o Instituto Anjos da Enfermagem conta com 
o apoio dos Conselhos Regionais de Enfermagem e do Conselho Federal de Enfermagem em quase todos 
os estados do Brasil, levando alegria e amor a quem precisa. É esse amor que o enfermeiro deve passar para 
todos os futuros pacientes e equipes por onde trabalhar. (Outros) Biologica e da saude 
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SIMULANDO CATÁSTROFES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Amanda Cristine Melo Sousa, graduanda do curso de Enfermagem da Universidade Tiradentes. Email: 
meloa88@gmail.com. Ingrid Caroline Barrozo Andrade, graduanda do curso de Enfermagem da Universidade 
Tiradentes. Email: ingridandrade_@hotmail.com. João Araujo Bezerra, graduando do curso de Enfermagem 
da Universidade Tiradentes. Email: joaoaraujo_8@hotmail.com. Raquel Xavier de Andrade, graduanda do 
curso de Enfermagem da Universidade Tiradentes. Email: raquelxa@rotmail.com. Co-autor Msc. Roberto 
Nascimento de Albuquerque (Curso de Enfermagem, Metodologia da Pesquisa em Saúde – Universidade 
Tiradentes –  roberto_nascimento@unit.br).

A simulação é a ação ou efeito de simular; disfarce; ou uma técnica de ensino que se fundamenta 
em princípios baseados em tarefas e se utiliza da reprodução parcial ou total destas tarefas em um modelo 
artificial. Sua aplicação é relacionada, em geral, a atividades práticas, que envolvam habilidades manuais ou 
decisões. Na área da saúde à simulação realística tem sido empregada em treinamento de emergência (trau-
mas, catástrofes, resgate); permitindo um ambiente participativo e interativo, utilizando cenários clínicos 
que replicam experiências da vida real. METODOLOGIA/OBJETIVO: Caracteriza-se por um estudo des-
critivo, na forma de relato de experiência, sobre o Simulado de Preparação para Catástrofes, realizado no dia 
05 de maio, do presente ano, promovido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC), Corporações da 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgências 192 – Sergipe, Secretaria 
Estadual e Municipal de Saúde de Aracaju no bairro Industrial com apoio logístico e técnico de diversos 
outros órgãos de segurança. Tem com objetivo analisar as dificuldades encontradas na preparação de agentes 
de Segurança Pública e prestadores de Serviços de Saúde; no aperfeiçoamento de estratégias operacionais 
e inteligentes de controle e gerenciamento de crises. RESULTADOS/CONCLUSÃO: os acadêmicos fo-
ram previamente instruídos para agir conforme vítimas, seguindo um roteiro que foi dado, posteriormente 
maquiados de acordo com a situação proposta para cada voluntário, eram quatorze vítimas com variados 
diagnósticos. A equipe foi dividida de acordo com a gravidade e prioridade de atendimento; as vítimas eram 
encaminhadas para lonas de triagem e classificadas por cores; preto (óbito), vermelho (gravíssima), amarelo 
(cuidados paliativos), e verde (observação). As vítimas mais graves eram transportadas pelo SAMU para hos-
pitais mais próximos e as vítimas em cuidados paliativos eram encaminhadas para escolas que serviam como 
apoio. Ao se passarem por vítimas, os alunos puderam perceber as dificuldades técnicas e dinâmicas nas 
equipes de resgate, que deveriam ser previamente capacitadas em laboratórios. Alguns relatos questionam o 
alto custo do desenvolvimento de centros de treinamento que utilizam tecnologia e comentam que o ensino 
em robôs descaracteriza a relação existente entre profissionais de saúde e pacientes. Quanto aos custos, vale 
lembrar que os gastos, tanto do sistema público de saúde quanto dos privados, com pacientes vítimas de er-
ros no atendimento à saúde são altíssimos e imensuráveis (especialmente pela subnotificação de tais eventos) 
e que as sequelas envolvidas em geral são permanentes e inaceitáveis. A partir desta experiência, concluiu-se 
que apesar de vivenciar diariamente situações semelhantes a esta se torna necessária a permanente e con-
tínua capacitação de todos envolvidos nestas, para que então possa ser reduzido o tempo do atendimento, 
melhorar prognóstico para as vítimas e maior chance de redução de sequelas. Em situações nas quais a vida 
de indivíduos depende de atuações, julgamentos e habilidades de outras pessoas, tais como na área de saúde 
e na aviação (onde os simuladores são utilizados há muito tempo), a simulação realística deve ser uma estra-
tégia mais encorajada e utilizada. Na área de saúde, seu objetivo maior é o adequado preparo profissional 
com foco na segurança do paciente. (Práticas Investigativas) Biologica e da saude 
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SÍNDROME DE BURNOUT: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS NAS RELAÇÕES 
SOCIO-AFETIVAS DO INDIVIDUO

Igor Soares Vieira (igosv@hotmail.com); José Marcos Melo dos Santos (josemarcos.se@gmail.com); Bruno 
Felipe de Santana Santos (bruno_psico@yahoo.com.br); William Alves de Oliveira (william_mandelly@
hotmail.com); Andréia Poschi Barbosa Torales andreiaposchi@msn.com); Marlizete Maldonado Vargas 
(marlizete_maldonado@unit.br); Cristiane Costa da Cunha Oliveira, cristiane_cunha@itp.org.br)

A síndrome de Burnout é vista como uma resposta ao estresse ocupacional, sendo interpretada como 
uma perda no sentido da relação trabalhador e trabalho, caracterizada por exaustão, sentimento de reduzida 
eficácia, diminuição da motivação e atitudes e comportamentos laborais disfuncionais. Embora o trabalho 
seja um componente que pode privilegiar a identidade do homem, permitir o acesso aos bens de consumo 
e resgatar sua auto-estima, ressalta-se que as condições de trabalho podem afetar seriamente a saúde psicos-
social dos trabalhadores, principalmente num ambiente altamente competitivo. OBJETIVOS/METODO-
LOGIA.  O presente trabalho procura fazer uma breve revisão de literatura sobre a Síndrome de Burnout 
e seus reflexos na saúde do trabalhador, objetivando discutir sobre quais aspectos dessa síndrome podem 
interferir na vida psicossocial das pessoas e de seus familiares. DISCUSSÃO. É muito comum observar 
em indivíduos com burnout os sintomas como: falta de apetite, hipertensão, dores musculares e de cabeça, 
quando se tratando de aspectos fisiológicos. No âmbito psicológico pode-se observar: insegurança, aflição, 
inquietude e perda no sentido da vida e do trabalho, o que pode vim a acarretar em dificuldades para resol-
ver problemas cotidianos, indiferença em relação aos outros, irritabilidade, intolerância entre outros proble-
mas. O individuo não é um ser único, mas social e estes problemas podem acarretar prejuízos não somente 
no ambiente organizacional, mas também nas relações sócio-afetivas em geral, inclusive na família, por esta 
ser o primeiro elo entre o sujeito e o universo social. Tal síndrome se apresenta com maior prevalência em 
profissionais da área da saúde e em professores, ou seja, em profissionais que apresentam uma maior relação 
interpessoal. CONCLUSÃO. Se o trabalho é sinônimo da identidade do homem, a psicologia deve se ater à 
possibilidade de controle sobre o trabalho, como condição fundamental para que o trabalhador desenvolva 
e utilize suas próprias estratégias para enfrentar as dificuldades e realizar o trabalho, protegendo-o contra o 
desgaste ou pelo menos evitando o sofrimento dele derivado. (Outros) Biologica e da saude 
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SÍNDROME TRANSFUSOR-TRANSFUNDIDO: ESTUDO DE CASO

Carla Olindina dos P.Menezes/carlinhamenezes.enf@hotmail.com; Michelly Cristinne Santos/
michellycristinne@hotmail.com; Vânia Maria Mendes Novais/ vaniamnovais@gmail.com; Rosemar Barbosa 
Mendes/rosemarbm@hotmail.com. 

Síndrome Tranfusor Feto-fetal (STFF) ou Síndrome de transfusão intergemelar, onde um  feto torna 
se transfusor (doador) de sangue e o outro transfundido (receptor); Geralmente ocorrem em gêmeos mono-
coriônicos (idênticos que dividem a mesma placenta e trocam sangue entre si); O feto doador cresce menos e 
produz muito pouco líquido amniótico, enquanto o receptor produz líquido amniótico em excesso, crescen-
do mais. A falta ou o excesso de sangue são ruins para os fetos podendo levar à morte de ambos (ainda den-
tro do útero) ou ao parto muito prematuro. A falta ou o excesso de sangue são ruins para os fetos podendo 
levar à morte de ambos (ainda dentro do útero) ou ao parto muito prematuro; Sua incidência estimada varia 
de 1:50.000 a 1:200.000 nascimentos; Sem tratamento, existe apenas 10% de chance dos fetos sobreviverem 
nos casos graves de STFF, com o tratamento as chances de pelo menos um feto sobreviver podem chegar a 
80%; Existem varias causas que podem ocorrer, e quanto mais precoce o diagnostico melhor pra escolher o 
tratamento adequado. A consulta de pré-natal bem feita, é uma das melhores modalidades para manter em 
observação a gestação múltipla, devido ser uma gestação de alto risco; Cada médico, seja obstetra ou não, 
tem que entender que a gravidez múltipla é de enorme risco, especialmente para os fetos, mas também para a 
mãe, e por isso vai ter que tratar com tripla atenção, e avaliar cada passo na evolução desse tipo de gravidez; 
As taxas de natimortos aumentam quando associadas com a Síndrome Transfusor- transfundido Feto-Fetal; 
Concluímos, que raramente essa patologia ocorre, por isso a importância do pré-natal, e dos cuidados puer-
perais.  (Dissertação) Biologica e da saude 
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SÍNDROMES HIPERTENSIVAS NA GESTAÇÃO

TELES, Aline Maria Cruz (alinemcteles@yahoo.com.br); CARMO, Maria Cristiane M. Do (crisenfa02@
hotmail.com); DIAS, Débora Kelly (debora_kelly@hotmail.com); SANTANA, Marcelo Oliveira 
(marcelosantna@hotmail.com); OLIVEIRA, Laianne Almeida (lai_nane@hotmail.com); PASSOS, Katssui Dos 
Santos (katypassos@hotmail.com); MORAIS, Paula Abreu Nascimento; MACHADO, Izadora Lisboa Dantas.

A decisão de ter um bebê requer planejamento e dedicação para com a nova realidade, mediante 
todas as alterações no ciclo gestacional que ocorrem com os pais e demais familiares. As expectativas sobre 
como será a gestação e como será o bebê trazem mudanças importantes, mas quando algo não segue como 
o planejado gera ansiedade desfavorável nas relações. As alterações não se restringem ao âmbito social e 
afetivo, ampliando para o campo fisiológico e psíquico. Umas das principais alterações são as síndromes hi-
pertensivas. A hipertensão arterial na gestação é fator de risco que somado às características individuais, con-
dições socioeconômicas desfavoráveis, antecedentes obstétricos e intercorrências clínicas podem desencadear 
danos ao binômio materno-fetal. É a maior causa de morbidade e mortalidade materna e fetal. Com isso, 
objetivou-se apresentar uma discussão sobre as síndromes hipertensivas durante a gestação correlacionando 
suas variáveis e repercussões neonatais, através da explanação das diferentes formas de apresentação das 
síndromes hipertensivas e das repercussões fetais. Foi utilizada a metodologia de revisão de literatura abor-
dando a temática e apresentando uma discussão sobre os aspectos importantes. Os dados foram colhidos na 
base de dados idexados como: Scielo, Bireme, além de referências bibliográficas livros, dentre outros, sendo, 
posteriormente, analisados qualitativamente. A Hipertensão arterial na gestação merece especial atenção, 
devido à sua dificuldade diagnóstica e no tratamento, causando mortalidade e morbidade materno e/ou fetal 
ainda frequentes. (Outros) Biologica e da saude 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA A 
IMOBILIZAÇÃO DE LIPASE

Raquel Helena Barbosa Ribeiro (raquelhele@gmail.com); Caio Morais de Almeida (caio_morais_almeida@
hotmail.com);  Luana Carvalho Garcia(lua_lcg@hotmail.com); Álvaro Silva Lima (aslima2001@yahoo.com.br); 
Cleide Mara Faria Soares, Luiz Pereira da Costa (lupeco7@hotmail.com).

Esse trabalho visa à síntese de nanopartículas magnéticas com e sem recobrimento por sílica, utili-
zando a metodologia sol-gel. As nanopartículas assim obtidas serão utilizadas como suporte para imobiliza-
ção de lípase através das metodologias de adsorção física e ligação covalente, oferecendo algumas vantagens 
tais como: maior área de superfície especifica para ligação de maior quantidade de enzima, menor resistência 
à transferência de massa e enzimas imobilizadas pode ser seletivamente separada da mistura reacional pela 
aplicação de campo magnético e com isso, reduzir capital e custos operacionais. A lípase por participar desse 
tipo de reação, ser de fácil acesso e por isso ter baixo custo tem sido alvo de inúmeras pesquisas com resul-
tados bastante satisfatórios. Entretanto, por ser uma enzima, a sua utilização em sua forma livre inviabiliza 
o processo devido às frágeis configurações estruturais. Com isso, a imobilização veio resolver essa questão, 
já que esse método permite que a enzima imobilizada seja resgatada com a sua estrutura e função mantidas, 
sem perdas e reutilizadas. Este trabalho tem como objetivo selecionar um método, após a análise de várias 
metodologias, para realizar a síntese das nanopartículas magnéticas e enfim caracterizar fisico-quimicamen-
te o suporte sintetizado (forma, tamanho e propriedades físico-químicas). As nanopartículas magnéticas 
foram preparadas por co-precipitação de íons de Fe (III) e Fe (II), adicionando-se solução de hidróxido de 
amônio 25%, onde se verifica a alteração de cor da solução de amarelo para preto com a formação de um 
precipitado de cor preta apresentando uma forte resposta magnética. Para a seleção da técnica de síntese 
das nanopartículas magnéticas foram preparadas três metodologias, descritas pelos trabalhos de Bumb et al 
(2008), Jiang et al (2009) e Yilmaz et al (2011). Destas três metodologias a que obteve uma melhor média 
de rendimento para a síntese das nanopartículas magnéticas foi a metodologia de Bumb et al (2008), com 
cerca de 98,86%.  (PIBIC/CNPq) Biologica e da saude 
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TRANSTORNOS MENORES? COMO OS PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA EM ARACAJU/
SE LIDAM COM ESSES PROBLEMAS?

Larissa Mirelle de Carvalho (larissaafarma@hotmail.com); Josefa Valéria Borges de Souza (lella_21borges@
hotmail.com); Marcos Cardoso Rios (mcrios_farma@yahoo.com.br).

Quando realizada de forma conseqüente, com a orientação e acompanhamento do farmacêutico, a 
automedicação pode apresentar benefícios. Entretanto, o uso abusivo de medicamentos, particularmente 
os isentos de prescrição, pode gerar graves conseqüências à saúde individual e coletiva. Esse fato exige dos 
farmacêuticos uma compreensão dos limites de sua intervenção no processo saúde-doença. Em contrasensu 
vários estudos vêm demonstrando um despreparo tanto da farmácia quanto do farmacêutico para atender 
com eficácia e segurança as principais solicitações que chegam até o ambiente da farmácia. Assim, conside-
rando os transtornos menores como problemas de relevância epidemiológica no mundo, afetando, em parti-
cular, o município de Aracaju/SE, faz-se necessário o controle em todas as etapas envolvidas no atendimento 
que possuem o potencial de realização de uma interferência eficaz no quadro destas doenças. OBJETIVO: 
Avaliar os procedimentos realizados e as informações fornecidas pelos farmacêuticos e trabalhadores de 
farmácias comunitárias frente aos transtornos menores mais prevalentes em Aracaju/SE. MATERIAL E 
MÉTODOS: Será feito um estudo do tipo transversal, exploratório e prospectivo, nas farmácias de Araca-
ju/SE, visando apontar a incidência e a prevalência dos transtornos menores no município. A partir desses 
resultados, será realizado uma pesquisa qualitativa, através de uma entrevista semi-estruturada, simulando 
um atendimento farmacêutico a um caso fictício das condições clínicas mais prevalentes. RESULTADOS 
ESPERADOS: Espera-se avaliar o comportamento dos profissionais das farmácias às condições simuladas, 
servindo como parâmetro direto à qualidade da dispensação farmacêutica oferecida no município.  (PRO-
VIC) Biologica e da saude 
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TRATAMENTO BIOLÓGICO DE EFLUENTE DE BIODIESEL COM MICRORGANISMOS 
AUTÓCTONES EM REATOR AIR-LIFT

Thauane Selva Lima da Silva(thauane_selva@hotmail.com); Álvaro Silva Lima (alvaro_lima@itp.org.br); 
Daniel Pereira da Silva (silvadp@hotmail.com); Denise Santos Ruzene (ruzeneds@hotmail.com); Daniel 
Delgado Queissada (queissada@gmail.com)

O grande desafio industrial é a produção estável em bases sustentáveis, o que exige tecnologias e 
práticas de gestão bem sucedidas. A biodiversidade dos sistemas aquáticos é inseparável desse conceito de 
sustentabilidade, visto que seu estoque de micro-organismos e invertebrados permite o controle biológico 
e a manutenção dos ciclos naturais. Nesse sentido, a legislação brasileira é considerada uma das mais 
avançadas mundialmente em relação ao gerenciamento de efluentes industriais e preservação do meio 
ambiente, porém a existência dessa legislação tão completa ainda não impede os despejos inadequados 
desses efluentes. Um dos efluentes com maior potencial poluidor é o oleoso, entre eles está o originado da 
produção de biodiesel. Sabendo-se que os sistemas de tratamentos de efluentes objetivam primordialmen-
te atender à legislação ambiental e em alguns casos ao reuso do mesmo, são testadas e utilizadas diversas 
operações unitárias e integradas. Esses processos podem ser classificados em físicos, químicos e biológicos 
em função da natureza dos poluentes a serem removidos do efluente. Os tratamentos biológicos devem 
ser realizados com micro-organismos autóctones do efluente (bioaumentação), já que os mesmos estão 
previamente adaptados aos poluentes que constituem este ambiente. Todos os processos de tratamento de 
efluentes sejam físicos, químicos ou biológicos, precisam ser realizados de acordo com a caracterização 
prévia do efluente. Porém, todos os tratamentos têm como objetivo o equilíbrio entre a alta eficácia e o 
baixo custo. METODOLOGIA/OBJETIVOS: Efluente utilizado - Foi utilizado um efluente proveniente 
da etapa de lavagem no processo de produção de biodiesel. O volume coletado foi representativo como 
um todo. O mesmo foi então desmembrado em alíquotas menores e armazenados em recipientes plásticos 
e estocados em uma câmara fria a –18 ºC. Porém, anteriormente a armazenagem em câmara fria, foram 
separados 2 L de efluente para o isolamento dos microrganismos, estes serão armazenados em geladeira 
(± 8ºC). Isolamento dos microrganismos - O isolamento de bactérias e fungos foi realizado seguindo o 
processo de diluição em série em placas de petri. Foram usados dois meios nutritivos diferentes: o meio 
Agar Nutriente (AN) para o isolamento das bactérias e o meio Batata Dextrose Agar (BDA) para o iso-
lamento dos fungos. As colônias que se desenvolverem durante o isolamento foram purificadas em novas 
placas de petri contendo AN ou BDA. O objetivo deste trabalho foi isolar micro-organismos autóctones 
de efluente da produção de biodiesel, para uso posterior no tratamento biológico do mesmo. RESULTA-
DOS: Isolamento dos micro-organismos - Após o período de incubação das placas contendo alíquotas do 
efluente não foi observado nenhuma colônia bacteriana em meio AN. Entretanto nas placas com BDA 
foram observadas algumas colônias fúngicas, as quais foram purificadas em meio BDA. Os fungos rece-
beram as nomenclaturas FI, FII, FIII e FIV. (PROBIC) Biologica e da saude 
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TRATAMENTO INTEGRADO DO CORANTE ANTRAQUINÔNICO AZUL DE INDATRENO: 
BIOLÓGICO E ELETROQUÍMICO

Anne Caroline Angelo Rodrigues (Curso Engenharia de Petróleo – UNIT e ITP, carool.angelo@hotmail.com); 
Álvaro Silva Lima (ITP e UNIT, alvaro_lima@itp.org.br); Denise Santos Ruzene (ITP e UNIT, ruzeneds@
hotmail.com); Daniel Delgado Queissada (ITP e UNIT, queissada@gmail.com)

Um dos efluentes com maior potencial poluidor é o da indústria têxtil. Principalmente, pela alta 
descarga de corantes, já que 20 % são perdidos durante o processo industrial. Dentre os processos de tra-
tamentos, os biológicos são os mais economicamente viáveis. Porém, quando realizados unitariamente são 
ineficazes. Assim, é importante a integração com outros processos. Os tratamentos eletroquímicos ganham 
interesse por serem tecnologias ambientalmente compatíveis. METODOLOGIA/OBJETIVOS: Tratamen-
to biológico com os fungos Cladosporium sp. e E. nigrum: O tratamento biológico ocorrerá em reator air-
-lift (6 L). Os fungos serão repicados para tubos contendo Batata Dextrose Agar e incubados (120 h e 28ºC). 
Após, a cultura será suspensa em 200 mL de água destilada e autoclavada. Em seguida, padronizado um vol 
de 108 esporos em Câmara de Neubauer. Cada alíquota será adicionada no reator com solução do corante 
por 5 dias e 28ºC. Posteriormente, o efluente ficará em repouso (24 h) e serão determinados Cor, DQO, 
pH e OD (APHA, 2005). Tratamento eletroquímico: Pré-tratamento do diamante dopado com boro - As 
placas serão preparadas sobre silício. Os eletrodos sintetizados pela técnica HF-CVD, com a temperatura 
do filamento entre 2440 e 2560oC. A fase gasosa consistirá em metano com excesso de H2, sendo o gás de 
dopagem o trimetil-boro. O grau final de dopagem será de 800 e 8000 ppm de boro. Assim, realizar-se-á 
um tratamento anódico, aplicando 3,0 V vs. HESS (1 min) em solução aquosa de H2SO4 0,5 mol L–1 e 
o tratamento catódico pela aplicação de –3,0 V vs. HESS (1 ou 3 min) em solução aquosa de H2SO4 0,5 
mol L–1. Montagem do eletrodo - O diamante dopado com boro será colado sobre uma placa de cobre e o 
resto isolado com resina Araldite®. Testes eletroquímicos - Utilizar-se-á uma célula eletroquímica em vidro 
Pirex® e tampa de Teflon, com orifícios para os eletrodos de trabalho, de referência e o contra eletrodo e 
para o trânsito de gases. Entre as técnicas, destacam-se a voltametria cíclica e a eletrólise potenciostática. A 
voltametria cíclica determinará o comportamento eletroquímico dos eletrodos na ausência e na presença do 
corante e os potenciais de oxidação. Logo, as eletrolises serão realizadas com diferentes potenciais (1,5; 2,0; e 
3,0 V). As medidas serão realizadas em Na2SO4, NaCl e meio aquoso. Tratamento integrado – O Efluente 
será tratado eletroquimicamente, em seguida, biologicamente e determinados Cor, DQO, pH e OD. Assim, 
o objetivo deste trabalho é apresentar uma alternativa para os tratamentos de efluentes com corante azul de 
indatreno. RESULTADOS: Os resultados serão apresentados após os experimentos descritos. Isso se deve 
ao projeto estar no seu primeiro mês de execução e, conforme cronograma, na fase de revisão bibliográfica.  
(PROBIC) Biologica e da saude 
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TREINAMENTO EM SERVIÇO PARA A GESTÃO EM ENFERMAGEM: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Thiago Luis Cardoso Nascimento(thiagocard@hotmail.com), Livia Maria Feitosa Melo(liviaefm@hotmail.
com); Crislãne Guimarães da Silva (cris_chicleteira@hotmail.com); Roberto Nascimento de Albuquerque( 
Roberto_nascimento@unit.br).

A Parada Cardiorrespiratória é um mal súbito que cessa a atividade miocárdica ventricular útil, asso-
ciada à ausência de respiração. Os profissionais de Enfermagem devem estar aptos para reconhecer quando 
um paciente está em franca PCR (Parada Cardiorrespiratória) ou prestes a desenvolver uma, pois este epi-
sódio representa a mais grave emergência clinica que se pode deparar, podendo levar o paciente a morte se 
não for atendido de forma correta em tempo ágil. É de extrema importância o treinamento dos profissionais 
de saúde no atendimento padronizado dessa situação clínica, pois o atendimento de maneira correta pode 
levar a prognósticos favoráveis. Objetivo: O presente estudo tem por objetivo relatar o treinamento realiza-
do por acadêmicos de Enfermagem para com os profissionais de saúde de um hospital de grande porte em 
Aracaju-SE. Método: Caracteriza-se por um estudo descritivo, na forma de relato de experiência, realizado 
por 8 acadêmicos do curso de Enfermagem de uma universidade particular da capital sergipana, durante a 
vigência do ensino clinico da disciplina Gerenciamento de Enfermagem em Serviço Hospitalar de Saúde. O 
treinamento foi realizado no auditório do hospital, no período de maio de 2012. Nessa oportunidade foram 
convidados profissionais da instituição hospitalar para participar do treinamento em serviço por meio da 
técnica de simulação, onde se utilizou um boneco de reanimação e equipamentos essenciais para o procedi-
mento. Antes da simulação, os alunos foram divididos formando uma equipe multidisciplinar, compostos 
por médico, enfermeiro, técnicos e acompanhante do paciente. Resultados: Compareceram ao treinamento 
seis (6) profissionais da saúde e duas (2) turmas de acadêmicos de Enfermagem. Ao final da simulação os 
acadêmicos envolvidos no treinamento convidaram os participantes para fazer uma demonstração, onde 
foi possível perceber que alguns profissionais não estão treinados suficiente para uma RCP (Reanimação 
Cardiopulmonar). Na semana anterior do treinamento foi feita divulgação por todo hospital espalhando 
cartazes e conversando com aqueles presentes para que comparecessem. Ainda assim, percebe-se a falta de 
interesse ou o não incentivo dos profissionais de saúde Conclusão: Foi perceptível como é importante que 
o núcleo de educação continuada incentive os profissionais ao treinamento em serviço para que assim seja 
possível, atualizar conhecimentos, novas técnicas, novos métodos introduzidos no mercado e, além de salvar 
vidas por meio da RCP. Se esta técnica for realizada de forma correta pode salvar varias vidas, e, para que 
isso aconteça é necessário que o trabalho em equipe seja realizado em sincronia, em busca do mesmo intuito: 
salvar a vida do paciente. (Práticas Investigativas) Biologica e da saude 
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TREINAR PARA APERFEIÇOAR: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Havane Emanuele Santos Nazário (havane.soares.nazario@gmail.com); Alessandra Andrade Freire (alessandra.
freire.costa@hotmail.com); Denise Rinalda Ribeiro (niseamor@gmail.com); Luanna Menezes da Cunha Barros 
(luanna_cunha@hotmail.com).

O Treinamento em serviço de saúde é um processo educativo que expõe situações do cotidiano do 
trabalho em análise, avaliação, discussão e capacitação, para a construção de novas perspectivas frente à 
assistência oferecida ao paciente, e ainda, oferecer atualização das práticas assistenciais cotidianas com o ob-
jetivo de proporcionar o aprofundamento do conhecimento sobre o conteúdo a ser abordado. METODO-
LOGIA/OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho é capacitar os acadêmicos da Universidade Tiradentes, 
os técnicos e os enfermeiros do Hospital de Urgência de Sergipe para o melhor desempenho dos serviços 
prestados aos pacientes. E também, atualizar os conhecimentos dos mesmos quanto ao novo Protocolo das 
Novas Diretrizes de Ressuscitação Cardio-pulmonar (RCP), recomendadas pela American Heart Associa-
tion (AHA). Caracteriza-se por ser um estudo descritivo, na forma de relato de experiência, sobre dois Trei-
namentos em Serviço relacionado à Ressuscitação Cardio-pulmonar e Administração de Medicamentos, 
realizado no Hospital de Urgência de Sergipe, no período entre Fevereiro à Julho de 2012. Participaram do 
projeto a orientadora da disciplina Gerenciamento de Enfermagem, acadêmicos do curso de graduação de 
Enfermagem da Universidade Tiradentes, bem como funcionários do HUSE, sendo técnicos e enfermei-
ros das Alas D e Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ). RESULTADOS: Para o treinamento de 
Administração de Medicamentos, foi reunida toda a equipe de enfermagem dos setores citados no posto 
de Enfermagem da própria instituição, e foi utilizado como método expositivo, slide para a apresentação 
teórica do conteúdo e também distribuído panfletos explicativos, no qual foi discutido e debatido acerca dos 
cuidados durante a preparação, diluição e na administração de medicamentos. O tema é um problema não 
só do Hospital em questão como também de várias Instituições de Saúde, como podemos perceber com a re-
alidade de casos que a mídia nos mostra rotineiramente. Enquanto que o Treinamento de RCP, além dessas 
fontes de apresentação ainda dispusera de um manequim e dramatização de cena, no qual foi demonstrada, 
pelos alunos, a maneira correta de abordar o paciente em Parada Cardiorrespiratória (PCR), e ao término 
da apresentação os funcionários tiveram a oportunidade de treinar no manequim e expor dúvidas e questio-
namentos. Contudo, foi obtido um resultado satisfatório, pois durante toda a capacitação pode-se perceber 
a troca de conhecimentos entre os alunos, professores e funcionários do Hospital bem como a motivação e 
entusiasmo dos mesmos. E ainda, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do HUSE ficou tão satisfeito 
com o resultado que convidou os acadêmicos para um novo Treinamento em Serviço. Logo, conclui-se que 
as práticas de Educação Permanente dentro de uma instituição de Saúde são de fundamental importância 
para que se mantenha uma assistência adequada e de qualidade aos pacientes. Porém, para que isso aconteça 
de maneira satisfatória, se faz necessário o incentivo, a criatividade e a motivação, não só dos professores e 
acadêmicos, quanto à iniciativa de oferecer os treinamentos, bem como da própria instituição de promover 
e divulgar constantemente Cursos de Capacitação e atualização dos profissionais. (Práticas Investigativas) 
Biologica e da saude 
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UMA FALSA VÍTIMA NO ATENDIMENTO DE URGENCIA EM EMERGENCIA

Bruna Mascarenhas (bruninhamascarenhas@hotmail.com); Marília Nogueira (marilia.enfermeira@hotmail.
com); Qivia Batista(quivia_batista@hotmail.com); Tatiane Farias(tati.fd@hotmail.com.

O atendimento pré-hospitalar é importante para a vítima por diversos motivos entre eles podem ser 
citados sua avaliação rápida e precisa identificação da hipóxia e do choque, inicio das intervenções adequa-
das e no momento oportuno, transporte do paciente sem perda de tempo para o local indicado. O atendi-
mento pré-hospitalatar é fundamental que seja de forma qualificada porque dará oportunidade de muitas 
vítimas serem salvas.OBJETIVOS: No momento em que o acadêmico é colocado como vítima no curso 
PHTLS, é bastante proveitoso adquirir experiência pelo fato de assimilar o atendimento pré- hospitalar que 
lhe é passado na aulas teóricas na universidade relacionando com que está ocorrendo na pratica, no momen-
to o aluno se vê como se ele fosse realmente uma vítima traumatizada, e durante o atendimento percebe-se a 
importância de um atendimento humanizado tornando esse aluno futuramente um profissional assistencial 
que tem noção do que a vítima ou paciente depende; e o acadêmico tem oportunidade de aprimorar seus 
conhecimentos em relação ao atendimento de urgência. METODOLOGIA: O curso PHTLS-SE (Atendi-
mento Pré-hospitalar ao Traumatizado), oferece a oportunidade para o acadêmico de enfermagem ser uma 
falsa vítima no atendimento pré-hosptitar. Trata-se de um estudo descritivo na forma de relato de experiên-
cia sobre o curso PHTLS, realizado nos dias 01 e 02 de setembro de 2012, como atividade extracurricular 
do curso de Enfermagem de uma universidade particular em Aracaju/SE. RESULTADOS:O curso teve 
duração de vinte horas, sendo que cada grupo tinham quatro profissionais de áreas distintas, ou seja, era 
multiprofissionais, tinha médicos, enfermeiros, acadêmicos de enfermagem e medicina, técnico em enfer-
magem e segurança do trabalho.Um cenário é criado e a falsa vítima(o acadêmico) é maquilada de acordo 
com a biomecânica do trauma, e os profissionais que estão participando do curso realizam  todo o atendi-
mento a essa vitima seguido por uma sequência de atendimento. Tudo isso ocorre para melhor entrosamento 
do aluno que está fazendo o curso com o atendimento, melhorando assim o método de passar para o aluno 
os conteúdos teóricos e práticos onde ao término do curso serão capacitados a realizar um atendimento 
pré-hospitalar. È passado para o aluno a importante missão de observar os sinais e sintomas apresentados 
pela vítima durante o atendimento para evitar possíveis complicações. CONCLUSÃO: Para o acadêmico é 
muito importante ser a falsa vítima, pelo fato de aprender a diagnosticar o que é prioridade no atendimento, 
os sinais de complicação multisistêmico, como deve proceder a imobilização, a sequência de todo o atendi-
mento e associar a prática com a teoria. Quando o aluno é colocado no lugar da vítima é visualizada uma 
série de acertos e erros dos profissionais que estão participando do curso, a forma que esses profissionais rea-
lizam o atendimento define a qualidade de sobrevida da vítima. È importante observar os sinais e sintomas 
apresentados pela vítima durante o atendimento para evitar possíveis complicações. 

(Práticas Investigativas) Biologica e da saude 
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VALIDAÇÃO DE ESCALA DE ESTRATÉGIAS DE COPING EM MULHERES 
AGREDIDAS PELOS PARCEIROS

Angélica Raquel Ferreira de Araújo Silva (Graduanda de Psicologia. Vinculada ao Laboratório de Planejamento 
e Promoção de Saúde- LPPS \ Instituto de Tecnologia e Pesquisa- ITP, angelicaraquel_al@hotmail.com); 
Janayna Mendes Santos (Graduanda de Psicologia. Vinculada ao Laboratório de Planejamento e Promoção 
de Saúde- LPPS \ Instituto de Tecnologia e Pesquisa- ITP, janaynamendes2009@hotmail.com); Jamile 
Santana Teles Lima (Psicologia, Mestrado em Saúde e Ambiente. Vinculada ao Laboratório de Planejamento e 
Promoção de Saúde- LPPS \ Instituto de Tecnologia e Pesquisa – ITP); Marlizete Maldonado Vargas (Psicóloga, 
Doutora, Coordenadora do Laboratório de Planejamento e Promoção de Saúde- LPPS \ Instituto de Tecnologia 
e Pesquisa – ITP. Marlizete@uol.com.br)

A violência doméstica conjugal é um fenômeno complexo com raízes profundas nas relações de 
poder, gênero, sexualidade e sociais. Calcula-se que aproximadamente 6,8 milhões de mulheres já foram 
espancadas pelos parceiros ao menos uma vez, no Brasil. Os traumas consenquentes da violência doméstica 
conjugal sofrida pelas mulheres no quotidiano alcançam magnitudes ainda pouco dimensionadas, bem 
como o repertório das estratégias utilizadas mediante esse tipo de evento traumático. OBJETIVOS: Esse 
estudo busca ampliar a compreensão dessa temática nas famílias sergipanas a partir da percepção de mu-
lheres em situações de violência doméstica conjugal; analisar o repertório das estratégias de enfrentamento 
dessas mulheres e validar uma escala de coping para esse tipo de violência. METODOLOGIA: Serão sujei-
tos, mulheres atendidas na Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher. Para a validação da escala, 
construída com 52 itens e variável tipo Likert de cinco pontos, será utilizada uma amostra intencional de 
300 mulheres. As análises estatísticas serão descritivas (média, desvio padrão, percentuais e frequência) e 
fatoriais. RESULTADOS: Os resultados parciais com 88 sujeitos apontaram correlações inversas entre as 
estratégias negativas e nível de escolaridade; sendo que as estratégias negativas tiveram correlações positivas 
com nível de estresse, ou seja, quanto maior o uso de estratégias negativas, maior o estresse. (PROBIC) 
Biologica e da saude 



498
AGRÁRIAS, 

SAÚDE e 
BIOLÓGICAS

VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DO ÓLEO DA ALPINIA ZERUMBET 
NA FLEXIBILIDADE ARTICULAR EM PACIENTES SUBMETIDOS 

À CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO

Maria Fernanda dos Santos Goncalves (nanda_sgoncalves@hotmail.com); Hele Silveira Guimaraes 
(helesilveira@hotmail.com)

A cirurgia de Artroplastia Total do joelho (ATJ - colocação de uma prótese em substituição à ar-
ticulação do joelho) surge com o objetivo de dar uma melhor qualidade de vida à população e minimizar 
os efeitos deletérios da Osteoartrose. Porém algumas complicações pós-cirúrgicas podem ocorrer como 
trombose venosa profunda, infecção hospitalar e a rigidez que continua a ser problema comum após ATJ. A 
possibilidade de uma nova terapêutica e um novo prognóstico para pacientes pós-operatórios de Artroplastia 
Total de Joelho é o que justifica esse trabalho cujo objetivo é mensurar o efeito da aplicação do óleo da Al-
pinia zerumbet, no ganho de amplitude do movimento (ADM) do paciente pós-operatório de Artroplastia 
total de Joelho. Trata-se de um ensaio clínico tipo II, prospectivo, randomizado, controlado e duplo cego, 
realizado nas instalações da Clínica CEOT Fisioterapia, que contará com a participação de 20 pacientes 
voluntários e que tenham se submetido à cirurgia de Artroplastia Total de joelho com o mesmo cirurgião 
e tenham o mesmo tipo de prótese. Serão realizadas 20 sessões, a amostra será dividida em dois grupos 
(n=10 em cada): Grupo FP (pacientes tratados com a Fisioterapia Convencional + óleo placebo) e Grupo 
OF (pacientes tratados com a Fisioterapia Convencional + óleo essencial de Alpinia zerumbet). A avaliação 
da ADM se dará através do Flexímetro. A divisão dos grupos será feita de forma randomizada através de 
envelope, a avaliação da ADM será dada de maneira duplo cego, ou seja, um avaliador neutro mede a ADM 
antes do procedimento cirúrgico, um outro pesquisador realiza a Fisioterapia convencional e outro pesqui-
sador avalia no final a ADM do paciente. Para variáveis dependentes e independentes serão utilizados teste t 
Student para amostras pareadas ou independentes e Teste U de Mann-Whitney ou Wilcoxon para varáveis 
pareadas ou independentes, a depender da normalidade ou não das amostras. Será levado em consideração 
a significância de p&#8804;0,05 sendo os dados processados pelo software Graph Pad Prism versão 5.0. 
Espera-se com este estudo, que a utilização do óleo essencial de Alpinia zerumbet, possa ser efetiva no ganho 
de ADM e consequentemente da função do paciente pós-operatório de Artroplastia Total de joelho, melho-
rando assim a qualidade de vida do mesmo. (PROBIC) Biologica e da saude 
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VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTADO DE SERGIPE: 
TIPIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO NO TRIÊNIO 2009-2011

Juliana Silva Linhares/linhares_juliana_7@hotmail.com; Thalita Maria Nascimento de Oliveira/
thalitanascimen@gmail.com; Marlizete Maldonado Vargas/marlizete@uol.com.br

Essa pesquisa tem por objetivos o estudo da violência física e sexual contra crianças e adolescentes; 
caracterizar esse tipo de violência em Sergipe, através das ocorrências no último triênio; identificar o vínculo 
existente entre agressor e vítima; discutir acerca dos fatores que direta ou indiretamente estejam relacionados 
com as ocorrências destes tipos de violência;  verificar a evolução dos registros da violência física e sexual 
contra crianças e adolescentes no estado de Sergipe nos últimos três anos. Trata-se de uma pesquisa de ca-
ráter quantitativo, descritivo, com analise de relações entre variáveis como tipo de violência e vinculo com 
o agressor, será realizada uma analise dos dados, submetendo-os a uma categorização que alimentará um 
banco, este será organizado através do programa SPSS, e discutidos com base nas publicações científicas 
produzidas no país nos últimos cinco anos, através de provas de estatística descritiva. Espera-se que a pes-
quisa gere conhecimento científico sobre a prevalência dos tipos de violência física e sexual contra crianças 
e adolescentes no estado de Sergipe, uma discussão de dados e utilização desses entre os serviços que traba-
lham na rede de atenção a vitimas de violência, realizar reuniões, seminários para discussão dos resultados, 
primeiramente entre grupos envolvidos para que estes também participem do processo de analise dos resul-
tados, a partir do semestre final da pesquisa e a criação de um banco de dados único para toda a rede, que 
será fundamental para subsidiar outros estudos e políticas publicas. (PIBIC/FAPITEC) Biologica e da saude 
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DESENVOLVIMENTO DA VACINA DE DNA UTILIZANDO O GENE CP40 PARA O 
CONTROLE DA LINFADENITE CASEOSA

Wanessa Lordêlo Pedreira Vivas (Programa de Doutorado RENORBIO-SE LBmat/ITP/UNIT wanessa_
lordelo@unit.br), Daniela Droppa Almeida (Mestranda em Biotecnologia Industrial LBmat/ITP/UNIT 
danieladroppa@gmail.com), Carolina Silva Ferreira (UNIT carolferreira_sf@hotmail.com), Katharina Kelly 
de Oliveira Gama Silva (Graduanda em Biomedicina LBmat/ITP/UNIT kate_olyver@hotmail.com), Klebson 
Silva Santos (UNIT klebson-biomedico@hotmail.com), Andrea Rezende (Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico- Biotecnologia, Universidade Federal de Pelotas andreabiomedica@hotmail.com) Alexandre Brum 
(Centro de Desenvolvimento Tecnológico- Biotecnologia, Universidade Federal de Pelotas alex.brum@bol.
com.br), Sibele Borsuk (Centro de Desenvolvimento Tecnológico- Biotecnologia, Universidade Federal de 
Pelotas sibeleborsuk@gmail.com), Roberto Meyer (Laboratório de Imunologia - Universidade Federal da Bahia 
meyer@ufba.br), Isabel Bezerra Lima Verde (LBmat/ITP/UNIT isabel_limaverde@yahoo.com.br) Francine 
Ferreira Padilha LBmat/ITP/UNIT fpadilha@yahoo.com)

A Linfadenite Caseosa (LC) é uma doença crônica, infectocontagiosa, que acomete caprinos e ovi-
nos e raramente os humanos. O agente etiológico da LC é o Corynebacterium pseudotuberculosis, uma 
bactéria gram-positiva, intracelular facultativa. A medida de melhor custo-benefício contra essa doença é a 
imunização, entretanto, não existe uma vacina suficientemente protetora contra a C. pseudotuberculosis. A 
proteína fosfolipase D (PLD) é considerada imunogênica e tem sido utilizada no desenvolvimento de vacinas 
recombinantes contra a LC, porém testes realizados com este antígeno apresentaram proteção pouco satis-
fatória. A Corynebacterial protease (CP40) codificada pelo gene cp40 apresenta similaridades bioquímicas 
com a PLD. Devido a estes fatores, este antígeno apresenta potencial para o desenvolvimento de vacinas 
recombinantes. O objetivo desse estudo foi construir uma vacina de DNA utilizando o gene cp40 do C. 
pseudotuberculosis para ser utilizada no controle da LC. Inicialmente foi realizado PCR para amplificação 
do gene cp40 utilizando primers F5’ ACCATGGATAATTTCCTCGATCAGTC 3’ e R5’ GCCGGA-
TCCTTATCTAGAACCAGTTG 3’. Para a PCR utilizou-se 1µL de DNA cromossomal, além de 1µL de 
cada primer, 25µL Master Mix (Promega) e 22µL  de água MiliQ autoclavada com volume final de 50 µL. 
O Produto da PCR foi visualizado em gel de agarose 1% corado com Corante Blue Green. O fragmento 
referente ao gene cp 40 foi ligado ao vetor de expressão em eucarioto pTARGET (Promega). A ligação foi 
feita utilizando produto de PCR à 1 µL do vetor pTARGET, a reação foi mantida a 4°C por 16 h. Posterior-
mente  1 µL do produto da ligação foi utilizado para a transformação por eletroporação em Escherichia coli 
TOP10. Os clones recombinantes foram selecionados com X-gal e IPTG. Foram selecionadas 10 colônias 
brancas para cultivo em LB líquido e a extração do DNA plasmidial foi feita com auxilio do kit Miniprep 
(Promega). A caracterização dos clones recombinantes foi feita por digestão com a enzima EcoRI e KpnI, 
onde o fragmento referente ao tamanho do gene foi liberado, demonstrando que os clones recombinantes 
em questão são viáveis para a produção da vacina de DNA. A vacina de DNA (pTAGET/cp40) foi desenvol-
vida com êxito. Posteriormente será realizada a transfecção em células VERO para verificar a expressão da 
proteína em células eucariotas para posteriormente ser utilizada para imunização de camundongos, com a 
finalidade de avaliar o potencial imunogênico desta vacina para o controle da Linfadenite Caseosa.
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DOS MODOS DE APLICAÇÃO DE RADIAÇÃO MICRO-ONDAS 
NA QUEBRA DE EMULSÕES DE PETRÓLEO

Robson Luiz Moura Santos (Graduação em Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/ITP, robson_luiz_ms@
hotmail.com); Eloá Cristina Loureiro da Rocha (Graduação em Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/ITP, 
eloa_cristina14@hotmail.com); Milena Cabral Linharas (Graduação em Engenharia Química/UFS e NUESC/
ITP, milena.cabral@yahoo.com.br); Denisson Santos (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/
UNIT e NUESC/ITP, denis_s_santos@hotmail.com); Wilson Linhares Santos (NUESC/ITP, wilson.linhares@
hotmail.com); Montserrat Fortuny (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Processos/UNIT e 
NUESC/ITP, fhmontse@yahoo.es); Alexandre Ferreira Santos (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 
Processos/UNIT e NUESC/ITP, alexfsantos@hotmail.com).

De todo o petróleo produzido no mundo, cerca de 80% é recuperado na forma de emulsões altamente 
estáveis. Esta estabilidade é atribuída sobretudo a compostos tensoativos presentes naturalmente no petróleo, 
tais como resinas, asfaltenos, ácidos naftênicos e sólidos finos. Ao submeter as fases aquosa e oleosa ao íntimo 
contato, aqueles tensoativos irão se acumular na interface óleo-água. Esse fenômeno irá originar um filme forte, 
rígido e visco-elástico que resiste à coalescência das gotas e consequente desestabilização do sistema emulsiona-
do. Por razões econômicas e operacionais, é necessário separar a água do óleo antes das operações de transporte 
e refino. Existem diversos métodos de desestabilização de emulsão, tais como tratamento químico, separação 
gravitacional, centrifugação, aquecimento e tratamento eletrostático. Todos esses métodos, combinados ou se-
paradamente, são largamente utilizados na indústria para o processamento de emulsões água/óleo. Entretanto 
são ineficientes para o processamento de alguns tipos de petróleo. Assim, para superar estas ineficiências  tem-se 
desenvolvido o estudo da aplicação de radiação de micro-ondas para tratar tais emulsões. Esse tipo de radiação 
pode ser aplicada em dois modos principais. O modo de aquecimento monomodo projeta as micro-ondas pre-
cisamente na amostra, há a vantagem de permitir uma aplicação eficiente da energia e os reatores que utilizam 
esse tipo de aquecimento apresentam eficácia potencial relativa três vezes maior. No aquecimento multimodo, 
a presença de diferentes modos resulta em múltiplos pontos quentes dentro da cavidade de irradiação, assim 
como flutuações locais no campo eletromagnético que podem originar superaquecimento localizado. Assim, 
este trabalho tem o objetivo de analisar a influência dos diferentes modos de aquecimento proporcionados 
pelas micro-ondas na eficiência de quebra de emulsões água/óleo em reator batelada. Para o desenvolvimento 
desse estudo, foram preparadas amostras de emulsões de água isenta de sal em petróleo, através de mistura sob 
forte agitação. Para caracterização destas emulsões, foram empregadas as seguintes técnicas analíticas: difração 
a laser para determinar a distribuição de tamanho das gotas (DTG) e titulação potenciométrica empregando o 
reagente de Karl Fischer para determinação do teor de água. Após caracterização as amostras de emulsões foram 
levadas ao processamento em distintos reatores micro-ondas (monomodo e multimodo) comerciais que operam 
em batelada. Em seguida, as fases oleosas separadas foram caracterizadas quanto ao teor de água, buscando avaliar 
a eficiência do processo. Ao verificar a influência do modo de aplicação da radiação na eficiência de separação em 
sistema batelada, não foi constatada nenhuma diferença significativa. Os resultados mostraram que sob menores 
temperaturas (120 ºC) a eficiência de separação está diretamente relacionada com o tempo de processamento. 
Entretanto, quando o processo ocorreu a maiores temperaturas (180 ºC) o tempo não se mostrou um parâmetro 
significante, obtendo-se eficiências em torno de 95%. Em ambos os modos de aplicação de radiação micro-ondas, 
essa eficiência apresentou relação com a quantidade de energia dispendida. Dessa maneira, é razoável concluir 
que o processo de quebra de emulsões de petróleo via micro-ondas se mostra mais dependente da quantidade de 
energia aplicada que dos demais parâmetros estudados. (PROBIC) Exatas e da terra 
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APLICAÇÃO DE SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS UTILIZANDO POLIETILENOGLICOL E 
GOMA DE CAJUEIRO PARA EXTRAÇÃO DE LIPASE

Isabela Nascimento Souza/isabela__souzza@hotmail.com; Gustavo de Brito Cardoso/gulider@yahoo.com.br; 
Álvaro Silva Lima/aslima2001@yahoo.com.br; Cleide Mara Faria Soares/cleide18@yahoo.com.br

Esta pesquisa visa aplicar goma natural – exsudato do cajueiro, para formar sistemas aquosos bifási-
cos com polietilenoglicol. A principal motivação é a utilização de matéria-prima regional como ingrediente 
no preparo de sistemas de purificação de enzimas, nomeadamente a lipase, a qual apresenta várias apli-
cações. Dentro deste contexto, utilizar-se-á um microrganismo isolado de solos com histórico de contato 
com petróleo e pertencente à coleção de cultura do Laboratório de Pesquisa em Alimentos do Instituto de 
Tecnologia e Pesquisa. Após a construção das curvas binodais, será feitos ajustes matemáticos utilizando 
a equação de Merchuck e em seguida a obtenções das linhas de amarração, e por fim serão analisados os 
efeitos do sistema utilizado, da massa molecular do PEG, da concentração dos constituintes do sistema e 
da temperatura na partição de lipase. OBJETIVOS: Objetivo Geral: Extrair lipases por meio de sistemas 
aquosos bifásicos utilizando goma do cajueiro e PEG. Objetivos específicos: 1 - Construir curvas binodais 
para sistemas polietilenoglicol e goma do cajueiro; 2 - Ajustar modelo matemático para prever as linhas 
de amarração; 3 - Avaliar o efeito do peso molecular do PEG, concentração de PEG e goma de cajueiro e 
temperatura na partição de lipase. METODOLOGIA: A pesquisa será realizada no Instituto de Tecnologia 
e Pesquisa (ITP). Os materiais a serem utilizados durante a pesquisa são: a goma do cajueiro e os polieti-
lenoglicois (PEG) com massas moleculares entre 400 e 20.000. Será preparado o meio de cultura para o 
desenvolvimento da bactéria Bacillus sp. ITP-001 assim, sendo feita uma fermentação submersa conduzida 
em um fermentador sob a agitação de 150 rpm, após a fermentação será feita a precipitação das proteínas 
contaminantes. Serão montados sistemas aquosos bifásicos onde através do diagrama de fases serão feitas as 
linhas de amarração (tie lines – TL), por meio da observação desses diagramas de fases obterá a formação 
do sistema. Utilizará-se-á de equações para a determinação dos coeficientes de partição, das recuperações 
de enzima e proteínas e do fator de purificação. A enzima purificada poderá ser particionada para a fase rica 
em sal, fase rica no IL ou interface. A fase na qual a enzima apresentará maior fator de purificação será dia-
lisada em sacos por toda a noite à temperatura de 4ºC. As soluções contendo a enzima serão liofilizadas em 
liofilizador (Labconco Freezone 4.5) em diferentes condições de processo para a manutenção da atividade 
enzimática. Nas determinações analíticas a determinação da atividade lipolítica será avaliada pelo método 
descrito por Soares et al. (1999). A determinação da proteína seguirá o método de Bradford (1976), utili-
zando como padrão a albumina bovina (BSA). Será feita também a determinação do pH pelo pHmetro e a 
eletroforese será realizada para averiguar o processo de purificação da lípase. RESULTADOS: Conforme a 
literatura diz, espera-se que os resultados alcançados com a execução deste projeto são a formação de recurso 
humano no nível de iniciação científica, construir diagramas de fase para o sistema formado (PEG/Goma 
do Cajueiro) e  determinar as condições otimizadas para purificação da lípase de Bacillus sp. ITP-001. 

(PIBIC/FAPITEC) Exatas e da terra 
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AQUECEDOR SOLAR DE ÁGUA

Pedro Augusto Silva Doria (pedro-doria@hotmail.com), Pedro Henrique Campello Santos (pedro_campello@
hotmail.com); Renan Tavares Figueiredo (renantf@infonet.com.br);  Gerson Antas Porto (porto_gap@
hotmail.com); Manuela Souza Leite (manuela_leite@itp.org.br); Osíris Ashton Vital Brasil (ashtonvital.hope@
petrobras.com.br).

O Brasil possui um enorme potencial de aproveitamento da energia solar, com um potencial de 15 
trilhões de MWh. A energia proveniente do sol pode ser utilizada para gerar energia, vapor, cocção de ali-
mentos e uma das maneiras mais simples de aproveitar essa energia é no aquecimento de água para o uso 
doméstico. Com um sistema bem simples pode se aquecer água para banho, piscinas, hidromassagens e etc. 
(METODOLOGIA). Um sistema de aquecimento de água solar compõe-se basicamente em três partes que 
são a captação, a armazenagem e a distribuição. O painel que recebe os raios solares é uma placa vazada e 
de fácil aquisição, pintada com tinta preta (para melhor absorção), a água fria vem de um boiler passa por 
um cano e percorre até a placa que irá aquecer. Quando a água começa a ser aquecida cria uma diferença de 
densidade (Termossifão), a água quente é mais leve então ela é empurrada para cima pela água fria dentro 
da placa até chegar em um cano que retorna para boiler. Mantendo esse ciclo pode rápidamente obter água 
com uma temperatura média de 40ºC. Para melhorar o sistema o boiler precisa ter um isolamento bom, que 
pode ser com vácuo, lã de vidro. A instalação das placas que irão aquecer a água precisa está virada para o 
Sul e com uma angulção entre 10º e 50º, a depender do local que irá ser construído, essa angulção é para 
um melhor aproveitamento do sol evitando que a placa receba sombra. (RESULTADO E DISCURÇÕES) 
O aquecedor de água solar contruido e instalado no terraço do bloco E Campus II da UNIT, esta passan-
do por ajustes para obter um melhor rendimento. Em teste realizados obteve uma média de 39º e 60ºC, 
mas teve também um pico de 65ºC. Melhorando o isolamento e as placas pode se obter essas temperaturas 
facilmente. (CONCLUSÃO) Com um sistema simples e barato, pode se obter água quente para o banho, 
evitando um dos maiores consumos de energia de uma casa que é o chuveiro elétrico e ainda está utilizando 
uma energia renovável. (PIBIC/CNPq) Exatas e da terra 
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ASPERGILLUS NIGER: POTENCIAL PARA PRODUÇÃO DE ENZIMAS HEMICELULOLÍTICAS 
E CELULOLÍTICAS E APLICAÇÕES EM RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS

Quitéria da Silva Mendonça (Graduanda em Ciências Biológicas, e Iniciação Científica Universidade 
Tiradentes, quiteria@airflight.com.br);  Jaqueline Barroso de Souza (Graduada em Ciências Biológicas, 
Universidade Tiradentes, jaquelinebarrosodesouza@gmail.com);  Vanina Cardoso Viana (Doutoranda 
em Engenharia de Bioprocessos, Universidade Tiradentes, vaninaviana@hotmail.com); Rodrigo Anselmo 
Cazzaniga (Pós-Doutorando, Universidade Tiradentes, cazzaniga.rodrigo@gmail.com); Denise Santos Ruzene 
(Docente da Universidade Tiradentes e Pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, ruzeneds@hotmail.
com);  Daniel Pereira da Silva (Orientador,  docente da Universidade Tiradentes e Pesquisador do Instituto de 
Tecnologia e Pesquisa, silvadp@hotmail.com).

As enzimas são moléculas de proteínas que têm a função de catalisar uma reação, ou seja, aceleram 
uma reação química por meio de ligações aos reagentes em posições e circunstâncias que aumentam a 
probabilidade da reação. Dentro do contexto de especificidade, as enzimas são bastante específicas, decom-
pondo ou compondo apenas certas substâncias em certas condições de temperatura, pH e concentração do 
substrato. As enzimas são amplamente usadas no processamento de alimentos e em muitos outros ramos 
industriais. As enzimas relacionadas ao complexo xilanolítico podem ser produzidas pelos mais diversos 
microrganismos, sendo os fungos filamentosos particularmente os principais produtores. A importância do 
estudo e de avanços na área da biotecnologia iniciou-se anos 80 com as celulases e hemicelulases, primeiro 
com a aplicação em rações animais e depois nas indústrias alimentícias. Posteriormente, as enzimas foram 
utilizadas nas indústrias têxteis e lavanderia, como também em indústrias de papel e celulose. Nos dias 
atuais, as enzimas estão sendo comumente utilizadas em muitas aplicações industriais, e a demanda por 
enzimas mais estáveis, altamente ativas e específicas está crescendo rapidamente. Hoje em dia, estas enzimas 
contabilizam uma fatia aproximada de 20% do mercado mundial de enzimas, sendo a maioria produzida 
por Aspergillus e Trichoderma. Neste sentido, o presente trabalho busca preparações enzimáticas oriundas 
do A.niger visando avaliar sua produção enzimática. Para isso, o Aspergillus niger foi isolado de matéria 
vegetal em decomposição, a cepa do respectivo fungo será mantida em meio aveia, anteriormente preparado 
e autoclavado (1,5 atm por 15 min) em tubos de ensaio e inclinados. Os repiques serão realizados periodi-
camente, e mantidos a 35ºC durante uma semana e posteriormente guardados em geladeira, à temperatura 
de 4ºC. Em seguida o crescimento do A. niger será avaliado em meios seletivos para que desta forma seja 
analisada a sua produção enzimática, para que posteriormente possa-se  purificar as  xilanases do respectivo 
microrganismo. Os resultados esperados para este são para ampliar os conhecimentos adquiridos com a uti-
lização de novas estratégias, que potencializem e ampliem os estudos sobre a biota brasileira, neste caso por 
intermédio da identificação de novos e promissores produtores de enzimas do sistema xilanolítico. ~

(PROVIC) Exatas e da terra 
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DE LÍQUIDOS IÔNICOS BASEADOS EM 
CÁTION IMIDAZÓLIO E PIRIDÍNIO

Milson dos Santos Barbosa (Graduação em Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/ITP, barbosamilson@
hotmail.com); Elisângela Batista da Silva (Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos/UNIT 
e NUESC/ITP, zanelibatista@hotmail.com.br); Cliff Iuri de Souza Gonçalves (Graduação em Engenharia de 
Petróleo/UNIT e NUESC/ITP,cliff_iuri@hotmail.com); Mayara Paes de Brito(Graduação em Engenharia de 
Petróleo/UNIT e NUESC/ITP, mayara.paes@globo.com); Cláudio Dariva (Programa de Pós-graduação em 
Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, Claudio.dariva@yahoo.com.br ); Elton Franceschi (Programa 
de Pós-graduação em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, elton_franceschi@itp.org.br ); Montserrat 
Fortuny Heredia (Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@
yahoo.es); Alexandre Ferreira Santos (Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos/UNIT e 
NUESC/ITP, alexfsantos@hotmail.com).

Os Líquidos Iônicos (LI’s) têm sido analisados e testados como alternativa para a substituição dos 
tradicionais solventes que normalmente são utilizados na indústria química. Isso se dá porque os líquidos 
iônicos apresentam propriedades muito atrativas, tais como: baixa densidade e viscosidade, alta estabilidade 
térmica, miscibilidade e baixa pressão de vapor, que permitem a diminuição dos custos e da poluição cau-
sada pelo uso de solventes voláteis normalmente usados. Outra vantagem que vale a pena ressaltar é quanto 
a sua estrutura química, que é formada por ânions e cátions com alta variedade de combinações, possibili-
tando o ajuste das suas propriedades para aplicações específicas. Com isso, a análise das propriedades físico-
-química dos (LI’s) permite conhecer diversas informações úteis que podem ajudar a tornar mais eficiente e 
menos poluente os processos químicos. O objetivo deste trabalho é investigar a influência do tamanho da 
cadeia alquilica, tipo de ânion e tipo de cátion nas propriedades de densidade e estabilidade térmica, compa-
rando com os valores reportados na literatura. (METODOLOGIA) Os líquidos iônicos analisados foram: 
Bis (trifluorometilsulfonil) de 1-Butil-3-metilimidazólio [C4mim]+[NTf2]-, Bis(trifluorometilsulfonil) de 
1-metil-3-octilimidazólio [C8mim]+[NTf2]-, Bis(trifluorometilsulfonil) de 1-dodecil-3-metilimidazólio 
[C12mim]+[NTf2]-, Bis(trifluorometilsulfonil) de 1-butilpiridínio  [C4py]+[NTf2]- e 1-metil-3-octilimida-
zólio triflate  [C8mim]+[ [OTf]-. Para caracterização destes líquidos iônicos  quanto a estabilidade térmica 
foi utilizada a técnica de  termogravimetria (TGA). O equipamento utilizado nesta análise é o Shimadzu, 
modelo DTG–60/DTG-60H . E as condições  das análise foram:  Massa da amostra 5 – 8 mg, temperatura 
30°C a 600°C, gás – Nitrogênio (N2), fluxo do gás 100mL/min , taxa de aquecimento 10°C/min. Já para 
as analises de densidade foi utilizado o Densímetro marca Anton Paar, modelo DMA 4500 M. Este tipo de 
equipamento é utilizado principalmente para a medição da densidade em função de temperatura, a qual é 
controlada por um termostato incorporado tipo Peltier para controlar a temperatura. (RESULTADOS E 
DISCUSSÕES). Os resultados obtidos mostram que o valor da densidade diminui à medida que o compri-
mento da cadeia alquílica do cátion aumenta, seguindo a ordem: [C4mim] > [C8mim] > [C12mim]. Com 
relação ao tipo de cátion o piridinio apresentou densidade superior ao imidazolio. Já avaliando o tipo de 
ânion os resultados mostram que a densidade aumenta com o aumento do tamanho do ânion na ordem 
[NTf2] > [OTf]. Tais comportamentos são reportados na literatura. Quanto aos resultados de TGA, os lí-
quidos iônicos estudados são bastantes estáveis termicamente, pois os mesmos apresentaram temperatura de 
degradação em torno de 420°C. (CONCLUSÕES) O trabalho mostra que os LIs analisados são adequados 
para processos conduzidos sob temperaturas elevadas, a exemplo de processos de polimerização em emulsão 
e processo de desemulsificação de petróleos, os quais geralmente envolvem temperaturas abaixo de 120°C. 
(PIBIC/FAPITEC) Exatas e da terra 
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AVALIAÇÃO DO MODO DE PREPARO DE ÁGUA PRODUZIDA SINTÉTICA PARA 
ESTUDO DE REMOÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS

Macêdo-Júnior, R. O. / romjr81@gmail.com; Campos, W. K. S. / wendellklismann@hotmail.com; Buarque, F. 
S. / filipe_ccs@hotmail.com; Cavalcanti, E. B. / ebcavalcanti@gmail.com; Silva, D. P. / silvadp@hotmail.com; 
Ruzene, D. S. / ruzeneds@hotmail.com

Grandes desafios deste século consistem na preservação e conservação dos recursos hídricos. Dentre 
as formas para garantir esse bem para próximas gerações podemos citar o seu uso consciente ou a sua racio-
nalização. Nesta linha, o tratamento de efluentes para reutilização ou enquadramento para disposição final 
conforme legislação está sendo considerado como tecnologia promissora, principalmente no que concerne 
as atividades de produção de petróleo e gás, uma vez que uma das principais preocupações ambientais é a 
geração crescente de água produzida. Para tratamento desse efluente, existem diversas técnicas, dentre elas 
a adsorção é uma das mais utilizadas no meio industrial, devido principalmente a sua eficiência na remoção 
de uma variedade de contaminantes encontrados em efluentes industriais. Esse processo se destaca tam-
bém pela possibilidade de regeneração do adsorvente e sua possível reutilização. Deste modo, o trabalho 
desenvolvido teve por finalidade a obtenção de água produzida sintética para posterior estudo da remoção 
de contaminantes (teor de óleo e graxas). A metodologia empregada consistiu em preparar uma amostra de 
água produzida sintética com o teor de óleo e graxas semelhantes à água produzida real. O preparo dessa 
amostra foi conduzido através de um homogeneizador (modelo ultra-turrax, T50) onde um volume de óleo 
previamente estabelecido foi adicionado. O processo foi conduzido à temperatura ambiente. A concentração 
do teor de óleos e graxas em uma amostra de água produzida sintética sofreu um decaimento não linear 
ao longo do tempo por perdas físicas através da aderência do óleo nas paredes do aparato experimental. Os 
tipos de perdas associadas a este processo estão relacionados a preparação da água produzida (emulsão óleo + 
água), controle de temperatura (minimização de perdas por evaporação), manipulação para procedimentos 
analíticos (extração e separação da fase oleosa e análises de concentração). Observou-se também que existe 
aderência óleo sob óleo por afinidade polar e propriedade hidrofóbica do óleo, além da água apresentar alta 
força molecular que induz a separação entre moléculas de óleo e água. (Dissertação) Exatas e da terra 
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BIOSSÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE PRATA E OURO POR XANTHOMONAS DA 
FAMÍLIA PSEUDOMONACEA, VIA PROCESSO FERMENTATIVO

Felipe, A. F. O., Klebson, S. S., Fernando, M. D., Francine, F. P., Luiz P. C. lupeco7@hotmail.com

A goma xantana é um polissacarídeo sintetizado por uma bactéria fitopatogênica do gênero Xan-
thomonas, de importância industrial em diferentes áreas, entre elas: indústria farmacêutica, petroquímica, 
química e cosmética, sendo mais utilizada na indústria de alimentos (1). A goma xantana é obtida por fer-
mentação, a partir do microorganismo Xanthomonas campestri (bactéria aeróbia capaz de crescer em um 
complexo de vários nutrientes, incluindo micronutrientes como o ferro e o potássio). Na indústria alimentar, 
esse biopolímero é usado como emulsificante e estabilizante, devido à sua estabilidade em temperaturas 
elevadas, biocompatibilidade além de propriedades pseudoplásticas e reológicas. O processo de produção da 
goma xantana consiste nas etapas de obtenção do pré-inóculo, inóculo, fermentação, separação e secagem 
final da goma obtida. Neste trabalho será preparada goma xantana impregnada de nanopartículas de ouro 
e prata, cuja síntese deve ocorrer em única etapa, durante a fermentação. O material assim obtido apresenta 
propriedades antibacteriana e bactericida e tem potencial aplicação em embalagens, curativos, fibras têxteis, 
dentre outras. .(PROBIC) Exatas e da terra 
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CARACTERIZAÇÃO DE BIOCATALISADORES OBTIDOS PELA TÉCNICA SOL-GEL NA 
PRESENÇA DE LÍQUIDOS IÔNICOS

Luma Mirely de Souza Brandão / luminhamyrele@gmail.com; Vivien Deodoro Dantas/viviendeodoro@
hotmail.com;  Ingrid Cavalcanti Feitosa/ingrid_feitosa@yahoo.com.br;  Renan Tavares Figueiredo/renan_
figueiredo@yahoo.com.br; Cleide Mara Faria Soares/cleide18@yahoo.com.br.

A biocatálise é uma das estratégias da química verde para o uso racional de catalisadores na indústria 
alimentícia, farmacêutica, química e entre outras. Essa tecnologia pode ser utilizada como ferramenta para 
aumentar a eficiência de processos biotecnológicos e consequentemente diminuir os custos de produção. 
Estudos recentes identificam a lipase Bulkhoderia cepacia, imobilizada pela técnica sol-gel na presença de 
líquidos iônicos apróticos, apresenta alto potencial de reação de hidrólise, esterificação e produção de bio-
diesel. As matrizes hidrofóbicas e os biocatalisadores imobilizados devem ser caracterizados quanto às suas 
características morfológicas, químicas e físicas. O uso de tais tecnologias de ponta com objetivo de solucio-
nar a composição e a morfologia destes catalisadores verdes permite propor, juntamente com os resultados 
bioquímicos, a otimização para o uso em processos de interesse industrial. O procedimento de imobilização 
é realizado em presença de aditivos, o líquido iônico, com objetivo de obter maior atividade, melhor esta-
bilidade e aumento do ciclo de utilização do biocatalisador imobilizado. A enzima imobilizada pode ser 
reutilizada e é normalmente mais estável em relação à enzima livre. (METODOLOGIA) As matrizes foram 
preparadas empregando a técnica de sol-gel com a metodologia estabelecida por Soares et al. (2004), com 
modificações. À solução etanólica, TEOS dissolvido em etanol absoluto em atmosfera inerte de nitrogênio, 
foi adicionado ácido clorídrico dissolvido em água ultra pura (solução pré-hidrolisante). Após a lenta adição 
da solução pré-hidrolisante, a temperatura foi mantida a 35&#61616;C e a mistura foi deixada sob agitação 
durante 90 minutos. Adicionou-se à solução enzimática o líquido iônico e simultaneamente foi adicionado 
hidróxido de amônio dissolvido em etanol (solução hidrolisante). A mistura se manteve em repouso por 24 
horas para haver a policondensação completa. Após este período, o material foi aberto e seco. A atividade 
enzimática das lipases imobilizadas foram determinada pelo método de hidrólise do azeite de oliva de acor-
do com o procedimento descrito por Soares et al. (1999), com algumas modificações. A determinação da 
atividade lipolítica foi analisada a 37ºC, num Shaker em banho termostático com agitação, utilizando goma 
arábica 7% (p v-1), azeite de oliva e água. As reações foram conduzidas durante 10 minutos e posteriormen-
te interrompidas pela adição de uma solução acetanólica, e titulados com uma solução de KOH (0,04 N), 
utilizando a fenolftaleína como indicador. (OBJETIVOS) Esta pesquisa tem como objetivo geral fazer a 
avaliação morfológica e físico-química dos biocatalisadores imobilizados em matrizes hidrofóbicas obtidas 
pela técnica sol-gel e nanopartículas na presença de líquidos iônicos. E como objetivos específicos produ-
zir lipase utilizando Bacillus sp. ITP-001 e pré-purificar nas condições pré-estabelecidas, imobilizar lipase 
produzida (Bacillus sp. ITP-001) e comercial (Bulkhoderia cepacia) em matrizes hidrofóbicas sol-gel em 
diferentes concentrações de líquidos iônicos e a  caracterização físico-química dos biocatalisadores imobili-
zados.(RESULTADOS) Espera-se que, conforme a literatura, a imobilização da enzima lipase de Bacillus 
sp. ITP-001, utilizando líquidos iônicos como aditivos no processo sol-gel, seja bem sucedida, resultando em 
catalisadores com alta eficiência. Neste tocante, a caracterização físico-química faz-se necessária a fim de se 
comprovar a eficiência da imobilização. (PROBIC) Exatas e da terra 
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DEGRADAÇÃO DE DIURON EM EFLUENTES POR MÉTODOS ELETROQUÍMICOS DE 
OXIDAÇÃO AVANÇADA

Maysa Machado Freitas/maysamachadof@gmail.com; Joel Alonso Palomino Romero/joelalonsopr@gmail.com; 
Eliane Bezerra Cavalcanti/ebcavalcanti@gmail.com

O presente trabalho apresenta o estudo da degradação do herbicida diuron através de processos de 
oxidação avançados (POA). Estes têm mostrado sucesso na degradação de efluentes contaminados com 
produtos orgânicos. A técnica empregada baseia-se no uso de um forte agente oxidante gerado eletroquimi-
camente, o peróxido de hidrogênio (H2O2). Este, em presença de Fe(II) é capaz de converter uma série de 
moléculas a CO2; devido à formação de radicais hidroxila. A união destes compostos é denominada método 
eletro-Fenton. O H2O2 foi produzido em um reator eletroquímico composto por dois compartimentos 
catódicos e três anódicos, dentro dos quais foram alojados três eletrodos de grafite. O reator foi operado 
em duas faixas de trabalho: tensão de -2,0 a -1,5 V e vazão de 2,0 e 5,0 L min-1. Amostras foram coletadas 
em intervalos regulares de tempo (10 min) e tituladas pelo método iodométrico para quantificar o H2O2 
produzido. Os resultados mostram que a eficiência de produção de H2O2 apresenta um comportamento 
linear (coeficiente de regressão linear 0,925<R2<0,948) até aproximadamente 40 e 50 min de processo, após 
este tempo, assume um comportamento constante. A vazão afeta a eficiência de produção, esta diminui 
em vazões maiores. O reator eletroquímico é alimentado por uma solução de 4,0 mg L-1 de diuron; esta, 
em contato com o H2O2 produzido oxida o herbicida. Amostras desta solução são coletadas em intervalos 
regulares de tempo (10 min) e a concentração do herbicida quantificada por cromatografia líquida de alta 
eficiência com detecção por espectrofotometria (rede de diodos) UV - Visível (&#955;=254 nm). (PROBIC) 
Exatas e da terra 
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DEGRADAÇÃO DE POLUENTES PETROQUÍMICOS A PARTIR DE FOTOCATALISADORES 
HETEROGÊNEOS: OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS E DE APLICAÇÃO 

VIA PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL E REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

Sandro Luis Medeiros (Mestrando em Engenharia de processos – UNIT, slm1501@gmail.com); Renan 
Tavares Figueiredo (Orientador – ITP/UNIT, Renan_Figueiredo@itp.org.br); Manuela Souza Leite Araújo 
(Orientadora – ITP/UNIT, manuela_leite@itp.org.br).

A contaminação de água subterrânea por vazamento de gasolina proveniente de tanque de arma-
zenamento subterrâneo constitui uma das principais preocupações pelos seus riscos ambientais e a saúde 
humana. Ao entrar em contato com as águas subterrâneas a gasolina se dissolve parcialmente e os compostos 
BTEX, são os primeiros constituintes a atingir o lençol freático, tornando-se um indicativo da presença de 
gasolina. Um dos destaques apontado para as soluções dos problemas ambientais são Processos Oxidativos 
Avançados, dentre eles destaca-se a Fotocatálise.  É essencial se determinar e quantificar a influência das va-
riáveis envolvidas e as condições operacionais que promovam maior eficiência para o processo fotocatalítico. 
Sendo assim, torna-se interessante o uso de planejamento estatístico aliado às redes neurais.  O planejamen-
to experimental consiste num grupo de técnicas usadas para o estudo empírico das relações entre uma ou 
mais respostas medidas analiticamente e um número de variáveis de entradas que possam ser controladas. A 
RNA (Rede Neural Artificial) é constituída por unidades de processamento (neurônios artificiais) interco-
nectadas que reconhecem, classificam, convertem e aprendem padrões. As possibilidades de aprender através 
de exemplos e de generalizar a informação aprendida são, sem dúvida, os atrativos principais na solução de 
problemas através da RNA. As interações entre as variáveis e o seu comportamento conjuntamente, defi-
nem o processo fotocatalítico como multivariável e não linear, justificando a utilização das redes neurais 
neste processo. (OBJETIVO) Otimização das condições operacionais e modelagem matemática empírica 
da degradação fotocatalítica heterogênea de contaminantes BTEX. (METODOLOGIA) Para a realização 
dos experimentos será utilizado um reator em batelada, de vidro e encamisado. Serão preparados diferentes 
catalisadores a partir de diferentes condições operacionais. Em seguida estes catalisadores serão caracteri-
zados e testados sob condições experimentais variadas, mediante o planejamento fatorial e será avaliada a 
influência das principais variáveis envolvidas (pH, radiação, concentração de catalisador, concentração ini-
cial do poluente). A eficiência do processo será avaliada através das análises por Cromatografia Gasosa. Os 
experimentos realizados irão compor um banco de dados sobre o processo para auxiliar a criação da RNA. 
Os parâmetros para a definição da rede serão definidos mediante testes obtidos por simulação, analisando a 
situação que melhor se ajuste aos dados experimentais.  A partir da implementação do modelo serão gerados 
como resultados gráficos comparativos entre a saída real e calculada, os quais serão analisados para se con-
cluir sobre a validação do modelo desenvolvido. (RESULTADOS ESPERADOS) A partir da utilização de 
técnicas descritas espera-se quantificar a influencia das variáveis envolvidas no processo fotocatalítico, bem 
como suas interações; além de proporcionar a indicação das condições operacionais mais adequadas para 
promover a maior remoção destes poluentes. Além disso, a partir dos resultados espera-se obter modelos 
capazes de predizer a eficiência de remoção dos poluentes mediante diferentes condições operacionais estu-
dadas. (Dissertação) Exatas e da terra 
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DESENVOLVIMENTO DE ELETROCATALISADORES PARA A OXIDAÇÃO DE GLICEROL

Alexsandro da Silva (Candido/alexcandidoeng@hotmail.com); Lays Soares dos Reis (Silva/lays.reis@yahoo.
com.br);  Katlin Ivon Barrios Eguiluz (katlinbarrios@gmail.com); Giancarlo Richard Salazar Banda (gianrsb@
gmail.com).

DESENVOLVIMENTO DE ELETROCATALISADORES PARA A OXIDAÇÃO DE GLICE-
ROL, Alexsandro da Silva Candido, (UNIT/ITP-LEN, alexcandidoeng@hotmail.com), Lays Soares dos 
Reis Silva (PEP-UNIT/ITP-LEN, lays.reis@yahoo.com.br), Katlin Ivon Barrios Eguiluz, (PEP-UNIT/
ITP-LEN, katlinbarrios@gmail.com), Giancarlo Richard Salazar Banda (PEP-UNIT/ITP-LEN, gianrsb@
gmail.com). (INTRODUÇÃO) A necessidade de novas formas de conversão de energia é atualmente evi-
dente e uma alternativa que se tem destacado é o uso de bicombustíveis. Com o rápido crescimento da 
produção de biodiesel, que prevê a possibilidade de utilização de glicerol como fonte de produção de hidro-
gênio para células a combustível em aplicações de larga escala ou, mais interessante ainda, na produção de 
energia via células a combustível de glicerol direto. As pesquisas mostra que os melhores resultados foram 
obtidos em catalisador contendo Pd na sua composição. Com o objetivo de contornar as limitações da 
platina como materiais de eletrodo para catalisar reações. Têm sido desenvolvidos materiais de eletrodos 
que possam evitar a formação dos venenos catalíticos, facilitando a oxidação destes. Uma possibilidade é a 
modificação da superfície eletródica por deposição de átomos de um segundo metal, assim, produzindo os 
chamados eletrocatalisadores bi metálicos. (OBJETIVO) Preparar catalisadores contendo Pd, Ce e Pd-Ce, 
sobre carbono de alta área superficial pelo método sol-gel. Caracterizar eletroquimicamente os compostos 
catalíticos preparados pela técnica de voltametria cíclica. Estudar a oxidação eletroquímica de glicerol em 
meio básico sobre estes catalisadores. (METODOLOGIA) Para a síntese dos eletrocatalisadores contendo 
apenas Ce e Pd obtidos pelo método de Sol-Gel, partiu-se da adição de quantidades apropriadas de álcool 
isopropílico  e ácido acético (Sigma Aldrich) ao carbono Vulcan XC-72R e acetilacetonato de paládio em 
quantidades determinadas, afim de se obter um eletrocatalisador com carga metálica de 20% de metal em 
carbono. A solução foi homogeneizada em banho de ultrassom por uma hora e submetida a tratamento 
térmico em 400°C  para eliminação da fase orgânica por uma hora em atmosfera de N2. Os experimentos 
foram realizadas em um potenciostato/galvanostato , utilizando uma célula eletroquímica convencional 
composta de três eletrodos, sendo uma placa de Pt de 1 cm2 como contra-eletrodo, um eletrodo de diaman-
te dopado com boro (grau de dopagem 800 ppm) de área geométrica (0,36cm2) como suporte para os ele-
trocatalisadores (eletrodo de trabalho). E como eletrodo de referência  foi utilizado o eletrodo de hidrogênio 
na mesma solução (EHMS). (RESULTADOS E DISCUSSÕES) Os voltamogramas obtidos em solução de 
NaOH 0,1 mol L-1 com intervalos de potencial de 0,5 a 1,45 V (EHMS), com variação de  velocidade de 
varredura de 5 mV s-1 a 50 mV s-1. Uma importante formação foi à obtenção dos picos típicos do Pd em 
meio básico. Já nas mesmas condições experimentais, mas com o acréscimo do glicerol foi possível observar 
a oxidação do glicerol no intervalo de potencial ~ 0,45 V. Nas analises dos voltamogramas cíclicos obtidos 
para os eletrodos de Ce não foi possível observar os picos típicos do cério em meio básico. Na oxidação do 
glicerol o material (Ce/C) não apresentou um bom desempenho. A oxidação de glicerol apresentou baixas 
densidades de corrente e um inicio de oxidação em aproximadamente ~0,6 V.  (PROVIC) Exatas e da terra 
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DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS ELETRÓDICOS PARA A PRODUÇÃO 
ELETROQUÍMICA DE BIODIESEL A PARTIR DE ÓLEO DE SOJA

Ana Cely Soares Figueiredo Góes/ ana.cely@uol.com.br; Ozielma Souza Santos/ ozielma06@gmail.com; 
Giancarlo Richard Salazar Banda/gianrsb@gmail.com; Katlin Ivon Barrios Eguiluz/katlinbarrios@gmail.com

 A busca por combustíveis alternativos vem ganhando destaque nas últimas décadas. A transesteri-
ficação para obtenção de biodiesel torna-se uma alternativa promissora à produção de combustíveis menos 
poluentes. O biodiesel é um importante substituto do diesel de petróleo por possuir propriedades físico-
-químicas semelhantes. A produção de biodiesel por eletrólise teve destaque com somente uma publicação 
em julho de 2009, onde a produção de biodiesel a partir do óleo de milho usando eletrodos de platina obteve 
conversões maiores que 97%. Diante desse fato, procura-se o desenvolvimento de eletrodos de platina que 
utilize substratos de baixo custo e apresente as mesmas propriedades eletroquímicas de uma platina comer-
cial, visando uma alternativa promissora para um futuro próximo. (OBJETIVO) Este trabalho tem como 
objetivo preparar e caracterizar filmes finos de platina metálica pelo Método dos Precursores Poliméricos 
(MPP) para produção eletroquímica de biodiesel a partir de óleo de soja. Caracterização física dos eletro-
dos por DRX, AFM e MEV. (METODOLOGIA) Os suportes de titânio 10 &#61620; 10 &#61620; 0,5 
mm (ASTM – B-265 gr 4) foram submetidos aos seguintes procedimentos: incialmente lixados e lavados 
com água milli-Q e álcool  isopropílico. Logo em seguida tratados em solução de ácido clorídrico 20% 
por 5 min e submetidos a ácido oxálico (10%) em ebulição por 10 minutos. No método Pechini, a solução 
precursora foi preparada dissolvendo AC - ácido cítrico (Synth) em EG - etileno glicol (VETEC) a 60 °C. 
Em seguida, H2PtCl6 – ácido hexacloroplatínico (IV) (Aldrich) foi adicionado à solução, e esta transferida 
para o eletrodo por pinceladas e tratado termicamente a 130 °C por 30 min, a 250 ºC, 300 °C e 350 ºC 
por 10 min. A caracterização eletroquímica foi realizada utilizando potenciostato/galvanostato acoplado a 
um microcomputador. O primeiro estudo experimental consistiu em registrar voltamogramas cíclicos no 
intervalo de potencial 0,05 a 1,5 V (vs EHMS – eletrodo de hidrogênio na mesma solução), utilizando como 
eletrólito suporte H2SO4 0,5 M a 50 mV s-1, sendo as soluções purgadas com N2 por 10 min. Na eletrólise 
utilizou-se 0,08 g de NaCl dissolvido em 0,75 ml de H2O deionizada, 16 ml de metanol (Aldrich), 16 ml 
de óleo de soja e 8 ml de tetrahidrofurano (VETEC) comportados em uma célula contendo os eletrodos de 
trabalho, termômetro e “peixe” durante 2 horas, por fim realizou-se lavagem dos reagentes por três vezes 
adicionando NaCl ao processo. A solução é levada por 20 horas a estufa. Qualificou-se a amostra através 
do padrão interno utilizando heptadecanoato de metila (Aldrich), injetada no cromatógrafo gasoso modelo 
CP-3800 da VARIAN. (RESULTADOS) Nas análises de MEV os filmes de óxido de platina apresentaram 
uma morfologia característica de regiões de maior densidade de metais. Nas imagens tridimensionais de 
AFM (50 &#956;m × 50 &#956;m) de Ti/Pt observaram-se superfícies e rugosas e testes voltamétricos 
demonstraram-se filmes com elevadas áreas superficiais. (Outros) Exatas e da terra 
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DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO DE ANÁLISE DE COMPOSTOS SULFURADOS POR 
CROMATOGRAFIA GASOSA UTILIZANDO DETECTORES DE FOTOIONIZAÇÃO (GC-PID) 

E ESPECTROMETRIA DE MASSAS (GC-MS)

Carvalho, A. S; Conto, J. F; Campos, K. V;Egues, S. M. S; Ruzene, S. D; Freitas, L. S. (Mestrado em Engenharia 
de Processos, Programa de Engenharia de Processos - PEP, aialasc@hotmail.com)

Com o crescente aumento da população e da atividade industrial, o tratamento do petróleo, assim 
como a proteção do meio ambiente, tem se tornado uma das principais preocupações da sociedade moderna. 
A grande questão do petróleo são seus constituintes que possuem heteroátomos, como enxofre, nitrogênio, 
oxigênio e metais. Dentre estes, os compostos sulfurados destacam-se por está presente em todos os tipos 
de petróleo, sua presença é altamente indesejável, pois concorrem para aumentar a polaridade dos óleos, são 
os responsáveis pela corrosividade dos produtos do petróleo, contaminam os catalisadores utilizados nos 
processos de refino, e causam poluição atmosférica, através dos gases gerados durante a combustão. Este tra-
balho tem por objetivo desenvolver e comparar metodologias de análise para detecção de compostos sulfu-
rados utilizando detectores de fotoionização e detector de espectrometria de massas. Os métodos utilizaram 
compostos sulfurados (Tiofeno, 2,5-Dimetiltiofeno, Dibenzotiofeno, 2-Metiltiofeno, 3-Metilbenzotiofeno, 
3-Metilbenzo(b) Tiofeno-2-carboxaldeido e Thianaftenico) e a fração petróleo constituídos de hidrocarbo-
netos aromáticos e compostos sulfurados. As análises cromatográficas foram realizadas em cromatógrafo a 
gás (Shimadzu GC-17A) com detector de fotoionização (PID) e em cromatógrafo gasoso com detector de 
espectrometria de massas (GC/MS QP 5050A, Shimadzu). A separação em coluna capilar RTX-5MS (5% 
fenil e 95% metilpolissiloxano, 30 m × 0,25 mm, 0,25 &#956;m), fluxo de 1 ml min-1 e split 1:20. Os 
resultados encontrados utilizando o sistema GC-PID foram altamente satisfatórios, quando comparada às 
outras técnicas. A detecção seletiva dos compostos sulfurados apresentou maior estabilidade e capacidade de 
quantificar em níveis de µg L-1. O detector também minimizou a identificação compostos indesejáveis que 
normalmente são encontrados por outras técnicas GC/MS. (Dissertação) Exatas e da terra 
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DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FOTOCATALISADORES PARA A PRODUÇÃO DE 
HIDROGÊNIO A PARTIR DE BIOETANOL USANDO LUZ SOLAR

Maria Helena Andrade da Graça Silva (UNIT, lenna_andradee@hotmail.com); Ana Claudia de Melo Oliveira 
(UNIT, anaclaudia.eng@hotmail.com); Marluce Santana dos Santos (UNIT, ss.marluce@gmail.com); Manuela 
Souza Leite (ITP/UNIT, sl.manuela@gmail.com); Renan Tavares Figueiredo (ITP/UNIT, renan_figueiredo@
yahoo.com.br).

Atualmente há uma forte dependência pela tecnologia do petróleo, estudos recentes projetam um fu-
turo em que o consumo de energia irá crescer em um ritmo acelerado. Ao optar por outros tipos de energias 
convencionais, não sustentáveis, elas causam a liberação de gases de efeito estufa. Diante desse quadro, se 
faz imprescindível uma transição para sistemas energéticos alternativos limpos, eficientes e sustentáveis, mas 
para isso, é necessário desenvolver um sistema que tenha como base o uso energético da luz contemporânea. 
O hidrogênio apesar de apresentar uma grande facilidade de transformar a energia por ele contida em outras 
formas de energia sem emissões contaminantes, as tecnologias para sua produção a partir de fontes renová-
veis se encontram em fase de encubação. Os fotocatalisadores são capazes de converter a energia solar em 
química para oxidar ou reduzir os materiais, sendo baseado em semicondutores compostos. O dióxido de 
titânio (TiO2) foi considerado um bom fotocatalisador para a geração de hidrogênio devido a sua boa resis-
tência à corrosão química e fotoquímica em ambientes aquosos agressivos e também devido à sua atividade 
tanto para luz como para a água. (OBJETIVOS) O trabalho tem como finalidade desenvolver processos e 
tecnologias inovadoras de produção de hidrogênio fora do ciclo de carbono, além de desenvolver sistemas ca-
talíticos mais ativos e seletivos que minimizem a formação de subprodutos não desejados. (METODOLO-
GIA) Será utilizado o planejamento de experimentos baseado no método de Plackett & Burman com uma 
implementação de cinco variáveis: Composição do catalisador, pH da reação, Temperatura de calcinação, 
Concentração de Etanol- H2O e Quantidade de Catalisador. Serão sintetizados os catalisadores dióxido de 
titânio TiO2 impregnado com Quitosana (CS). Os fotocatalisadores TiO2 e impregnados serão preparados  
pelo método de precipitação, usando como solução de fase percussora tricloreto de titânio III (TiCl3)15% 
em HCl para o TiO2 e solução de 5% de Quitosana em ácido acético (0,5M) e como agente precipitante a 
solução de hidróxido de amônio (NH4OH) 0,5M. O precipitado formado será lavado com água deionizada, 
secos a 383K e calcinado a 773K com fluxo de Ar de 30 mL/min. Os catalisadores preparados serão carac-
terizados por análise textural por adsorção de N2 e determinando a área BET e termogravimétrica TG e 
DTA. (RESULTADO). Espera-se que com a produção de catalisadores TiO2 impregnados em Quitosana, 
haja uma melhor atividade na reação de produção de hidrogênio. Pesquisas realizadas demonstraram que 
foi possível produzir hidrogênio irradiando misturas de água com compostos orgânicos na presença de um 
fotocatalisador através do processo da Fotocatálise em temperatura e pressão ambientes. Para o aumento da 
atividade e eficiência dos fotocatalisadores é necessário um ajuste nas suas propriedades eletrônicas e estru-
turais para que seja possível aumentar a capacidade de absorção de luz visível. (Outros) Exatas e da terra 
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DETERMINAÇÃO DA CURVA DE RUPTURA DE MATRIZ 
HIDROFÓBICA NA ADSORÇÃO DE LACTOSE

Rafaela de Almeida Santos (Curso de Farmácia - UNIT - LPA/ITP/UNIT, rapha_almeidas@hotmail.com); 
Acenini Lima Balieiro (Doutorado em Engenharia de Processos-LPA/ITP/UNIT, aceninibalieiro@yahoo.com.
br); Odelsia Leonor S. de Alsina (LMTE/ITP/UNIT) (Álvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, alvaro_lima@itp.
org.br); Cleide Mara Faria Soares (LPA/ITP/UNIT, cleide_mara@itp.org.br)

A lactose é um dissacarídeo composto por glicose e galactose, sintetizado exclusivamente por glân-
dulas mamárias pela maioria dos mamíferos. No Brasil, cerca de 25 a 30% da população apresenta algum 
grau de intolerância a lactose, este distúrbio trata-se da incapacidade do organismo de digerir a lactose, 
resultado da deficiência ou ausência da enzima lactase. O objetivo deste trabalho é avaliar a capacidade de 
adsorção do polímero impresso molecularmente (PIM) com adsorvente determinando a curva de ruptura. 
A obtenção da curva de ruptura foi obtida com o objetivo de avaliar a eficiência da adsorção da lactose 
utilizando matriz hidrofóbica. A curva de ryptura foi obtida empregando uma coluna de vidro encamisada 
contendo a matriz hidrofóbica, polímero impresso molecularmente (PIM), obtido pela técnica sol-gel, com 
altura de leito de 7,5 cm, vazão de 9mL/min com temperatura controlada (60ºC). Ao longo dos ensaios 
experimentais, amostras de leite foram coletadas em intervalos de tempo pré-estabelecidos para se obter 
a respectiva curva de ruptura (C/Co x tempo). Inicialmente, a coluna foi carregada com 7,5 cm de altura 
com o polímero impresso molecularmente de 60 mesh. Para a eliminação das bolhas de ar, escoava-se água 
destilada através do leito, em seguida o leite integral era percolado pela coluna.  O leite era alimentado pelo 
topo da coluna por meio de uma bomba peristáltica com vazão de 3mL/min. O banho termostático garantiu 
a temperatura constante do efluente e manteve a temperatura constante na coluna, fornecendo água para 
sua camisa. Na corrente de efluente (leite), as amostras foram analisadas por Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE) utilizando lactose com padrão externo a partir da curva de calibração com 5 pontos. Na 
dinâmica de adsorção de lactose em leito fixo, observou-se que a concentração da lactose à saída da coluna 
atinge o valor correspondente a C/Co=1,02 com tempo de saturação em 2 min, possivelmente devido ao 
carregamento de outros sólidos totais do leite durante a adsorção. Acredita-se também que o leito de 7,5cm 
era muito curto para a vazão usada. A obtenção da curva de ruptura são úteis para obtenção do tempo de 
serviço de uma coluna quando feito o “scale-up” dos dados laboratoriais, estes parâmetros permitirão o es-
calonamento dos dados obtidos a nível laboratorial para um sistema em planta piloto ou industrial. (PIBIC/
CNPq) Exatas e da terra 
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ELETRO-OXIDAÇÃO DO CORANTE AZUL DE INDANTHREN USANDO ELETRODOS DE 
DIAMANTE DOPADO COM BORO

Laís Cristina Dantas da Mata (Eng.de Petróleo, LEN/UNIT, laisinha_danttas@hotmail.com); Katlin Ivon 
Barrios Eguiluz (LEN/ITP e UNIT, katlinbarrios@gmail.com); Giancarlo Richard Salazar Banda (LEN/ITP e 
UNIT, gianrsb@gmail.com).

 Corantes são usados em diversos campos tecnológicos, como em vários ramos da indústria têxtil, 
indústria de tintura de couro, produção de papel, tecnologia de alimentos, pesquisa de agricultura, célula 
foto-eletroquímica e na coloração de cabelo. Corantes podem causar poluição ambiental considerável e são 
graves fatores de risco à saúde. A oxidação anódica DDB (diamante dopado com boro) pode ser utilizada 
com sucesso para remover completamente toda a cor e a demanda química de oxigênio (DQO) de águas re-
siduárias poluídas com corantes têxteis considerando as especificas condições de funcionamento (densidade 
da corrente, pH e a temperatura) [1]. Assim, devido à remoção incompleta dos micropoluentes orgânicos de-
tectados nas águas residuais urbanas durante processos de tratamentos convencionais é preciso desenvolver 
novos processos para tratar adequadamente os efluentes. (OBJETIVO) Estudar a oxidação eletroquímica do 
corante azul de indanthren dissolvido em soluções aquosas usando eletrodos de diamante dopado com boro 
como anodos e estudar o efeito de reativações sucessivas do anodo na eficiência do processo. (METODO-
LOGIA) Foram preparadas duas soluções para degradação eletroquímica do corante azul indanthren (60 
mg L-1), uma contendo NaCl 0,1 M e outra contendo Na2SO4 0,033 M. Para a realização da degradação 
eletroquímica do conrante foi utilizada a técnica de eletrólise a potencial constante. Para efetuar tal tecnica 
foi utilizada um célula eletroquímica com 4 orificios, um para  eletrodo de referência (hidrogênio), outro 
para o contra eletrodo de platina, um terceiro para o eletrodo de DDB e um ultimo para entrada e saída de 
gases. Antes das eletrólises, foi borbulhado nitrogênio durante 10 minutos. Os parâmetros para realização 
das eletrólises foram: Potencial de 2,0 ou 3,0 V durante 120 min. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) 
Foram realizadas eletrólises durante 2 horas, com diferentes potenciais em diferentes soluções contendo 
corante. Foi possível observar na eletrólise realizada usando um potencial de 3,0 V na presença de corante 
e Na2SO4 nos primeiros 75 min. de eletrolise a demanda química de oxigênio (DQO) diminuiu em 19% 
e nos 45 minutos seguintes a DQO foi reduzida em mais 18%. Nas eletrólises com presença de corante em 
meio NaCl a DQO já não se mostra eficiente. (CONCLUSÃO) Como conclusão preliminar pode citar que 
os potenciais usados nas eletrólises aparentemente não são os suficientemente elevados para produzir uma 
diminuição considerável da DQO. A continuação do projeto será focada no uso de correntes maiores para 
conseguir degradar o corante numa taxa maior. (REFERÊNCIAS) [1] E. Forgaes, T. Cserhati, G. Oros, 
Environ. Int. 30, 953 (2004).  (PROBIC) Exatas e da terra 
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EMPREGO DA MORINGA COMO AGENTE ADSORVEDOR DO DIURON UTILIZANDO O 
HPLC-UVVIS PARA AVALIAÇÃO

Claudia Santana Arcieri Miranda, e-mail:claudinha_eq@yahoo.com.br; Nicolis Araújo, e-mail: nicolis.amaral@
yahoo.com.br; Maysa Machado Freitas, e-mail: itsmaysa@hotmail.com; Maria Nogueira Marques, e-mail: 
mnogueiramarques@yahoo.com.br; Rosangela Bergamasco, e-mail: ro.bergamasco@hotmail.com; Eliane 
Bezerra Cavalcanti, e-mail: ebcavalcanti@gmail.com; Gabriel Francisco da Silva, e-mail: gabriel@ufs.br.

A quantidade e a variedade de produtos aplicados na agricultura e na pecuária aumentaram vertical-
mente, tornando necessário o monitoramento de eventuais resíduos no ambiente e nos alimentos. Dentre 
as tecnologias desenvolvidas, as substâncias químicas controladoras de pragas, as quais atacam culturas 
agrícolas e prejudicam colheitas, são as que têm sido mais utilizadas. Dentre essas substâncias encontram-se 
herbicidas como o diuron que tem sido bastante utilizado pela sua eficácia, exibe maior tempo de meia vida 
no solo e é considerado móvel, portanto suscetível à lixiviação, merecendo, desta forma, atenção especial em 
relação aos riscos de contaminação do solo e dos recursos hídricos. Uma técnica utilizada para remoção de 
herbicidas em ambientes aquáticos é o processo de adsorção. Para isso foi utilizada a Moringa oleifera Lam 
que é um agente adsorvente que vem sendo bastante utilizado por ser um biossorvente de menor custo e 
ambientalmente correto. O objetivo desse trabalho foi estudar a adsorção do diuron aplicando o adsorvente 
natural Moringa oleífera Lam. A quantificação do diuron após o tratamento foi realizada  por cromatografia 
líquida de alta eficiência com detecção por espectrofotometria (rede de diodos) UV-Visível. Utilizando-se 
um sistema de isocrático com uma fase móvel de: 52% de água e 42% de acetonitrila, no intervalo de 12 
min. A detecção é realizada em um comprimento de onda de 254 nm. O método mostrou-se adequado a 
determinação do analíto apresentando uma faixa linear entre 0,2 a 4,20 mgL-1, um coeficiente de correlação 
de 0,997, o limite de detecção e quantificação são 0,08  mgL-1 e 0,15 mgL-1,  respectivamente. As amos-
tras analisadas não apresentaram resíduos de diuron nas condições experimentais estudadas. (Dissertação) 
Exatas e da terra 
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EMPREGO DE LÍQUIDOS IÔNICOS COMO ADJUVANTE NA PURIFICAÇÃO DE LIPASE 
DE Bacillus sp. ITP-001 EM SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO

Victor C. Campos, Ranyere L. de Souza; Sónia P. M. Ventura, João A. P.  Coutinho; Cleide M. F Soares, Álvaro S. Lima

A obtenção de moléculas de interesse para a indústria biotecnológica, como as de alimentos, farma-
cêutica e biocombustível, depende estritamente das técnicas de extração e do grau de pureza das biomolécu-
las. Devido à complexidade desses biocompostos, as técnicas de extração e purificação são invariavelmente 
mais refinadas, o que se reflete nos custos do processo e consequentemente no valor do produto final. A 
presente proposta esta baseada na purificação por meio de sistema aquoso bifásico formado por polieti-
lenoglicol e tampão fosfato, caracterização da biomolécula e emprego em processos industriais. Para este 
projeto uma abordagem nova, baseada na utilização de líquidos iônicos como adjuvante no carreamento da 
biomolécula para a fase inversa a preferida pelas proteínas contaminantes. A formação dos sistemas aquosos 
bifásicos é dependente de seus componentes de formação, e o uso de líquidos iônicos de diferentes famílias 
e grau de hidrofobicidade influencia tanto na partição da biomolécula como na capacidade de formação dos 
sistemas. Os sistemas contendo os sais (K2HPO4, K3PO4, e tampão fosfato), polietilenoglicol (MM 1500, 
4000, 6000, 8000 e 20000) e os líquidos iônicos do tipo cloreto de 1-ethil-3-methilimidazolium, [C2mim]
Cl; cloreto de 1-butil-3-methilimidazolium [C4mim]Cl; cloreto de 1-hexil-3-methilimidazolium [C6mim]
Cl; e cloreto de 1-metil-3- octilimidazolium [C8mim]Cl, foram testados, e a formação das curvas binodais 
correlacionados ao ajuste matemático descrito por Merchuck (1998). Os resultados demonstram um efeito 
positivo na formação das fases com o aumento da massa molecular do polímero, assim como o uso líquidos 
iônicos de cadeia curta como no caso do [C2mim]Cl. Portanto, uma avaliação mais detalhada propiciada 
pela construção das curvas binodais com diferentes componentes, torna-se um passo crucial para a extração 
de biomoléculas. (PROBIC) Exatas e da terra 



521
EXATAS E 
ENGENHARIAS

EQUILÍBRIO DE FASES A ALTA PRESSÃO EM SISTEMAS PETRÓLEO-CO2

Maria Rosa Rocha Tenório Góes (Graduação em Engenharia de Petróleo e Gás/UNIT e NUESC/ITP, 
mariarosatenorio@hotmail.com); Marcos Aurelio Lucas (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/
UNIT e NUESC/ITP, m.lucas@petrobras.com.br); Elton Franceschi (Pós-Graduação em Engenharia de 
Processos/UNIT e NUESC/ITP, franscechi.elton@gmail.com); Claudio Dariva (Pós-Graduação em Engenharia 
de Processos/UNIT e NUESC/ITP, claudio_dariva@itp.org.br)

O estudo de equilíbrio de fases na indústria de petróleo tem papel fundamental na elaboração de pro-
jetos de desenvolvimento da produção. Para obter uma elevada eficiência nos processos produtivos, é preciso 
conhecer e modelar o comportamento dos fluidos quando submetidos a variações de pressão, temperatura 
e composição, que ocorrem devido à própria natureza dos fluidos, ou pela mistura decorrente dos processos 
produtivos, como injeção de gás natural ou CO2. Nesse sentido, o dióxido de carbono tem papel de des-
taque quanto ao seu aproveitamento eficiente, em detrimento da emissão para a atmosfera. Para entender a 
interação entre o CO2 e um óleo leve, será realizado um estudo de comportamento de fases a alta pressão. 
O trabalho consistirá das seguintes etapas: fracionamento do óleo e construção de diagramas de fases das 
misturas CO2-frações e CO2-petróleo. Uma das principais dificuldades no estudo deste tipo de sistema é a 
visualização das transições de fases, em função da coloração escura do mesmo. Dessa forma, será montada 
uma estratégia para a determinação da transição de fases. (PIBIC/CNPq) Exatas e da terra 
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EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO ÁLCOOL + ÁCIDO OLEICO + ÁGUA A 313 K – TIPO DE 
SISTEMA REACIONAL PARA ESTERIFICAÇÃO EM EMULSÕES

Alexandre Patrick de Leão Craig (Curso de Eng. de Petróleo/UNIT e PROBIC/NUESC/ITP, xandre.patrick@
gmail.com); Joanna Silva Santos (Doutorado PEP/UNIT e NUESC/ITP, joannaposgrad@hotmail.com); 
Cláudio Dariva (claudio.dariva@yahoo.com.br, Docente PEP/UNIT e NUESC/ITP); Montserrat Fortuny 
Heredia (Docente PEP/UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@yahoo.es).

Atualmente, a reação de esterificação é vista como uma opção para a obtenção de produtos impor-
tantes da indústria, tais como de alimentos, cosméticos, emulsificantes e de fragrâncias. Na técnica con-
vencional, utilizam-se catalisadores homogêneos básicos por apresentarem um custo baixo, porém com um 
maior gasto energético. As reações biocatalíticas vêm se mostrando solução, pois apesar de apresentarem um 
rendimento desfavorável, ajudam no pós-tratamento do produto, e são de fácil separação do sistema ao final 
da reação, podendo os biocatalizadores serem reutilizados, como as enzimas imobilizadas. Estudos sobre a 
biocatálise em sistemas micelares mostraram que estes meios podem promover uma maior estabilidade e 
eficiência catalítica da enzima, devido ao encapsulamento das enzimas em micelas nanométricas. A extensa 
área interfacial e a estabilidade da nanoemulsão durante a reação são fatores importantes que favorecem a 
formação de ésteres. (OBJETIVO) Diante do exposto, este estudo, que integra um projeto de doutorado, 
visa determinar o fenômeno de partição dos componentes que serão empregados em sistemas nanoemul-
sionados para esterificação enzimática. (METODOLOGIA) Para tal, obtiveram-se curvas de solubilidade 
de sistemas ternários (álcool, ácido oleico e água) de acordo com o método Cloud point Cc 6-25 (09) da 
AOCS. A partir disto, selecionaram-se pontos de mistura heterogênea para obter as linhas de amarração de 
cada sistema em equilíbrio. Para este fim, agitou-se cada sistema magneticamente por 15 min, e aplicou-se 
uma força centrífuga (4.000 rpm por 1 - 5 min). Para os álcoois com seis e oito carbonos, não foi necessário 
a centrifugação, devido a facilidade de separação entre as fases orgânica e aquosa. O tempo de repouso foi 
15 a 48h para alcance total do equilíbrio líquido-líquido. A temperatura de 313 k foi mantida por meio do 
banho térmico e monitorado pelo termopar. As determinações analíticas dos componentes foram pelas ti-
tulações Karl Fisher (água) e básica (ácido graxo. Por fim, o teor de álcool foi obtido por balanço de massa. 
(RESULTADOS) Por meio das curvas de solubilidade, percebeu-se que à medida que a cadeia de carbono 
do álcool aumenta, o meio torna-se caracteristicamente apolar, o que faz com que o ponto de turbidez seja 
logo alcançado ao utilizar a água como titulante. Além disso, notou-se que o álcool com quatro carbonos ou 
mais, tende a ter a água como componente predominante (100 %) na fase de fundo (aquosa). Por outro lado, 
o teor de ácido oleico nesta fase é insignificante para todos os sistemas, devido à insolubilidade deste ácido 
graxo em água. Diante destes resultados, conclui-se que o caráter de polaridade conferido ao álcool, devido 
ao número de carbono, pode influenciar no rendimento de ésteres das futuras reações. Pois, os álcoois de 
cadeia curta tendem estar mais particionados na fase aquosa do que os álcoois de cadeia longa (maior ou 
igual a quatro). (PROBIC) Exatas e da terra 
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ESTUDO DA ATIVIDADE DA BROMELINA EM PLANTAS DE ABACAXIZEIRO 
MICROPROPAGADAS EM MEIO DE CULTURA SUPLEMENTADO COM CLORETO DE SÓDIO

Jaci Lima Vilanova Neta(jaci_vilanova@yahoo.com.br); Camila Santos Almeida (kmilinhafsa@hotmail.com); 
Aparecida Gomes de Araújo (agaraujo2003@hotmail.com); Ana da Silva Lédo (analedo@cpatc.embrapa.br); 
Denise Santos Ruzene (ruzeneds@hotmail.com); Daniel Pereira da Silva (silvadp@hotmail.com).

O estresse salino é um dos estresses abióticos que mais restringe a produção agrícola, pois, além de 
inibir o crescimento e a produtividade das culturas, atinge todos os processos importantes da planta como 
crescimento, fotossíntese, síntese de proteína, energia e o metabolismo lipídico. O abacaxizeiro é de grande 
importância para a fruticultura, não só pela produção de frutos comercializados in natura ou na agroin-
dústria, mas também pelos subprodutos como a bromelina, que é um conjunto de enzimas proteolíticas 
amplamente usadas nas indústrias alimentícias e farmacêuticas. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa 
foi verificar a atividade da bromelina em plântulas de abacaxizeiro cv. Pérola in vtro submetidas a estresse 
salino. A atividade da enzima foi avaliada em plântulas de Ananas comosus var. comosus, cv. Pérola, de-
senvolvidas in vitro em meio de cultura MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962), acrescido de BAP (6-ben-
zilaminopurina) e ANA (ácido naftalenoacético) em concentrações fixas, e cloreto de sódio em diferentes 
concentrações, constituindo assim, diferentes tratamentos. A enzima foi obtida a partir do extrato bruto 
da folha e do caule de plantas do abacaxi ‘Pérola’ in vitro, após maceração em tampão fosfato a 0,2 M, em 
pH 5,7. A determinação da proteína total foi realizada pelo método de Bradford (1976) usando Coomassie 
Brilhant Blue G250, e a atividade enzimática baseando-se no método descrito por Murachi (1976) e Baldini 
et al. (1993). Os resultados deste estudo mostraram que a atividade da bromelina estatisticamente não varia 
em função dos tratamentos salinos aplicados. Entretanto, em valores, podemos concluir que os melhores 
resultados de atividade foram encontrados no tratamento com pequenas concentrações de sal sugerindo, 
assim, um provável efeito estimulante do sal, sobre a atividade da enzima bromelina, influenciando direta-
mente na eficiência e na lise de metabólitos primários da planta. Agradecimentos: FAPITEC/SE, CNPq, 
CAPES, UNIT, ITP e EMBRAPA. O estresse salino é um dos estresses abióticos que mais restringe a pro-
dução agrícola, pois, além de inibir o crescimento e a produtividade das culturas, atinge todos os processos 
importantes da planta como crescimento, fotossíntese, síntese de proteína, energia e o metabolismo lipídico. 
O abacaxizeiro é de grande importância para a fruticultura, não só pela produção de frutos comercializados 
in natura ou na agroindústria, mas também pelos subprodutos como a bromelina, que é um conjunto de 
enzimas proteolíticas amplamente usadas nas indústrias alimentícias e farmacêuticas. Nesse contexto, o 
objetivo desta pesquisa foi verificar a atividade da bromelina em plântulas de abacaxizeiro cv. Pérola in vtro 
submetidas a estresse salino. A atividade da enzima foi avaliada em plântulas de Ananas comosus var. como-
sus, cv. Pérola, desenvolvidas in vitro em meio de cultura MS (MURASHIGE & SKOOG, 1962), acrescido 
de BAP (6-benzilaminopurina) e ANA (ácido naftalenoacético) em concentrações fixas, e cloreto de sódio 
em diferentes concentrações, constituindo assim, diferentes tratamentos. A enzima foi obtida a partir do 
extrato bruto da folha e do caule de plantas do abacaxi ‘Pérola’ in vitro, após maceração em tampão fosfato 
a 0,2 M, em pH 5,7. A determinação da proteína total foi realizada pelo método de Bradford (1976) usan-
do Coomassie Brilhant Blue G250, e a atividade enzimática baseando-se no método descrito por Murachi 
(1976) e Baldini et al. (1993). Os resultados deste estudo mostraram que a atividade da bromelina estatisti-
camente não varia em função dos tratamentos salinos aplicados. Entretanto, em valores, podemos concluir 
que os melhores resultados de atividade foram encontrados no tratamento com pequenas concentrações de 
sal sugerindo, assim, um provável efeito estimulante do sal, sobre a atividade da enzima bromelina, influen-
ciando diretamente na eficiência e na lise de metabólitos primários da planta. Agradecimentos: FAPITEC/
SE, CNPq, CAPES, UNIT, ITP e EMBRAPA. (Dissertação) Exatas e da terra 
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ESTUDO DA DENSIDADE DO SISTEMA BINÁRIO ÁGUA E MONOETILENOGLICOL EM 
TEMPERATURAS DE 20 A 70ºC

Freitas, L. F. (ITI-A/PETROBRAS/NUESC/UNIT, flfreitas.lucas@hotmail.com); Amaral-Filho, J. H. B. (ITI-A/
PETROBRAS/NUESC/UNIT, joao_sube0@hotmail.com); Nunes, R. B. M. (ITI-A/PETROBRAS/NUESC/
UNIT, barretoxico@hotmail.com); Vidal, R. S. (DTI/PETROBRAS/NUESC/UNIT, regy_vidal@yahoo.com.
br); Serpa, F. S. (PEP/NUESC/UNIT, fabianeserpa@gmail.com); Franceschi, E. (co-autor, PEP/NUESC/UNIT, 
elton@itp.org.br).

O monoetilenoglicol é uma matéria-prima alvo de inúmeras pesquisas e aplicações industriais. É um 
solvente bastante utilizado em sínteses orgânicas e em estudos eletroquímicos. Na indústria do petróleo, o 
monoetilenoglicol é utilizado durante a etapa de escoamento de fluidos oriundos do reservatório (gás, óleo e 
água). O monoetilenoglicol tem por objetivo principal reduzir a quantidade de água livre na mistura, dimi-
nuir a temperatura de equilíbrio necessária para a formação de hidratos, que são responsáveis pela obstrução 
dos dutos durante a produção, e com isso deslocar a curva de equilíbrio de fases, desfavorecendo a formação 
de hidratos. O monoetilenoglicol injetado nos poços retorna para a plataforma em uma mistura água + mo-
noetilenoglicol + gás natural. Esta mistura é separada em duas correntes: uma contendo majoritariamente 
gás natural que é desidratado, purificado e fracionado e outra contendo a mistura água + monoetilenoglicol 
e quantidades variáveis de diversos tipos de sais dissolvidos. Esta corrente necessita ser tratada objetivando a 
recuperação do monoetilenoglicol para reinjeção nos poços. O conhecimento das propriedades volumétricas 
do sistema monoetilenoglicol e água é importante para compreender as interações existentes entre soluto 
e solvente. METODOLOGIA/OBJETIVOS: O trabalho aqui desenvolvido teve por finalidade mensurar 
a densidade de misturas água e monoetilenoglicol em diferentes temperaturas e concentrações de monoe-
tilenoglicol.  As medidas de densidade foram conduzidas em um densímetro digital (modelo DMA 4500, 
Anton Paar). O densímetro foi calibrado usando ar como referência. As soluções foram preparadas gravime-
tricamente em diferentes composições molares de monoetilenoglicol (0, 10, 50, 90 e 100%) e os valores de 
temperatura investigados variaram entre 20 e 70 oC. RESULTADOS: As medidas de densidades variaram 
de 1.00401 a 1.09756 g&#61655;cm-3. Observou-se que à temperatura constante, o valor da densidade au-
menta com o aumento da fração molar de MEG e, com o aumento da temperatura, a densidade das misturas 
diminui para todas as concentrações de MEG estudadas. (Outros) Exatas e da terra 
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ESTUDO DE AMPLIAÇÃO DE ESCALA PARA ADSORÇÃO 
DE LACTOSE EM MATRIZES HIDROFÓBICAS

Rafaela de Almeida Santos (Curso de Farmácia - UNIT - LPA/ITP/UNIT, rapha_almeidas@hotmail.com); 
Acenini Lima Balieiro (Doutorado em Engenharia de Processos-LPA/ITP/UNIT, aceninibalieiro@yahoo.com.
br); Álvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, alvaro_lima@itp.org.br); Cleide Mara Faria Soares (LPA/ITP/UNIT, 
cleide_mara@itp.org.br)

A lactose é um dissacarídeo composto por glicose e galactose, sintetizado exclusivamente por glân-
dulas mamárias pela maioria dos mamíferos. No Brasil, cerca de 25 a 30% da população apresenta algum 
grau de intolerância a lactose, este distúrbio trata-se da incapacidade do organismo de digerir a lactose, 
resultado da deficiência ou ausência da enzima lactase. O objetivo deste trabalho foi avaliar a adsorção de 
lactose e o dimensionamento de colunas recheadas com polímero impresso molecularmente (PIM) obtido 
pela técnica sol-gel.  A eficiência da adsorção foi obtida a partir da determinação da altura do leito para a 
maior remoção de lactose dos fluidos utilizando uma coluna de vidro encamisada com dimensões menores 
(1,0 cm x 10,0 cm) e outra coluna com diâmetro interno e altura maiores (2,5 cm x 20,0 cm), contendo a 
matriz e hidrofóbica polímero impresso molecularmente (PIM), com altura de 3,0cm de leito e vazão 3mL/
min com temperatura controlada (60ºC) aumentado a escala para  7,5 cm de altura do leito. Para a elimi-
nação das bolhas de ar, escoava-se água destilada através do leito, em seguida o leite integral era percolado 
pela coluna.  O leite era alimentado pelo topo da coluna por meio de uma bomba peristáltica com vazão 
de 3mL/min. O banho termostático garantiu a temperatura constante do efluente e manteve a temperatura 
constante na coluna, fornecendo água para sua camisa. Na corrente de efluente (leite), as amostras foram 
analisadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) utilizando lactose com padrão externo a 
partir da curva de calibração com 5 pontos. Foi calculada a concentração média da alimentação por meio 
de média aritmética dos valores de todas as amostras retiradas durante cada experimento, obtendo-se, dessa 
forma a concentração média e a porcentagem de remoção (%) para cada corrida. Para a adsorção da lactose 
no polímero impresso molecularmente verificou-se a eficiência da remoção na coluna de menores dimensões 
de 50% aumentando a adsorção para 83% na ampliação da coluna.  Com isso, o aumento de escala de colu-
nas de adsorção para a remoção de lactose revelou-se ser eficiente, mesmo assim é necessário a determinação 
de parâmetros experimentais que expressem a relação adsorvente/adsorvato e a difusão dos componentes 
dentro da fase estacionária e ao longo da coluna. (PROVIC) Exatas e da terra 
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ESTUDO DO EQUILÍBRIO DE FASES A ALTA PRESSÃO ENVOLVENDO PROPANO, ÓLEO 
VEGETAL DE GIRASSOL E ETANOL

Bruno Menezes Leite - Bruno Menezes Leite; Elton Franceschi - elton@itp.com.br

Atualmente, o biodiesel é produzido mundialmente em larga escala através da transesterificação de 
óleos vegetais empregando catalisadores químicos ácidos ou básicos. A produção de biodiesel por novas 
abordagens de síntese usando temperaturas e pressões de reação acima dos valores críticos para os alcoóis 
juntamente com adição de propano ou CO2 como cossolventes tem sido um ativo campo de pesquisa nos 
últimos anos. O grau de mistura entre as fases óleo, álcool e cossolvente é de fundamental importância no 
processo de transesterificação. O conhecimento do equilíbrio de fases sob várias condições de temperatura 
e pressão é, neste sentido, uma necessidade óbvia para o projeto, desenvolvimento e otimização de tal pro-
cesso. Uma busca na literatura indicou que dados de equilíbrio de fases a altas pressões, reportados para 
sistemas envolvendo a mistura reacional de produção de biodiesel empregando álcool supercrítico e cossol-
vente são bastante limitados, especialmente a elevadas temperaturas e pressões. Neste sentido, o objetivo do 
presente projeto é o estudo do comportamento de fases a altas pressões envolvendo óleo de girassol, etanol 
e dióxido de carbono. METODOLOGIA/OBJETIVOS: As medidas experimentais de equilíbrio de fases a 
altas pressões serão realizadas em uma célula de volume variável com visualização, baseada no método está-
tico sintético na faixa de temperatura de 303 a 343 K em ampla faixa de concentração de CO2. RESULTA-
DOS:  Até o presente momento, a unidade experimental de medidas de equilíbrio foi modificada e testada 
apresentando reprodutibilidade. Os resultados obtidos até o presente momento para o sistema envolvendo 
dióxido de carbono e óleo de girassol indicam um aumento nas pressões de transição em função do aumento 
da composição de CO2 na mistura com transições de fases do tipo líquido-vapor, fato este que colabora 
com dados da literatura envolvendo CO2 e óleos vegetais. As próximas etapas deste trabalho vislumbram 
medidas de equilíbrio de fases envolvendo sistemas ternários compostos de CO2, óleo de girassol e etanol 
em diferentes razões molares etanol/óleo. (PROBIC) Exatas e da terra 
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ESTUDO ESTATISTICO DE TRÊS VARIÁVEIS INDEPENDENTES NO PROCESSO DE 
PRODUÇÃO DE GOMA XANTANA

Alberto Silva Fontes Júnior (Curso Eng. De Petróleo – UNIT e LEB/ITP/UNIT, alberto_junior_@hotmail.
com), Larissa Casto (Mestrado Em Engenharia De Bioprocessos, LEB/ITP e UNIT, lalicastor@yahoo.com.br), 
Daniel Pereira da Silva (LEB/ITP e UNIT, silvadp@hotmail.com). 

A produção de biopolímeros microbianos tem atraído amplo interesse industrial e a goma xantana 
é um excelente exemplo destes biopolímeros. Ela pode ser utilizada em indústrias de alimentos, farmacêu-
tica, cosmética, petroquímica, agrícola. A variação do meio fermentativo na produção da goma xantana 
pode interferir na qualidade e na quantidade de goma produzida. A metodologia consiste na repicagem da 
cepa de Xanthomonas em Agar YM e levada para estufa a 28°C durante 24 horas. O inoculo é preparado 
adicionando-se 1 alçada com microrganismo para cada 2 mL de caldo YM até homogeneização através de 
agitação por aproximadamente 30 min. e leitura em espectrofotômetro. Será adicionado, então, 1 mL deste 
caldo em 14 mL de caldo YM, mantidos em Shaker a 28°C, com agitação de 100 RPM durante 24 horas.
Todo inoculo será adicionado ao meio de fermentação (85 mL), sendo mantido no Shaker a 28°C, com 
agitação de 180 RPM durante 96 horas. Seguindo do processo de recuperação da goma, centrifugando todo 
o conteúdo. Deve-se realizar a secagem e pesagem do pellet além de precipitar o sobrenadante em álcool 
etílico na proporção de 1:3 seguindo de secagem em estufa e aferição do peso. A purificação da goma é 
realizada por um processo de diálise, nova precipitação em álcool (1:3) e secagem. Um levantamento esta-
tístico é realizado para diminuição do número de experimentos. É então estabelecido uma análise fatorial 
23 para realizar as variações de sacarose, MgSO4, 7H2O e K2HPO4. Neste trabalho foi utilizada a espécie 
bacteriana Xanthomonas campestris pv campestris IBSBF 472 proveniente do Laboratório de Biomateriais 
do Instituto de Tecnologia e Pesquisa da Universidade Tiradentes (LBMat/ITP). A análise estatística foi re-
alizada através do planejamento fatorial 23 com cinco repetições no ponto central variando as concentrações 
de MgSO4.7H2O, K2HPO4 e sacarose. A influência das variáveis deste trabalho foi estudada estatistica-
mente e pode-se avaliar que uma suplementação com carboidratos e K2HPO4 pode auxiliar na otimização 
do processo de produção de goma xantana utilizando a cepa Xanthomonas campestris pv campestris IBSBF 
472. (PROVIC) Exatas e da terra 
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ESTUDO SOBRE A EXTRAÇÃO DE FENÓIS  DA CASCA DE ROMÃ

Eder da Silva Fiscina/ ederfiscina@hotmail.com; Profa. Dra. Odelsia Leonor Sánchez de Alsina/ odelsia@bol.com.br.

IDENTIFICAÇÃO: ESTUDO SOBRE A EXTRAÇÃO DE FENÓIS  DA CASCA DE ROMÃ; 
Eder da Silva Fiscina, Profa. Dra. Odelsia Leonor Sánchez de Alsina; (Engenharia de petróleo, Núcleo de 
exatas  ,ederfiscina@hotmail.com); INTRODUÇÃO: O presente projeto refere-se ao desenvolvimento de 
estudos relativos à extração de princípios ativos de cascas secas de romã (punica granatum,L.), fruto que 
se adaptou bem à região Nordeste. Levando em conta suas propriedades fitoterápicas, serão estudadas as 
condições de processamento para otimização da extração dos fenóis totais. As indústrias farmacêuticas têm 
um especial interesse pelos extratos vegetais secos, uma vez que as formas farmacêuticas sólidas apresentam 
precisão de dosagem, facilidade de manuseio, transporte e armazenagem, além de favorecerem a manuten-
ção da estabilidade química, microbiológica e farmacológica. Os estudos de extração e possíveis perdas e 
degradação dos princípios ativos são importantes do ponto de vista da obtenção de produtos de qualidade 
e estabilidade no armazenamento; OBJETIVO: O objetivo geral da presente proposta de trabalho é o es-
tudo da extração dos princípios ativos de cascas de romã sob diversas condições de temperatura e agitação, 
utilizando-se de agitadores do tipo Shake e Banho Ultrasonico. A partir destes resultados serão avaliadas 
as influências das variáveis de processo sobre o rendimento e sobre a cinética de extração e determinadas 
as condições ótimas de operação. Os objetivos específicos seriam: Preparar, condicionar e caracterizar as 
amostras de romã, mediante secagem em estufa e trituração. Quantificar os princípios ativos, estudar a 
cinética de extração em reator agitado, variando a temperatura e velocidade de agitação. Estudar a cinética 
de extração em banho com ultrassom, variando a temperatura e potência. Fazer a modelagem do fenôme-
no de transferência de massa durante a extração. Analisar o rendimento na extração dos princípios ativos. 
Achar uma faixa ótima de operação visando maximizar o rendimento; METODOLOGIA: A metodologia 
a ser utilizada será a extração dos fenóis totais a partir da utilização dos reagentes: Carbonato de Sódio e 
Ácido Tânico – Reagente de Folin-Ciocalteau, nas amostras de romã (Punica granatum L.) já triturada e 
diluídas em agua destilada e passarem pelo banho em ultrassom com diferentes temperaturas e potencias. 
E a medição da concentração de fenóis será realizada com o auxilio de um espectrofotômetro e a utilização 
de métodos matemáticos; RESULTADOS: Ao final do projeto de pesquisa espera-se ter estabelecido as 
condições para um  melhor  desempenho na etapa de extração dentro do processo de obtenção de princípios 
ativos a partir de casca de romã. Estes resultados poderão ser utilizados na  ampliação de escala, visando a 
produção industrial. (PROVIC) Exatas e da terra 



529
EXATAS E 
ENGENHARIAS

ESTUDO SOBRE A EXTRAÇÃO DE FENÓIS DA CASCA DA ROMÃ

Leonardo Machado Garcia (leogarcia_brumas@hotmail.com); Odelsia Leonor Sanchez de Alsina (odelsia@uol.
com.br); Álvaro Silva Lima (alvaro@itp.org.br); Marismar Fernandes Nascimento  (maris.mar@hotmail.com).

Sabe-se que o conhecimento de plantas medicinais simboliza o único recurso terapêutico de muitas 
comunidades e grupos étnicos. Este segmento movimenta anualmente, no mundo, cerca de 22 bilhões 
de dólares, com crescimento de 12% ao ano. A romã (Punica granatum L.) é uma fruta de grande uso na 
medicina popular, estudos demonstraram que a romã é rica em vitaminas A e E, potássio, ácido fólico e 
polifenóis. Os compostos fenólicos são originados do metabolismo secundário das plantas, as principais 
fontes são frutas cítricas. Os taninos são componentes polifenólicos sendo que plantas ricas neste composto 
são empregadas na medicina tradicional assim como na indústria alimentícia. A determinação de compos-
tos fenólicos totais pode ser feita através dos métodos de Folin-Denis e Folin-Ciocalteau, além de Azul de 
Prússia e Redução de Cloreto de Ferro. Foram utilizadas romãs oriundas do Projeto Irrigado Senador Nilo 
Coelho, proveniente do núcleo irrigado: N4, zona rural de Petrolina/PE.  As cascas separadas das frutas fo-
ram secas em estufa a 55ºC durante 48 horas e trituradas em moinho de facas obtendo amostras de 32 mesh. 
A determinação de fenóis totais foi realizada pelo método de Folin-Ciocalteau usando ácido tânico como 
padrão para a obtenção da curva de calibração com leitura de absorbância a 760 nm. Para estudar a cinética 
de extração em reator agitado foram colocados 50 mL de água destilada e 5g de casca de romã triturada em 
erlenmeyers de 250 mL. Os ensaios foram realizados em agitador com temperatura fixa de 25ºC e variação 
da rotação, sendo estas de 100 rpm, 150 rpm e 200 rpm. Após o tempo estabelecido os extratos foram filtra-
dos à vácuo e levados a centrifuga com rotação de 3000 rpm por 10 minutos. Com a equação de calibração 
pode-se determinar a concentração de fenóis em gramas por mililitro de água e o rendimento em mg de 
fenóis por grama de casca de romã. Os resultados evidenciaram que a quantidade de fenóis totais extraível 
é independente do nível de agitação, sendo em torno de 2,2 mg de fenóis por grama de caca de romã. Com 
relação ao efeito da agitação foi observado que com 100 rpm há uma estabilização da extração em torno de 
200 minutos, com 150 rpm esta estabilização é atingida com 150 minutos e com 200 rpm o nível máximo 
da extração é atingido em cerca de 10 minutos. Estes resultados mostram que há uma forte influência da 
agitação sobre a velocidade de extração, indicando que a resistência externa à transferência de massa pode 
ser um fator limitante sobre a cinética de extração de fenóis. O estudo da extração dos fenóis totais da casca 
de romã mostrou a importância das condições operacionais indicando a necessidade de otimizar o processo 
visando à melhoria do rendimento. (PROBIC) Exatas e da terra 
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INFLUÊNCIA DE LÍQUIDOS IÔNICOS NA ESTABILIDADE DE EMULSÕES DE PETRÓLEO E 
SUAS PROPRIEDADES INTERFACIAIS

PROPRIEDADES INTERFACIAIS; Eloá Cristina Loureiro da Rocha (Graduação em Engenharia de Petróleo/
UNIT e NUESC/ITP, eloa_cristina14@hotmail.com), Robson Luiz Moura Santos (Graduação em Engenharia 
de Petróleo/UNIT e NUESC/ITP, robson_luiz_ms@hotmail.com), Eloá Cristina Loureiro da Rocha (Graduação 
em Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/ITP, eloa_cristina14@hotmail.com), Milena Cabral Linharas 
(Graduação em Engenharia Química/UFS e NUESC/ITP, milena.cabral@yahoo.com.br), Denisson Santos 
(Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, denis_s_santos@hotmail.com), Wilson 
Linhares Santos (NUESC/ITP, wilson.linhares@hotmail.com), Montserrat Fortuny (Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@yahoo.es), Alexandre Ferreira Santos (Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, alexfsantos@hotmail.com).

Nos últimos anos a comunidade científica tem estudado a aplicação de líquidos iônicos (LIs) como 
alternativa aos solventes orgânicos normalmente utilizados. Os LIs são sais fundidos à temperatura ambiente 
ou próxima a esta. Eles apresentam baixa pressão de vapor, estabilidade térmica e possibilidade de mudança 
nas suas propriedades através da modificação de seus cátions e ânions. Na indústria petrolífera eles têm 
apresentado potencial na remoção de compostos sulfurados de petróleo e derivados e na quebra de emulsões 
água/óleo, podendo ser alternativa aos desemulsificantes químicos típicos. Determinados LIs possuem a ca-
pacidade de se posicionar na interface das gotas emulsionadas e reduzir a tensão interfacial de sistemas água/
óleo contribuindo consequentemente para a sua desestabilização. Assim, o objetivo deste trabalho é verificar 
a relação entre as propriedades interfaciais com o grau de estabilidade das emulsões, tanto na presença de 
determinados líquidos iônicos e desemulsificantes quanto na ausência desses compostos. A metodologia do 
trabalho baseia-se no emprego da técnica de tensiometria de gota pendente para determinação de tensão in-
terfacial, módulos dilatacional, elástico e viscoso de sistemas óleo/água com a adição de líquidos iônicos (sais 
de imidazólio) e de um desemulsificante comercial (copolímero de óxido de etileno-óxido de propileno). 
Paralelamente, executam-se testes de quebra de emulsões através da técnica de ultracentrifugação associada 
à adição de determinados líquidos iônicos e desemulsificantes. As emulsões sintetizadas em laboratório com 
petróleos distintos e variados teores de água (com e sem sal) são então caracterizadas quanto à distribuição 
do tamanho de gotas via difração a laser e teor de água via titulação potenciométrica. Após o teste de que-
bra, caracteriza-se a fase oleosa separada quanto ao teor de água a fim de constatar a eficiência do processo. 
As eficiências de separação obtidas são então relacionadas às propriedades interfaciais analisadas. Por estar 
na fase inicial de execução, os resultados até então obtidos no desenvolvimento deste trabalho consistem na 
caracterização das propriedades interfaciais de sistemas água/petróleos selecionados. Espera-se que a meto-
dologia desenvolvida possa constituir uma ferramenta útil à indústria de petróleo para fins de seleção de 
aditivos químicos adequados ao processo de desestabilização de emulsões de petróleo. 

 (PIBIC/CNPq) Exatas e da terra 
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INFLUÊNCIA DO PH NA BIODEGRADAÇÃO DE COMPOSTOS TÓXICOS PRESENTES EM 
EFLUENTES DA PRODUÇÃO DE BIOETANOL POR PLEUROTUS SAJOR-CAJU CCB020

Diego Batista Menezes (Graduando de ciências biológicas na Universidade Tiradentes); Moniky Santana Santos 
Aragão (Mestranda em biotecnologia na universidade Tiradentes); Helon Simões Oliveira (Graduando de ciências 
biológicas na Universidade Tiradentes); Luiz Fernando Romanholo Ferreira (Orientador pós-doutorando da 
Universidade Tiradentes); Daniel Pereira da Silva (Professor coorientador, docente da Universidade Tiradentes e 
pesquisador do Instituto de Tecnologia e Pesquisa); Denise Santos Ruzene (Professora orientadora, docente da 
Universidade Tiradentes e pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Pesquisa).

Nos últimos anos a biotecnologia tem se mostrado promissora e apresentando inúmeras van-
tagens nos processos para obtenção de produtos de interesse industrial. Assim, os fungos têm desem-
penhado um papel importante no processo de bioconservação, pois podem formar subprodutos de 
interesse biotecnológico como as enzimas. O Pleurotus Sajor-caju, basidiomiceto, é capaz de tolerar 
elevadas concentrações de poluentes orgânicos o que possibilita sua aplicação na biorremediação. A 
vinhaça, resíduo de destilaria de álcool, possui um alto poder de poluição, e quando liberada direta-
mente das fábricas sem um prévio tratamento, provoca modificações no ambiente de despejo devido 
aos compostos tóxicos de sua composição. Durante o processo de remediação o fungo libera diversas 
enzimas paralelamente a descoloração da vinhaça. OBJETIVO; Portanto, o objetivo desse trabalho é 
determinar a influência da variação do pH e os níveis de produção enzimática no processo de biorreme-
diação através do basidiomiceto P. sajor-caju. METODOLOGIA; O fungo será inoculado a vinhaça, 
durante um período de 16 dias em temperatura ambiente 28 ºC, para cada condição submetida, em 
agitação de 180 rpm. A vinhaça terá seu pH ajustado previamente, e novamente medido durante todas 
as coletas. Serão realizadas 7 coletas para determinação das atividades enzimáticas mais expressivas 
através do sobrenadante obtido. As reações serão realizadas em triplicata e as leituras de absorbância 
efetuadas com auxílio de espectrofotômetro FEMTO 432. Além desta, também será realizada a leitura 
de absorbância para determinação do fator descoloração.   (PIBIC/FAPITEC) Exatas e da terra 
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INFLUÊNCIA DO SOLVENTE NA OBTENÇÃO DE CARBONATOS CÍCLICOS

Mayara Souza dos Santos (Curso de Farmácia – UNIT e LEB/ITP/UNIT, donna_mayara@hotmail.com); 
Pâmella Lopes da Silva (Curso de Farmácia – UNIT e LEB/ITP/UNIT, pamlopes@live.com); Heiddy M. 
Alvarez (Universidade Estadual de Feira de Santana, marquezheiddy@gmail.com); Claudio Dariva (ITP e 
UNIT, claudio.dariva@yahoo.com.br); Alini Tinoco Fricks (LEB/ITP e UNIT, alinitf@yahoo.com.br)

Poliálcoois como glicerol, propilenoglicol e etilenoglicol são potenciais insumos a serem utilizados na 
síntese de carbonatos cíclicos, compostos de alto valor agregado, inseridos na cadeia petroquímica, mas que 
originalmente são obtidos por rotas químicas energicamente e ambientalmente onerosas. Neste contexto, o 
desenvolvimento de sistemas reacionais catalisados por enzimas, como lipases, em meios reacionais favorá-
veis e em condições reacionais brandas são de grande interesse industrial pelo baixo consumo energético e 
menor risco ambiental. (OBJETIVO) Dentro deste contexto, o presente trabalho objetiva avaliar o potencial 
de obtenção de carbonato de propenila por meio da carboxilação de propilenoglicol com uréia catalisada 
por Lipase imobilizada TL IM. (METODOLOGIA) As variáveis analisadas no estudo da carboxilação 
enzimática de propilenoglicol foram: tipo de solvente orgânico (tetrahidrofurano, tolueno, acetato de etila), 
tempo de reação (24 –120 horas). Os parâmetros fixos foram os seguintes: quantidade de biocatalisador 
(lipozyme TLIM), temperatura (60°C) e razão molar propilenoglicol:uréia (1:1). Em reatores de 20 mL de 
capacidade foram adicionados o propilenoglicol (3 mmol,  0,228 g) e a uréia (3mmol, 0,180 g). Posterior-
mente foi adicionado 6 mL do solvente. Após estabilização da temperatura adicionou-se 0,15g da enzima 
Lipozyme TLIM. A conversão à carbonato foi verificada por meio de injeção das amostras em cromatógrafo 
gasoso acoplado à espectrometria de massas. (RESULTADOS) Dentre os solventes testados, maior conver-
são foi observada quando utilizou- se tolueno como solvente da reação com 96 horas de reação (26 %).  Esta 
condição deve ser otimizada (tempo reacional, e quantidade de biocatalisador) para diminuição do tempo 
reacional e aumento da seletividade ao produto desejado. (PROBIC) Exatas e da terra 
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MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ÂNODOS APLICADOS AO 
TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA SINTÉTICA

Matheus Guimarães de Souza Melo/matheuzinhu_guimaraes@hotmail.com); Giancarlo Richard Salazar 
Banda/gianrsb@gmail.com; Katlin Ivon Barrios Eguiluz/katlinbarrios@gmail.com

Métodos alternativos para o desenvolvimento de ânodos aplicados ao tratamento de água produzida 
sintética. Matheus Guimarães de Souza Melo (Eng.de Petróleo, LEN/UNIT, matheuzinhu_guimaraes@
hotmail.com), Giancarlo Richard Salazar Banda (LEN/ITP e UNIT, gianrsb@gmail.com), Katlin Ivon 
Barrios Eguiluz (LEN/ITP e UNIT, katlinbarrios@gmail.com. (INTRODUÇÃO) A água produzida é a 
maior fonte de poluição relacionada às atividades petrolíferas, pois contêm muitos contaminantes, incluindo 
hidrocarbonetos, metais pesados e aditivos químicos. Dentre as espécies tóxicas presentes na água produ-
zida, estão os naftalenos. A remoção desse composto é extremamente difícil devido à sua toxicidade. Neste 
contexto, o desenvolvimento de um método limpo para o tratamento de efluentes torna-se muito desejável. 
Os processos eletroquímicos têm atraído grande atenção, pois ocupam uma área substancialmente menor 
se comparados a outros processos de remedição, e sozinhos podem chegar a decompor totalmente os po-
luentes orgânicos, substituindo totalmente os processos biológicos. (OBJETIVO) Neste projeto pretende-se 
desenvolver novos materiais eletródicos para uso em sistemas eletroquímicos de tratamento de efluentes na 
remoção do naftaleno dissolvido em águas produzidas. Assim, pretende-se modificar e caracterizar eletrodos 
contendo misturas ternárias de RuO2, SnO2 e Sb2O5 depositados sobre substratos de Ti metálico usando 
os métodos dos precursores poliméricos e de decomposição térmica de cloretos usando o líquido iônico 
hidrogenossulfato de metilimidazólio como solvente dos precursores metálicos. (METODOLOGIA) Para 
a preparação dos ADE’s utilizando o método da decomposição térmica de cloretos usando líquido iônico 
hidrogenosulfato de metilimidazólio (HMIM HSO4) como solvente e também a preparação através do 
método dos precursores poliméricos, conhecido como Pechini, primeiramente foi feito um pré-tratamento 
dos suportes de titânio. Logo após este pré-tratamento, vem a preparação da solução precursora feita a par-
tir dos cálculos de concentração dos cloretos de antimônio Sb2Cl3 e estanho SnCl2, tanto para 1 ml do 
líquido iônico preparado no laboratório, como também para a preparação através do método de Pechini. A 
partir deste procedimento foi colocada à solução precursora por pincelamento sobre os suportes de titânio 
e posteriormente levados para o forno para tratamento térmico numa temperatura de 600°C por 1h, para 
eletrodos preparados por decomposição térmica de cloretos. Para os preparados pelo método de Pechini 
tratamento térmico foi realizado a 400° e 500°. Para observar o comportamento eletroquímico foram reali-
zadas voltametrias cíclicas utilizando uma célula eletroquímica, tendo como eletrodo de trabalho o eletrodo 
de Ti/SnCl2-Sb2Cl3, como eletrodo de referência foi utilizado o eletrodo de hidrogênio na mesma solução 
(EHMS) e o contra eletrodo foi um eletrodo de platina utilizando como eletrólito de suporte NaCl 0,5 
mol L-1. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) Foram realizadas voltametrias cíclicas utilizando o eletrodo 
deTi/SnCl2-Sb2Cl3 em eletrólito suporte de NaCl 0,5 mol L-1 e aplicando um potencial de 0,4 V a 1,4 V 
utilizando diferentes velocidades de varredura, de 50mv/s e 100mv/s, para estudar comportamento eletro-
químico do eletrodo, foi observado um decréscimo da carga voltamétrica do eletrodo, o que é associado à 
perda de massa e atividade eletroquímica do material depositado. Foram realizadas caracterizações físicas 
para observar os melhores comportamentos dos eletrodos. Obtendo até agora alguns resultados significati-
vos. (PROBIC) Exatas e da terra 
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ÓLEO DE CRAMBE:PRODUÇÃO DE BIODIESEL VIA ENZIMATICA

Gabriela S. Fontes - gabifonttes@gmail.com; Yuri M. S. Dias, Alini T. Fricks; Laiza C. Krause 

O aumento populacional acelerado aliado à crescente demanda mundial por energia levou os setores 
acadêmico e industrial a buscar fontes energéticas renováveis. Assim, a utilização de óleos vegetais para pro-
dução de biodiesel tem se mostrado uma ótima alternativa. Novas oleaginosas tem chamado atenção de pes-
quisadores a fim de implementar e aumentar a matriz energética natural, nesse contexto o crambe (Crambe 
abyssinica), apresenta-se como uma excelente alternativa para produção de biodiesel por apresentar um teor 
de óleo consideravelmente alto (aproximadamente 35 %) se comparado com outras oleaginosas como soja 
(em torno de 17%), por ter um ciclo de produção reduzido (90 dias) apresentando-se como uma alternativa 
para rotação de culturas e não competindo com as culturas principais e as alimentares. Tradicionalmente, a 
produção de biodiesel é realizada por meio de transesterificação de óleos utilizando o metanol como aceptor 
acil na presença de catalisadores  ácidos ou básicos. Como proposta para produzir biodiesel por rotas mais 
limpas, catalisadores enzimáticos estão sendo atualmente estudados. OBJETIVO/METODOLOGIA: Sen-
do assim, a proposta deste trabalho é a produção enzimática de ésteres metílicos utilizando óleo de crambe 
como fonte de triglicerídeos. As variáveis estudadas foram a concentração de biocatalisador (3,36 , 6,72 , 
13,44 e 20,16 % ) e o tempo de reação (3, 6, 9, 12, 24, 48 e 72 h). As reações foram realizadas em banho 
termostatizado com agitação orbital e utilizaçao do metanol razão molar de 3:1 (metanol:óleo), com auxílio 
do tert-butanol, lipase imobilizada comercial Novozyme 435 e o óleo crambe. RESULTADOS: A maior 
conversão em ésteres metílicos obtida foi cerca de 23,80 % ao utilizar 13,44 % da concentração do biocata-
lizador num tempo reacional de 6 h. Verificando assim, que ao utilizar porcentagens máximas em questão 
do biocatalisador, conseguiu-se a mais elevada conversão do óleo de crambe em biodiesel, tornando-o assim 
ambientalmente e técnicamente aceitável. (PIBIC/FAPITEC) Exatas e da terra 
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OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE UM PROCESSO DE ADSORÇÃO DO 
COLESTEROL EM LEITE VIA PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Daniel Silva Siqueira (danielsiqueira97@yahoo.com.br); Manuela Souza Leite (manuela_leite@itp.org.br).

O leite é um alimento de grande importância na alimentação humana e é constituído por proteínas, 
lipídios, carboidratos, minerais, vitaminas, água, além do colesterol que se trata de um esterol animal im-
portante, e é encontrado em todas as células e tecidos de animais e humanos. O ser humano adulto médio 
contém cerca de 150 g de colesterol e sintetiza de 700 mg a 1.500 mg de colesterol diariamente. Quando 
o teor de colesterol está muito alto no sangue, há prejuízos à saúde causando assim doenças cardiovascu-
lares. Dentre os processos físicos para redução do colesterol em leite se destaca o mecanismo de adsorção 
em coluna. A necessidade crescente da otimização de produtos e processos tem levado profissionais de 
diferentes formações a buscarem técnicas sistemáticas de planejamentos estatísticos. Com o interesse de 
se determinar as variáveis influentes em um processo e otimizar as condições operacionais utilizadas, este 
trabalho propõe a utilização da ferramenta estatística baseada em  planejamento fatorial. (OBJETIVO) O 
objetivo geral deste trabalho será o de estudar a influência de variáveis envolvidas no processo de adsorção 
do colesterol presente no leite, visando analisar as condições operacionais mais adequadas que favoreçam 
maior eficiência de remoção. (METODOLOGIA) Os ensaios de adsorção serão realizados em leito fixo, 
contendo sílica gel como matriz, em uma coluna de vidro com diâmetro e altura estipulados. A solução será 
bombeada em fluxo ascendente com o auxílio de uma bomba peristáltica, sendo a temperatura controlada 
por meio de um banho termostático. Um recipiente de vidro será utilizado para a coleta em períodos de 
tempos pré-determinados. Para quantificar a quantidade de colesterol adsorvida pelo adsorvente, será utili-
zada a técnica de cromatografia. A dosagem de colesterol poderá então inicialmente ser determinada a partir 
de uma curva de calibração. Um planejamento experimental estatístico será realizado para se determinar 
as condições operacionais. Após a realização dos experimentos serão analisadas as respostas baseadas em 
técnicas estatísticas para avaliar o efeito de cada variável estudada. A otimização do processo será realizada 
mediante análise das superfícies de resposta obtidas. (RESULTADOS ESPERADOS) Espera-se encontrar 
as condições operacionais otimizadas que proporcionem maior eficiência da adsorção do colesterol e obter 
um modelo empírico que descreva o processo de adsorção nas faixas de trabalho estudadas. 

(PIBIC/FAPITEC) Exatas e da terra 
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PERFIS DE IMAGEM DE POÇOS DE PETRÓLEO

Fernando Aragão Félix, petrofelix.eng@gmail.com; Eudes Sabino do Nascimento, dinho_bass71@hotmail.com; 
Cláudio Borba, clborba@uol.com.br.

PERFIS DE IMAGEM DE POÇOS DE PETRÓLEO. Fernando Aragão Félix (Tecnologia em 
Petróleo e Gás, petrofelix.eng@gmail.com), Eudes Sabino do Nascimento (Tecnologia em Petróleo e Gás, 
dinho_bass71@hotmail.com), Cláudio Borba (orientador, clborba@uol.com.br). Os perfis de imagem são 
visualizações de alta resolução similares a fotografias da parede do poço, baseados em características resisti-
vas e acústicas das formações. Geram diversas informações de grande importância para a caracterização de 
reservatórios, tais como inclinação de camadas, ocorrência de fratura e sua inclinação, desmoronamentos, 
ocorrência e direção de tensões in situ, litologias, discordâncias, camadas delgadas e zonas com porosidade 
vugular e cavernas. Essas informações são utilizadas em conjunto com outros perfis, amostra de calha, tes-
temunhos e histórico de produção para estudos relacionados, sobretudo, com a modelagem de reservatórios. 
O presente trabalho foi fruto de uma ampla pesquisa bibliográfica abrangendo desde as ferramentas e suas 
respectivas especialidades, no tocante ao imageamento elétrico e acústico de poços de petróleo, às informa-
ções fornecidas pelos perfis obtidos, as quais contribuem significativamente com o sucesso de uma caracte-
rização e explotação de reservatórios de petróleo. O objetivo do trabalho foi abordar as características desses 
tipos de perfis, destacando as principais informações/parâmetros das formações que podem ser obtidos por 
eles, e mostrar a sua eficiência em comparação com a operação de testemunhagem, operação essa muito 
dispendiosa e que toma muito tempo da perfuração. Os resultados da utilização do perfil de imagem em 
diversas bacias mundo afora se mostraram bastante satisfatórios, uma vez que muitas informações de grande 
relevância puderam ser obtidas a partir da interpretação dos perfis. Além disso, a comparação de perfis de 
imagem com testemunhos retirados do mesmo intervalo do poço foi muito condizente, sobretudo no que 
se refere à identificação de fraturas e sua inclinação e litologias presentes na zona imageada/testemunhada. 
O resultado da pesquisa foi um artigo completo, que será publicado em breve, e que suprirá a carência de 
bibliografia em português sobre o tema. 

(TCC) Exatas e da terra 
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PREPARAÇÃO DE BIOCATALISADORES IMOBILIZADOS 
EM SUPORTES COM E SEM LÍQUIDO IÔNICO

Bruna Targanski Vidal (Engenharia Ambiental, brunabtv@hotmail.com); Nayara Bezerra Carvalho (Engenharia 
de Processos, nayara.eng@hotmail.com); Álvaro Silva Lima (Engenharia de Processos, alvaro_lima@itp.org.br); 
Cleide Mara Faria Soares (Engenharia de Processos, cleide_18@yahoo.com.br)

A aplicação de enzimas como catalisadores em diferentes processos é de fundamental importância 
para obtenção de produtos de maior valor agregado em sintonia com as demandas de caráter tecnológico e 
processos em condições de desenvolvimento-sustentável. Dentre as enzimas, as lipases possuem uma vasta e 
diversificada gama de aplicações, como por exemplo, a lipase de Burkholderia cepacia que tem sido ampla-
mente utilizada em sínteses, tais como hidrólise, acilação e transesterificação. Embora as enzimas apresentem 
vantagem em termos de seletividade, sua estabilidade ainda é baixa e sua aplicação em processos industriais 
não é maior pelo fato de ainda não se dispor de técnicas eficientes de imobilização. A imobilização de lipase 
em suportes adequados constitui numa área de interesse e o uso de líquidos iônicos como aditivos na pro-
dução do suporte vem se desenvolvendo para aumentar a eficiência catalítica e a estabilidade operacional do 
biocatalisador imobilizado. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi a produção de suporte pela técnica 
sol gel, na presença e ausência de líquido iônico prótico C5 (ácido pentanóico-N-Metilmonoetanol amina), 
e sua aplicação na imobilização da lipase de Burkholderia cepacia utilizando duas técnicas de imobilização 
de enzima: adsorção física, ligação covalente com glutaraldeído e ligação covalente com epicloridrina. A téc-
nica sol gel foi realizada para a produção de suporte de matrizes hidrofóbicas conforme Soares et al., 2004 
e modificações: para o suporte com líquido iônico prótico C5 (ácido pentanóico-N-Metilmonoetanol ami-
na) foi adicionado 1% (v/v). A imobilização por adsorção física foi realizada a partir do contato da solução 
enzimática aquosa com o suporte de matrizes hidrofóbicas obtidas pela técnica sol gel (com ou sem líquido 
iônico) em meio orgânico (hexano), por um período 3h com agitação (50 rpm). Naimobilização por ligação 
covalente com glutaraldeídoantes do contato da solução enzimática o suportede matrizes hidrofóbicas obti-
das pela técnica sol gel (com e sem líquido iônico) foi sinalizado tratado com *-APTS (* - aminopropiltrie-
toxissilano) e ativado com glutaraldeídode acordo com a metodologia desenvolvido por Soares et al. (1999). 
Na ligação covalente com epicloridrina a enzima foi mobilizada em suporte de matrizes hidrofóbicas obtidas 
pela técnica sol gel (com e sem líquido iônico) sinalizado com epicloridrina conforme metodologia descrita 
por Paula et al., (2008).O rendimento de imobilização foi determinado a partir da análise da unidade total 
de atividade enzimática na hidrólise do azeite de oliva presente no suporte e unidade de atividade hidrolítica 
oferecida para a imobilização. Os melhores resultados de rendimento de imobilização foram os obtidos utili-
zando a técnica de imobilização por ligação covalente com epicloridrina em matrizes preparadas na presença 
(71%) ou ausência de líquido iônico (67%). (PROBIC) Exatas e da terra 
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PREPARAÇÃO DE FOTOCATALISADORES TiO2 SUPORTADO PARA PRODUÇÃO DE 
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Fábio Santos Fiel Júnior (UNIT, fsfiel@hotmail.com), Maria Helena Andrade da Graça Silva (UNIT, lenna_
andradee@hotmail.com); Ana Claudia de Melo Oliveira (UNIT, anaclaudia.eng@hotmail.com); Marluce 
Santana dos Santos (UNIT, ss.marluce@gmail.com); Manuela Souza Leite (UNIT, sl.manuela@gmail.com); 
Renan Tavares Figueiredo (ITP/UNIT, renan_figueiredo@yahoo.com.br).

O consumo de energia é um tema que merece cada vez mais a atenção e reflexão mundial. Ao massivo 
consumo de combustíveis fosseis está associado um considerável impacto ambiental, em contrapartida, é 
notório que a natureza tem a capacidade finita de absorver os impactos ambientais. Diante dessa perspec-
tiva, se faz necessário intensificar a pesquisa e investimentos que priorizem fontes alternativas de energias 
renováveis. Uma alternativa atraente aos combustíveis fósseis como uma fonte de energia é o hidrogênio, 
que é amplamente considerado como o mais promissor transportador de energia limpar para o futuro e seu 
uso está sendo explorado em muitas áreas da tecnologia. A reforma fotocatalítica de alcoóis pode oferecer 
sustentável produção de gás hidrogênio em temperatura ambiente, quando bio-combustíveis são utilizados 
como redutores de sacrifício. O objetivo geral desse trabalho é propor o desenvolvimento de tecnologia para 
produzir fotocatalisadores que permitam obter de forma eficiente e seletiva hidrogênio mediante reforma 
fotoquímica de bioetanol. (METODOLOGIA) Os fotocatalisadores TiO2 e impregnado com 20% e 40% 
com quitosana foram preparados  pelo método de precipitação, usando como solução de fase percussora 
tricloreto de titânio III (TiCl3)15% em HCl para o TiO2 e solução de 5% de quitosana em ácido acético 
(0,5M) e como agente precipitante a solução de hidróxido de amônio (NH4OH) 0,5M. O precipitado for-
mado foi lavado com água deionizada, secos a 383K e calcinado a 773K com fluxo de Ar de 30 mL/min. Os 
catalisadores preparados estão sendo caracterizados por DRX, DG, DAT e área superficial BET. A análise 
termogravimétrica TG e DTA foi realizada variando a temperatura de 25 a 900 °C a uma velocidade de 
varredura de 10 °C/min com fluxo de N2 de 50 mL/min e as isotermas de adsorção de N2 foram obtidas 
em um analisador de área superficial e área de poros da QUANTACHOME modelo NOVA 1200e, com 
um sistema de análise de alto vácuo (10-3 Torr). (RESULTADO) Através das análises realizadas por Iso-
termas de adsorção de N2 determinou-se a área superficial BET. Foi possível observar que com o aumento 
da temperatura de calcinação houve uma diminuição da área superficial para os fotocatalisadores de mesma 
composição, confirmando os resultados encontrados na literatura. Já com a análise termogravimétrica TG 
foi observada uma perda de massa de aproximadamente 4,5% para os fotocatalisadores calcinados a 500°C 
com diferente teor de quitosana, como também foi possível observar que a perda de massa dos fotocatali-
sadores sem calcinar aumentou gradualmente com o aumento da composição de quitosana. Os resultados 
apresentados são parciais, pois o projeto ainda se encontra em andamento. (PROVIC) Exatas e da terra 
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PRÉ-TRATAMENTO DE ÓLEO E GORDURA RESIDUAL UTILIZANDO ENERGIA SOLAR

Wallace da Mota Britto (Curso de Engenharia de Petróleo, UNIT, wallace_mota15@hotmail.com); Tatiana 
Rodrigues (Curso de Engenharia de Petróleo, UNIT, tatinha_htd@hotmail.com); Marluce Santana dos Santos 
(UNIT, ss.marluce@gmail.com); Osíris Ashton Vital Brasil (UNIT, ashtonvital.hope@petrobras.com.br); Renan 
Tavares Figueiredo (ITP/UNIT, renan_figueiredo@yahoo.com.br).

Os óleos vegetais, embora muitos desconheçam, são também grandes causadores de danos ao meio 
ambiente quando descartados de maneira incorreta. O óleo de cozinha usado, quando jogado diretamente 
no ralo da pia ou no lixo, polui córregos, riachos, rios e o solo, além de danificar o encanamento nas casas. O 
OGR (óleos e gorduras residuais) também interfere na passagem de luz através da água, retarda o crescimen-
to vegetal e interfere no fluxo de água, além de impedir a transferência do oxigênio para a água o que impede 
a vida nestes sistemas. A poluição pelo óleo faz encarecer o tratamento da água até 45%, além de agravar o 
efeito estufa, já que o contato da água poluída pelo óleo ao desembocar no mar gera uma reação química 
que libera gás metano, um componente muito mais agressivo que o gás carbônico. Diante desse cenário, se 
faz necessário uma mudança de comportamento, que defenda a utilização de tecnologias limpas e o reapro-
veitamento de resíduos, diminuindo os impactos no meio ambiente, a reciclagem de matérias-primas e/ou 
subprodutos e evitando a geração de passivos ambientais. (OBJETIVOS) Desenvolver uma metodologia de 
pré-tratamento do OGR utilizando energia solar para o uso em síntese de biodiesel. (METODOLOGIA) 
O tratamento de óleos residuais para uso em síntese de biodiesel, constitui em cuidados relacionados a 
minimizar a acidez (presença de ácidos graxos livres), procedendo-se então com processos de neutralização. 
Foram utilizadas cinco tipos de amostras procedentes cozinhas de diferentes estabelecimentos, o índice de 
acidez foi determinado com a pesagem de 2 gramas do OGR seguindo com a  mistura 25mL da solução de 
éter-álcool (2:1), foi feita  uma titulação usando o hidróxido de sódio 0,1M como base , a fenolftaleína como 
indicador e finalizando com a fórmula que foi desenvolvida no laboratório para obter o índice de acidez do 
OGR bruto. A neutralização foi feita com as próprias amostras, utilizando uma de elevada acidez e neutra-
lizando com outra de menor acidez. (RESULTADOS) Foi possível determinar o índice de acidez em cada 
amostra em triplicata, de acordo com os resultados obtidos, observa-se que o óleo bruto possui uma maior 
quantidade de impurezas, consequentemente possui um teor maior de acidez do que os óleos refinados. A 
qualidade do óleo também influencia (sutilmente) na determinação do índice de acidez. O método de neu-
tralização do OGR foi obtido por misturas do óleo mais ácidas com óleo menos ácidos, resultando em um 
óleo acidez aceitável. (PROVIC) Exatas e da terra 
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Marcel Barreto do Nascimento (Curso Eng. Ambiental – UNIT e LEB/ITP/UNIT, marcel.unit@yahoo.com.
br); Denise Santos Ruzene (LMTE/ITP e UNIT, ruzeneds@hotmail.com); Daniel Pereira da Silva (LEB/ITP e 
UNIT, silvadp@hotmail.com).

A utilização de recursos renováveis é de grande interesse por parte das indústrias, em especial das 
agro-indústrias, justamente devido à produção de milhões de toneladas/ano de resíduos. Neste sentido, 
novas pesquisas estão sendo realizadas com o objetivo de fornecer um destino mais nobre a esses resíduos, 
transformando-os em materiais com maior valor agregado, possibilitando em alguns casos a redução de 
custo no produto final. Este comportamento fez surgir de imediato um grande interesse em explorar outras 
fontes alternativas de energia. Nesse contexto, surgiu o conceito de biorrefinaria, que visa um aproveita-
mento integral de todos os componentes da biomassa vegetal para obtenção de novos produtos químicos, 
farmacêuticos ou industriais. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi verificar pré-tratamentos em resí-
duos lignocelulósicos, ou seja, subprodutos gerados num cultivo ou processo. Para isso foram realizados 
experimentos de pré-tratamentos visando verificar os constituintes obtidos na parte líquida (licor, fração rica 
em hemicelulose) analisando os comportamentos oriundos das diferentes condições de extração, em especial 
comparativamente aos experimentos na literatura. Assim, foi verificado que nos licores obtidos os resultados 
de HMF foram menores do que 1 % enquanto que para o furfural os resultados foram maiores do que 1%. 
No entanto, e segundo a literatura, é esperado para esse tipo de análise que os resultados sejam menores que 
1%, pois o HMF e o furfural são produtos da degradação dos açúcares glicose e xilose, respectivamente. 
Uma provável explicação para este comportamente pode estar relacionado a severidade do processo utilizado 
(extração alcalina), o que pode ser confirmado pelos maiores resultados de furfural encontrados nas condi-
ções de 55ºC/120 min, dada a degradação das hemiceluloses. (PROBIC) Exatas e da terra 
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Milena Cabral Linhares/milena.cabral@yahoo.com.br, Wilson Linhares dos Santos wilson.linhares@yahoo.
com.br; Eloá Cristina Loureiro da Rocha eloa_crisstina14@hotmail.com; Robson Luiz Moura Santos robson_
luiz_ms@hotmail.com; Denisson Santos denis_s_santos@hotmail.com, Montserrat Fortuny fhmontse@yahoo.
es; Elton Franceschi franceschi.elton@gmail.com, Claudio Dariva/claudio.dariva@yahoo.com.br;  Alexandre F. 
Santos/alexfsantos@hotmail.com.

A produção do petróleo geralmente é acompanhada pela produção de água, sendo escoados pela co-
luna de produção, seguindo para a superfície através de dutos, válvulas, conexões e acessórios de tubulações 
até chegar às plantas de processamento primário. Todo este percurso acidentado em condições severas de 
temperatura e pressão que os fluidos produzidos devem atravessar promove uma mistura intensa entre os 
componentes, principalmente da água com óleo e contaminantes, resultando no aparecimento das emul-
sões, cuja estabilidade constitui um dos maiores problemas na separação primária do petróleo. As operações 
de quebra ou desestabilização de emulsões de petróleo são de elevada importância tanto nas plantas de 
processamento primário quanto nas refinarias, envolvendo etapas de tratamento térmico, químico ou ele-
trostático, cuja eficácia é baixa para petróleos pesados, sendo necessários tempos de processamento muito 
elevados e/ou a utilização de quantidades substanciais de produtos químicos. Uma alternativa reconhecida 
na literatura por sua eficácia e rapidez na separação de fases de emulsões estáveis se dá com a aplicação de 
micro-ondas. O objetivo do presente trabalho reside na investigação do processo de separação contínua de 
emulsões de um petróleo nacional em sistema pressurizado (P=20 bar) empregando irradiação micro-ondas 
(reator Flow Synth da Milestone) em sistema contínuo sob vazão de 40 mL/min. Foram sintetizadas emul-
sões de petróleo (A/O), com petróleo nacional (P1), água destilada, teor de água (TA) de 45% e distribuição 
do tamanho de gotas (DTG) inferior a 12 &#956;m, utilizando o homogeneizador Polytron PT 3100 D da 
KINEMATICA AG. Para a análise de DTG foi utilizada a técnica de difração a laser, com o uso do anali-
sador de tamanho de partículas Mastersizer 2000 da Malvern, com base no diâmetro médio volumétrico. 
A análise do TA foi realizada por meio do método de titulação com reagente de Karl Fischer, utilizando 
um titulador volumétrico Titrino 870 da Metrohm. Resultados preliminares com temperatura de 120 °C, 
com TA de 30% e com tempo de 10 e 30 min, a eficiência de separação respectivamente foram 63 e 72%. 
Com TA de 50% e com tempo de 10 min, a eficiência de separação foi de 66%. Com temperatura de 180 
°C, com TA de 30% e com tempo de 10 e 30 min, a eficiência de separação respectivamente foram 72 e 
74%. Com TA de 50% e com tempo de 10 min, a eficiência de separação foi de 76%. Os valores de teor de 
água obtidos ratificam que, a desestabilização de emulsões A/O via micro-ondas em fluxo continuo é uma 
tecnologia promissora para a indústria petrolífera, objetivando-se otimização do processo, redução de gastos 
de energia e melhorar a desestabilização das emulsões. (Outros) Exatas e da terra 
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Almeida L. C. (NUESC/ITP, lays-carvalho@hotmail.com), Almeida F. B. (NUESC/ITP, fellipeba@hotmail.com); 
Jesus A. A. (Doutorando PEP/NUESC/ITP, andalles@yahoo.com.br) ; Santos A. F. (PEP/UNIT e NUESC/ITP);  
Egues S. (Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP,egues@ibest.com.br);  
Franceschi E. (PEP/UNIT e NUESC/ITP, franceschi.elton@gmail.com); Fortuny M. (PEP/UNIT e NUESC/ITP, 
fhmontse@yahoo.es); Dariva C. (PEP/UNIT e NUESC/ITP, claudio.dariva@yahoo.com.br).

Nos últimos anos, diversos trabalhos tem sido publicados relacionados à produção de biodiesel em-
pregando álcoois supercríticos como reagentes/solventes da reação.  Elevadas conversões, facilidade da pu-
rificação do biodiesel e a baixa influência da pureza das matérias primas são responsáveis pelo sucesso desta 
técnica. A extração dos óleos vegetais é costumeiramente realizada  utilizando n-hexano como solvente. 
Por outro lado a extração de óleos vegetais empregando fluidos pressurizados tem despertado o interesse de 
muitos pesquisadores, por ser um processo simples, compacto e com menor impacto ambiental .A palma (ou 
dendê)  é uma das principais oleaginosas exploradas mundialmente, sendo bastante explorada no nordeste e 
norte do Brasil. A oleaginosa apresenta um alto rendimento em óleo, sendo uma excelente fonte de matéria 
prima para a produção de biodiesel. O presente trabalho busca o desenvolvimento de um processo integrado 
e contínuo para a extração de óleos vegetais e produção de biodiesel com fluidos pressurizados utilizando 
palma como matéria prima. O acoplamento destas duas tecnologias visa desenvolver um processo compacto, 
com produtos de qualidade em uma menor escala de tempo e com baixo impacto ambiental.(METODO-
LOGIA) Etanol P.A. (Vetec) foi utilizado como reagente. A palma foi cedida pela EBDA (empresa baiana 
de desenvolvimento agrícola) localizada em Valença - Salvador. A palma foi manualmente despolpada, 
sendo logo em seguida a polpa seca em estufa com circulação de ar, a temperatura de 60ºC durante cerca 
18h. Para a presente etapa do projeto os testes foram realizados em unidades separadas de extração e pro-
dução de biodiesel. A produção de biodiesel foi realizada em uma unidade de bancada composta de um 
reator tubular inserido em uma estufa com recirculação de ar. A mistura álcool:óleo vegetal (razão molar 
40:1) era continuamente bombeada para o reator através de uma bomba de deslocamento positivo (Series 
III, HPLC). Óleo de soja comercial foi utilizado com finalidade de aferir o comportamento da unidade em 
relação à literatura. Os experimentos foram realizados em temperaturas entre 300 e 350°C, em pressão de 
150 bar. Amostras eram coletadas periodicamente para a determinação da conversão por cromatografia ga-
sosa. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) A comparação entre a produção contínua de biodiesel etílico com 
a literatura indicou que a unidade para produção de biodiesel levou a conversões condizentes em todas as 
temperaturas. Conversões de até 90% foram obtidas nas faixas experimentais investigadas (CONCLUSÃO) 
Os resultados demostram que as unidades de extração e produção de biodiesel com fluidos pressurizados 
funcionam adequadamente de forma individual.  O acoplamento dos processos aponta para uma tecnologia 
promissora para a produção de biodiesel em meio contínuo e será alvo das próximas etapas do trabalho. 
(PROBIC) Exatas e da terra 
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Carlos Eduardo Soares Nunes  du_dudu_edu_cs@hotmail.com); Anderson Philipy Alves Cabral 
(andersonphilipy@yahoo.com.br);  Cleide Mara Faria Soares (cleide18@yahoo.com.br);  César Costapinto 
Santana (casarcsantana@gmail.com)

Devido às tendências ambientais, os surfactantes naturais vêm sendo utilizados como alternativa 
frente aos surfactantes químicos. A surfactina é um biossurfactante muito versátil, possuindo aplicações na 
biorremediação de poluentes, no aumento da disponibilidade de alguns compostos hidrofóbicos como óleo, 
hidrocarbonetos poliaromáticos e pesticidas. A produção de biossurfactante em relação aos surfactantes 
quimicos é cara, porém, os usos de resíduos agroindústrias tendem a diminuir os custos para produção. 
(OBJETIVOS) O objetivo geral desta pesquisa foi produzir biossurfactante, através da bactéria bacillus 
subtillis ITP 001 e, os objetivos específicos, foram determinar a concentração do biossurfactante, de amido, 
proteína, glicose e pH durante as 120 horas de fermentação. (METODOLOGIA) Para análise da concen-
tração do amido foram utilizados 3 ml de solução de Iodeto mais 126 µl de amostra, sendo que nas pri-
meiras horas foram feitas diluições dessas amostras devido a alta concentração do amido e, posteriormente 
lidos em espectrofotômetro digital. Na determinação da proteína usou-se o método de Brad Ford, ou seja, 
fazia-se o uso de 100 µl de amostra e 3 ml de solução de Brad Ford sendo medido em espectrofotômetro 
digital. Na determinação da glicose, usava-se 10 µl de amostra mais 1 ml de Glicose Enzimática (reagente 
de cor),  posteriormente as amostras eram colocada no espectrofotômetro digital onde permaneciam em 
banho Maria por 5 minutos, a uma temperatura de 37ºC e depois eram realizadas as análises. Em relação 
à biomassa, 7,5 ml do liquido eram coletadas e centrifugadas a 3000 rpm durante 10 min, logo após, era 
retirada o sobrenadante e o tubo com sedimento era colocado em estufa a 100° C durante 48 h. Já o pH era 
lido em pHmêtro digital, onde emergia-se o eletroduto na amostra. E para determinação da concentração 
de biossurfactante foi utilizado 1 ml do caldo fermentado referente das 0 – 120  h de fermentação e lidas em 
tensiômetro, através do método da placa. (RESULTADOS) Com resultados obteve-se que o crescimento 
microbiano (biomassa) apresentou um crescimento exponencial (fase log) das 0 até as 72 h, uma fase esta-
cionaria (72 h) e por fim a fase de morte até as 120 h. Para o amido houve um consumo progressivo, ou seja, 
a concentração inicial foi de 18,11 g/L e ao final restou 0,07 g/L. Na concentração de biossurfactante e da 
proteína das 0 ate as 72 h os seus valores aumentaram, a concentração de biossurfactante diminuiu das 72 h 
ate 96 h e logo após aumentou junto com a proteína. E já o pH e a glicose variaram os seus valores durante 
às 120 de fermentação. (PROVIC) Exatas e da terra 
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Ana Claudia de Melo Oliveira (UNIT, anaclaudia.eng@hotmail.com); Maria Helena Andrade da Graça Silva 
(UNIT, lenna_andradee@hotmail.com); Marluce Santana dos Santos (UNIT, ss.marluce@gmail.com); Manuela 
Souza Leite (UNIT, sl.manuela@gmail.com); Eliane Bezerra Cavalcanti (ITP/UNIT, ebcavalcanti@gmail.com); 
Renan Tavares Figueiredo (ITP/UNIT, renan_figueiredo@yahoo.com.br).

Fontes de energias convencionais que causam a liberação de gases de efeito estufa para a atmosfera 
têm tido um aumento significativo, tais fontes não são sustentáveis ou benignas ambientalmente. Essa situ-
ação leva os pesquisadores a investigar e investir mais em alternativas fontes de energia renováveis. Uma op-
ção importante a ser discutida é a economia do hidrogênio: um sistema de energia depender do hidrogênio 
como portador de energia principal, ao invés dos combustíveis fósseis, bem como argumentos relacionados 
com a segurança do aprovisionamento energético. Trabalhos desenvolvidos nos últimos anos têm demons-
trado que é possível produzir hidrogênio pelo processo da fotocatálise e compostos orgânicos na presença de 
um semicondutor. Diversos tipos de compostos orgânicos foram testados em estudos, dentre estes, os alcoóis 
se mostraram promissores para a produção de hidrogênio devido à facilidade de degradação na presença 
de água, destacando-se o etanol devido aos vários fatores que o torna uma matéria prima primordial nesse 
processo. (OBJETIVOS) Preparar fotocatalisadores TiO2 suportado em quitosana, caracterizar e estudar o 
processo fotocatalítico para a produção de hidrogênio na reação da reforma a vapor do etanol utilizando a 
radiação UV e solar. (METODOLOGIA) Os catalisadores preparados estão sendo avaliados mediante um 
planejamento de experimentos pelo método Plackett & Burman. Foram sintetizados os catalisadores TiO2 
e quitosana impregnada com TiO2  em 20% e 40%. Para a preparação do TiO2  foi utilizado 300mL de 
H2O deionizada, 1:1 ácido clorídrico para a redução do pH ± 1.0, em seguida foi adicionado à solução o 
tricloreto de titânio 15% em HCl e 0.5M hidróxido de amônio com o intuito de elevar o pH ± 8, favorecen-
do a formação do precipitado, o qual ficou em repouso por 24 h e em seguida foi lavado e filtrado. Foi seco 
à 383K por 48 h e calcinado de acordo com a temperatura especificada no planejamento de experimentos. 
Os fotocatalisadores foram caracterizados por Isotermas de adsorção de N2, TG-DTA e DRS UV-Vis. (RE-
SULTADOS) Diante das análises realizadas por Isotermas de adsorção de N2 foi determinada a área BET, 
onde observou-se que com o aumento da temperatura de calcinação houve uma diminuição da área super-
ficial para uma mesma composição. Por TG percebeu-se que com a temperatura de calcinação de 5000C e 
composição diferente a perda de massa foi de 4,5% e a perda de massa dos fotocatalisadores sem calcinar foi 
maior com o aumento da composição de quitosana. Por DRS UV-Vis determinou-se a energia de band gap, 
onde foi detectado que os fotocatalisadores sem calcinar apresentou maior valor de energia comparados aos 
calcinados. Resultados estes considerados parciais, pois às análises estão sendo desenvolvidas e avaliadas de 
acordo com o planejamento experimental. (Dissertação) Exatas e da terra 
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PRODUÇÃO DE LIPASE A PARTIR DO BACILLUS sp. ITP-001 UTILIZANDO 
PERFLUORODECALINA (PFC)

N. M. CONRADO (nathyconrado@hotmail.com); T. K. de O. FONTE (tamara_karoline14@hotmail.com); 
M. M. PEREIRA (matheusmendonca_unit@hotmail.com), E.S. VIEIRA(erika_souza@terra.com.br); S. V de S. 
FREITAS (samu@ua.pt); H.V. ALEXANDRE(hofsky@gmail.com), C.M.F. SOARES (cleide18@yahoo.com.br), 
D.P SILVA(silvadp@hotmail.com) e A. S. LIMA (aslima2001@yahoo.com.br).

As enzimas são bastante versáteis e possuem um número de propriedades que as tornam altamente re-
quisitadas como catalisadores, sendo as enzimas hidrolíticas (proteases, celulases, amilases e lipases) as mais 
freqüentemente usadas na química orgânica. As lípases provenientes de microrganismos constituem um 
grupo de valiosas enzimas de aplicação biotecnológica, devido principalmente a versatilidade de suas pro-
priedades, no que se refere à atuação enzimática e especificidade pelo substrato e facilidade de produção em 
larga escala, são economicamente atrativas por serem facilmente biodegradáveis, causando menor impacto 
ambiental e atuarem geralmente em condições amenas (pH próximo a neutralidade e temperaturas de 20 
a 40 °C). Apresentam um amplo espectro de aplicações industriais, podendo-se destacar: a manufatura de 
alimentos, indústria de laticínios, de cosméticos, de polpa e papel, de couro, de biossensores, oleoquímica, 
formulação de detergentes e no tratamento de efluentes ricos em óleos e gorduras. As inúmeras variáveis que 
envolvem o processo de obtenção da enzima vão desde a composição do meio (fonte de carbono, fonte de 
nitrogênio, sais e indutores) até as condições operacionais como pH, temperatura, agitação e aeração. Esses 
biocatalisadores são usualmente obtidos em fermentações submersas, e muitos estudos têm avaliado as me-
lhores composições do meio para a produção da enzima. Condições aeróbias são essenciais para a produção 
de lipases, sendo o aumento de produtividade da lipase relacionado ao aumento da agitação do sistema, que 
promove uma melhora na transferência de oxigênio e, portanto, aumenta disponibilidade deste substrato 
ao microrganismo. A maioria dos bioprocessos são freqüentemente influenciados pela taxa de transferência 
de oxigênio no meio de cultura, principalmente no caso dos microrganismos aeróbios e uma alternativa 
para aumentar a transferência de oxigênio na produção de lipases, sem causar danos aos microrganismos é 
a utilização dos carreadores de oxigênio, substâncias que comprovadamente aumentam o kLa do sistema. A 
introdução de meios não convencionais, como solventes orgânicos, em biorreatores convencionais pode ser 
vista como um ajuste para a melhoria desses processos. Portanto, o objetivo desse trabalho foi a utilização da 
Perfluorodecalina um perfluorocarboneto (PFC) utilizado como carreador de oxigênio em meios de cultivo, 
na produção de enzimas lipolíticas em reator de mistura visando melhorar a transferência de massa e oti-
mizar a respectiva produtividade. O processo ocorreu em fermentador de 4,5 L contendo 3,0 L de meio de 
cultura contendo (%, p/v): KH2PO4 (0,1), MgSO4.7H2O (0,05), NaNO3(0,3), extrato de levedura (0,6), 
peptona(0,13) e amido (2,0), em pH 7,0 e a temperatura de 37ºC, inoculado com 10% do volume com 
inóculo, PFC com concentração 1, 5 e 10%  e após 48 h de fermentação adicionou-se 4% (p/v) de óleo de 
coco, indutor. Os valores das variáveis agitação (300 rpm) e aeração (0,5vvm) utilizados, foram otimizados 
em trabalho anterior. Foram determinadas a massa celular seca, amido, proteínas totais, glicose e atividade 
lipolítica. Para todos os experimentos foram determinados a massa celular seca, atividade lipolítica, proteí-
nas totais, amido, coeficiente de transferência volumétrica de oxigênio e glicose. A maior produção de lipase 
ocorreu utilizando 10% de PFC (3541,37 U/mL). (PIBIC/CNPq) Exatas e da terra 
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RECUPERAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE CAROTENOIDES POR ADSORÇÃO E ELUIÇÃO, 
A PARTIR DO ÓLEO DE DENDÊ (Elaeis guineensis) EXTRAÍDO COM PROPANO 

PRESSURIZADO

Tenório, L. lucas_tenorinho@hotmail.com; Franceschi, E. elton@itp.org.br; Santana, C. cesarcsantana@gmail.com.

Um aspecto importante para a viabilização econômica de processos de produção de biodiesel consis-
te na busca de recuperação de subprodutos de maior valor agregado. Nesse sentido é altamente pertinente 
o estudo da obtenção em escala preparativa de substâncias utilizadas como pigmentos em nutrição e em 
aplicações anti-neoplásicas como os carotenoides (carotenos, licopeno, zeaxantina e luteína, por exemplo), 
que são produzidos por biossíntese em diversas oleaginosas. O óleo de dendê é uma das mais ricas fontes 
de carotenoides, ocorrendo necessidade de aplicação de operações industriais visando recuperação, concen-
tração e purificação dos carotenoides. METODOLOGIA/OBJETIVO: Inicialmente o óleo de dendê foi 
extraído com propano pressurizado por extração supercrítica. O óleo vegetal é coletado em tubos de ensaio 
na saída do extrator. Os óleos coletados são armazenados em ambiente inerte e protegidos de luz até a etapa 
seguinte. A segunda etapa consiste na montagem de uma unidade experimental composta de uma coluna 
de adsorção e eluição, que possui dimensões aproximadas de 1cm de diâmetro por 20 centímetros de com-
primento. A coluna é então empacotada com sílica e equilibrada com um solvente apolar como o hexano. 
São injetadas quantidades da ordem de 2 a 5 gramas do extrato obtido na etapa de extração com propano 
após dissolução em etanol. Um solvente polar como o etanol é utilizado para auxiliar como co-solvente a 
eluição dos carotenoides. Os perfís de adsorção e eluição são acompanhados em função do volume injetado 
através da detecção UV de amostras na saída da coluna. Frações da etapa de eluição são coletadas em frascos 
calibrados. O conteúdo de óleo é determinado gravimetricamente após a remoção do solvente em evapora-
dor rotatório. O conteúdo de carotenos será determinado por dissolução de 0,1 g da amostra em 25 ml de 
hexano e medido por espectroscopia UV. RESULTADOS: Foram realizados ensaios de adsorção e eluição 
e pode-se observar que para a adsorção o melhor solvente a ser empregado é o etanol e no caso da eluição, o 
hexano. Além disso, serão quantificados no processo a capaciadade de adosrção do sólido e a percentagem 
recuperada de carotenóides após a eluição. (Dissertação) Exatas e da terra 
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SELEÇÃO DE FUNGOS ENTOMOPATOGÊNICOS PARA O CONTROLE DE INSETOS 
ADULTOS DE Aedes aegypti (DIPTERA: CULICIDAE)

Danielle Marques de O. Lima (Ciências Biológicas – Bacharelado/UNIT, Bolsista de Iniciação Científica 
PROBIC/UNIT, danielle.dmol@gmail.com); Aline M. dos Santos (Mestre em Biotecnologia, Bolsista DTI/
CNPq, aline_mz@yahoo.com.br); Marcelo da Costa M. (Mestre em Biotecnologia Industrial, marcelom@cpatc.
embrapa.br)

O controle do Aedes aegyti tem sido realizado tradicionalmente por produtos químicos, cujos efeitos 
causam impactos ambiental e econômico, além da maximização dos casos de resistência dos insetos aos 
inseticidas. A utilização de métodos alternativos de controle é dificultada pelo comportamento do inseto 
nas diferentes fases de vida. Os fungos entomopatogênicos surgem como agentes promissores no combate 
ao inseto, demonstrando eficiência tanto para controle da larva como para o adulto. O objetivo do trabalho 
foi avaliar o efeito de isolados de fungos entomopatogênicos sobre insetos adultos de A. aegypti. Foram ava-
liados os isolados de fungos entomopatogênicos das espécies: Beauveria bassiana (447), Metarhizium aniso-
pliae (1037), Hirsutella sp. (1269), Isaria fumosorosea (1409), Paecilomyces sp. (1297) e Lecanicillium sp. 
(949), sobre insetos adultos de A. aegypti (linhagem-padrão Rockefeller). Os fungos foram produzidos em 
meio BDA e semi-sólido de arroz a 26ºC por um período de 15 dias. Os conídios foram extraídos do arroz 
para obtenção do pó seco, utilizados nos bioensaios de controle do inseto. O pó seco dos conídios dos fungos 
foi aplicado nas paredes internas de potes de vidro (200mL) que foram tampados com tecido telado. Em 
cada pote foram colocados 10 insetos adultos, sendo utilizadas três repetições para cada espécie de fungo. 
Na testemunha não foi aplicado o fungo. A mortalidade dos insetos foi avaliada a cada 24 horas, durante um 
período de 15 dias. Foram realizadas câmaras úmidas dos insetos mortos, para confirmação da mortalidade 
pelo fungo. Com exceção da espécie Hirsutella sp., onde não foi identificada mortalidade confirmada pelo 
fungo, as espécies de fungos entomopatogênicos apresentaram mortalidade dos insetos entre 67 a 91%. As 
espécies B. bassiana e M. anisopliae apresentaram maior eficiência de controle dos insetos – 84% e 91%, 
respectivamente. (PROBIC) Exatas e da terra 
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SÍNTESE E PROPRIEDADES FOTOCATALÍTICAS DE TiO2 DOPADO COM NITROGÊNIO

José Fernando Ávila Soares Sobrinho / fernando_meioambiente@yahoo.com.br; Disley Prates dos Santos - 
disley_disc@hotmail.com; Ana Luiza de Souza Cristino - al_cristino@yahoo.com.br ; Silvia Egues - egues@
ibest.com.br.

Compostos orgânicos recalcitrantes ou refratários não são biodegradados pelos microrganismos nor-
malmente presentes em sistemas biológicos de tratamento, sendo lançados nos corpos aquáticos receptores. 
Deste modo, novos processos para o tratamento de efluentes têm sido estudados, dentre os quais pode-se 
citar a Fotocatálise Heterogênea. Esta tecnologia está baseada na formação de radicais hidroxila (OH•), um 
agente altamente oxidante, através da irradiação da superfície de um fotocatalisador, usualmente o dióxido 
de titânio (TiO2). A energia necessária para ativar o TiO2 é de cerca de 3,2 eV, o que corresponde à radiação 
UV de comprimento de onda menor que 387 nm. Isto significa que a porção de radiação visível (&#61548; 
> 400 nm) do espectro solar (aproximadamente 40 % do total, contra 3% da ultravioleta) que atinge a su-
perfície terrestre não é utilizada pelo catalisador. Portanto, o objetivo desse trabalho foi estudar a preparação 
de catalisadores de TiO2 dopados com nitrogênio a fim de ampliar a absorção para &#61548; < 400 nm. A 
atividade fotocatalítica foi avaliada por meio da descoloração de um corante, o azul de metileno, em reator 
batelada sob radiação UV/Visível artificial. METODOLOGIA As propriedades físico-químicas dos foto-
catalisadores (TiO2, N-TiO2) foram caracterizadas quanto à textura por adsorção de N2 a 77 K (área espe-
cífica BET), análise térmica diferencial e gravimétrica (ATG/ATD) e calorimetria diferencial de varredura 
(DSC). As reações fotocatalíticas em batelada foram realizadas num reator cilíndrico encamisado de vidro 
com capacidade para tratar até 50 mL de solução, utilizando os fotocatalisadores em suspensão na solução. 
A eficiência do processo de descoloração foi medida por espectrofotometria no UV/Vis. Antes das análises, 
as amostras foram filtradas com filtro de acetato de celulose 0,22 µm. Foi feita curva de calibração para o 
corante azul de metileno baseada na Lei de Beer-Lambert relacionando a absorbância à concentração do 
corante. Foram realizadas réplicas de todos os experimentos sendo que o erro experimental não ultrapassou a 
margem de 10 %. RESULTADOS A utilização do ultrassom no preparo dos fotocatalisadores de TiO2 do-
pados com nitrogênio aparentemente não causou efeito de aumento de atividade na descoloração do azul de 
metileno. O TiO2 puro apresentou descoloração de 53 %. Sob radiação ultravioleta a descoloração ficou em 
torno de 30 % independentemente do tempo de exposição ao ultrassom. Sob radiação visível, os materiais 
N-TiO2 apresentaram descoloração em torno de 20 %, enquanto que para o TiO2 puro foi insignificante. 
AGRADECIMENTOS Os autores agradecem o apoio financeiro na forma de bolsas e custeio dos órgãos 
de fomento à pesquisa CNPq e FAPITEC-SE.
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TERMOCONVERSÃO DA FIBRA DO DENDÊ (Elaeis sp.) 
EMPREGANDO ETANOL SUPERCRÍTICO

de Oliveira, A. L. P. C./ alineleitepco@gmail.com; Nunes, R. B. M./barretoxico@homail.com; de Almeida, P. S./
tila_ppp@hotmail.com; Dariva, C./Claudio.dariva@hotmail.com; Franceschi, E./franceschi.elton@gmail.com.

O dendê (Elaeis sp.) proporciona dois tipos de óleo, o de palma, extraído da fibra do mesocarpo usa-
do para fins  alimentícios e o óleo de palmiste, extraído do endosperma usado na indústria farmacêutica. O 
Brasil produziu em 2009, nos Estados do Pará e da Bahia mais de 1 milhão de toneladas de frutos, gerando 
grandes quantidades de resíduos lignocelulósicos (fibra, exorcarpo, torta e engaço). Estes resíduos podem 
ser utilizados pelo processo do termoconversão para a produção de bio-óleo, este é uma mistura complexa, 
ácido, instável termo e quimicamente. A utilização de solventes na termoconversão, produz um bio-óleo 
com melhores propriedades, pois, o solvente age como dador de hidrogénio estabilizando fragmentos, sol-
vata gases e no caso dos solventes alcoólicos esterifica ácidos, obtendo-se maior produtividade. OBJETIVO/
METODOLOGIA: O desenvolvimento de uma unidade experimental em fluxo semi-contínuo para a ter-
moconversão à alta pressão da fibra de dendê utilizando etanol supercrítico foi investigada no presente tra-
balho. Bem como o estudo dos efeitos das variáveis do processo sobre o rendimento e composição química 
do bio-óleo. A fibra foi previamente caracterizada quanto ao comportamento de degradação térmica onde 
apresentou três distintas faixas de perda de massa em função da temperatura. Os experimentos de termocon-
versão foram conduzidos em um reator tubular em processo semi-contínuo com pressão e vazão de solvente 
constantes (150 bar e 1 mL.min-1, respectivamente). O efeito da variação da temperatura (300 a 500 °C), 
taxa de aquecimento (10 a 30 °C.min-1) e tempo de craqueamento (10 a 30 min) foi investigado em relação 
ao rendimento de bio-óleo, gás e carvão e na composição química do bio-óleo o perfil químico foi carac-
terizado por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC/MS) e o teor de água medido 
por titulação Karl Fischer. RESULTADOS: O rendimento de bio-óleo obtido variou entre 56 e 87 % em 
função da condição experimental. De maneira geral, um aumento na temperatura levou a um aumento no 
teor de bio-óleo bem como uma redução no percentual de gás e carvão, enquanto que um aumento na taxa 
de aquecimento levou a uma diminuição na conversão de bio-óleo com consequente aumento na quantidade 
de carvão gerado. A variação do tempo de craqueqmento não apresentou um efeito definido em relação à 
conversão em bio-óleo e gás. O teor de água apresentado pelo bio-óleo foi baixo variando entre 0,45 – 0,70 
%.. As análises cromatográficas mostraram que foram formados majoritariamente açúcares, álcoois e com-
postos fenólicos para as temperaturas de 300, 400 e 500 ºC, respectivamente. O bio-óleo apresentou-se 
como uma matriz complexa com mais de 40 diferentes compostos identificados; O aparato experimental 
demonstrou-se adequado ao processo com alto grau de conversão em bio-óleo. O perfil químico do bio-óleo 
é fortemente dependente da temperatura. O bio-óleo apresentou um baixo percentual de ácidos demons-
trando a eficiência da utilização de etanol supercrítico. (Dissertação) Exatas e da terra 
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TRATAMENTO DA ÁGUA RESULTANTE DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

Campos, W. K. S. (ITP/UNIT wendellklismann@hotmail.com); Macêdo-Júnior, R. O. (PEP/ITP/UNIT, 
romjr81@gmail.com); Buarque, F. S. (ITP/UNIT, filipe_ccs@hotmail.com); Cavalcanti, E. B. (PEP/ITP/UNIT, 
ebcavalcanti@gmail.com); Silva, D. P. (PEP/ITP/UNIT, silvadp@hotmail.com); Ruzene, D. S. (PEP/ITP/
UNIT, ruzeneds@hotmail.com).

Atualmente estudos e pesquisas para os desenvolvimentos de tecnologias mais limpas estão em evi-
dência, principalmente no interesse em crescimento sustentável que visa o equilíbrio entre a preservação 
ambiental e o desenvolvimento econômico. Para esse equilíbrio podemos destacar o reaproveitamento de 
diferentes materiais para os mais diversos campos da indústria química e biotecnológica. Podemos dar desta-
que à utilização de diferentes materiais, que apresentam baixo valor agregado, com a expectativa de aumento 
da produção e/ou produtividade, o que forneceria uma maior quantidade de materiais, o que possibilitaria 
e justificaria uma maior implementação de tecnologia de bioprocesso nesta área, quanto uma forma para 
disposição final que irá agrega valor ao ciclo do produto. Em meio ao crescimento da produção e consumo 
dos derivados de petróleo no país, vale ressaltar que no decorrer do processo extração do petróleo é inerente 
a ocorrência de um resíduo caracterizado como água produzida ou água de produção. Deste modo, a visão 
do projeto é o equilíbrio de duas expectativas: o reaproveitamento de diferentes materiais como adsorvente e 
o tratamento de água produzida (principalmente na redução do teor de óleos e graxas – TOG) da indústria 
do petróleo para um possível reuso na cadeia produtiva. Sendo assim, neste trabalho, serão realizados expe-
rimentos como caracterização amostras reais para produção de amostras sintéticas da água produzida que 
serão submetidos a processos de adsorção física, onde posteriormente serão avaliadas e quantificadas quanto 
o grau de descontaminação com relação ao TOG. Os resultados esperados para este projeto busca propor-
cionar procedimentos mais favoráveis e economicamente viáveis a região, por intermédio da valorização de 
seus próprios materiais e por tratamentos sustentáveis. (PROBIC) Exatas e da terra 
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TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA PRODUÇÃO DO BIODIESEL POR MÉTODOS 
ELETROQUÍMICOS

Lucas Giovane Teixeira Leite Barbosa (Curso de Engenharia de Petróleo - UNIT e LTRE/ITP/UNIT, lucas_
fox@hotmail.com); Jaislan Kelvin Lima dos Santos (Curso de Engenharia de Petróleo - UNIT e LTRE/ITP/
UNIT, jaislank@gmail.com); Joel Alonso Palomino Romero (LTRE/ ITP e UNIT, joelalonsopr@gmail.com); 
Daniel Pereira da Silva (LEB/ ITP e UNIT, silvadp@hotmail.com); Eliane Bezerra Cavalcanti (LTRE/ ITP e 
UNIT, ebcavalcanti@gmail.com)

No processo final da produção do biodiesel este é submetido a um processo de lavagem com água 
visando a remoção de impurezas (purificação), seguida por filtração e secagem do biodiesel. A etapa de 
lavagem é repetida de duas a cinco vezes; nesta, uma grande quantidade de efluente é gerado, de 20 a 120 
L por cada 100 L de biodiesel. Em geral, estas águas apresentam-se quimicamente inadequadas para serem 
lançadas a qualquer corpo hídrico; sendo necessária a adoção de técnicas de tratamento para este efluente. 
O objetivo deste trabalho é realizar o tratamento destas águas de lavagem empregando duas técnicas ele-
troquímicas: eletroflotação (pré-tratamento) e eletrooxidação. O tratamento foi realizado em dois reatores 
eletroquímicos. O reator empregado nos testes de eletroflotação (capacidade 15 L), foi operado em batelada 
e no interior deste foi montado um sistema removível de grades que comporta 16 placas de alumínio (eletro-
dos de sacrifício). Através destes eletrodos foram aplicadas densidades de corrente de 4,0 mA cm-2, 6,0 mA 
cm-2 e 8,0 mA cm-2 durante 60 min e coletadas amostras em intervalos regulares de 10 min para análise 
de pH, COT e DQO, com a finalidade de avaliar o efeito da densidade de corrente e o tempo de eletroflo-
tação. O reator empregado nos testes de eletrooxidação (capacidade 20 L), foi operado em fluxo contínuo 
(vazão = 250 L min-1) e o interior deste comporta um ânodo de DSA e um cátodo de aço inox. Através 
destes eletrodos foi aplicada uma densidade de corrente de 10,70 mA cm-2 durante 270 min e coletadas 
amostras em intervalos regulares de 30 min para análise de pH, COT e DQO, com a finalidade de avaliar 
o efeito da densidade de corrente e o tempo de eletroflotação. Os testes efetuados no reator de eletroflotação 
mostram que o aumento na densidade de corrente favorece a diminuição da DQO e do COT ao longo do 
tempo, enquanto o pH aumenta e se mantém constante. Após este pré-tratamento, foram efetuados os testes 
no reator de eletrooxidação os quais mostram diminuição e estabilização da DQO após 60 min e do COT 
após 30 min; já o pH diminui e adota comportamento constante após 120 min. (PROBIC) Exatas e da terra 
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TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE INDÚSTRIAS PRODUTORAS DE AMIDO DE MILHO E 
MANDIOCA UTILIZANDO FUNGO LIGNOCELULOLÍTICO

Helon Simões Oliveira (Graduando de Ciências Biológicas Licenciatura/UNIT, helon_scjm@hotmail.com); 
Denise Santos Reuzene (Professora orientadora/UNIT); Diego Batista Menezes (Graduando em Ciências 
Biológicas/UNIT, diegobatistamenezesitp@hotmail.com); Larissa Castor Ramos (Medicina Veterinária/
Faculdade Pio Décimo, lalicastor@yahoo.com.br); Moniky Santana Santos Aragão (Mestranda em 
Biotecnologia Industrial/UNIT, moniky509@hotmail.com); Daniel Pereira da Silva (Professor orientador, 
Engenharia Ambiental /Programas de Pós-Graduação em Engenharia de Processos e Biotecnologia Industrial, 
silvadp@hotmail.com)

Sergipe é uma região que favorece indústrias produtoras de amido de milho e mandioca. Assim, os 
resíduos agro-industriais destas indústrias podem ser reaproveitados não somente para criar um ambiente 
limpo, mas também, para manter a fertilidade do solo melhorando a propriedade e produção agrícola, e 
consequentemente, mantendo o equilíbrio ecológico e a biodiversidade. Uma alternativa para utilização 
desses subprodutos seria o uso de tratamento biológico com a inoculação de basidiomicetos decompositores 
capazes de degradar celulose, hemicelulose e lignina dentre os quais se destacam os cogumelos Pleurotus 
spp. Este basidiomiceto produz diversas enzimas lignocelulolíticas, principalmente lacases, Mn peroxidase 
e peroxidase versátil, que têm numerosas aplicações industriais. Para tanto, é necessário a realização de 
estudos de engenharia de processos/bioprocessos referente ao cultivo destes fungos utilizando os devidos 
substratos derivados do milho e da mandioca, em escala laboratorial, para identificação daqueles cuja pro-
dutividade apresente-se eficientemente para reduzir ainda mais os custos de produção destas importantes 
enzimas. Assim, o objetivo geral desse projeto é averiguar a potencialidade do basideomiceto Pleurotus 
sajor-caju no tratamento de resíduos oriundos de indústria de amido de milho e/ou mandioca, assim como 
o seu potencial produtivo enzimático nesses substratos. Os resíduos utilizados serão obtidos das indústrias 
produtoras de amido da região. O tratamento do resíduo será realizado por biodegradação em frascos de 
Erlenmeyers, resíduo este constituído de 100% de manipueira, e misturas de manipueira e resíduos sólidos 
como casca de mandioca ou bagaço de milho. Para a inoculação do fungo serão utilizados três discos de 1,0 
cm de diâmetro de meio de cultura MEA contendo micélio/esporos recém repicados as amostras serão trata-
das  por 16 dias (360 horas), sendo as amostras recolhidas a cada 2 dias.  Das amostras coletadas será aferida 
a atividade das enzimas Lacase na faixa de 525nm e Manganês peroxidase na faixa de 610nm, através da 
espectrofotometria em amostras fervida e não fervidas. As expectativas para o desenvolvimento desse projeto 
visa o auxílio às indústrias através do tratamento de seus resíduos poluidores do meio ambiente. Vale res-
saltar que resultados positivos serão alcançados, o objetivo se cumprirá possibilitando o auxilio ao controle 
ambiental de indústrias, bem como a produção com baixo custo de enzimas utilizadas biotecnologicamente.

 (PIBIC/CNPq) Exatas e da terra 
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O objetivo de melhorar a qualidade de vida é um dos princípios de sustentabilidade, contudo, o 
maior desafio dá-se a continuidade dos avanços em pesquisas, diminuindo principalmente os danos ao meio 
ambiente. Neste enfoque, o estudo de biocatalisadores e dos processos que possam atuar pode ser considera-
do uma aplicação da “química verde” estrategicamente promissora. Com base neste espaço mercadológico, o 
produto obtido via biocatálise pode ser considerado um “produto verde”. Os derivados imobilizados obtidos 
por técnicas tradicionais ou novas técnicas de imobilização de enzimas, são chamados de biocatalisadores 
verdes para a catálise de várias reações químicas como; biotransformação de óleos vegetais e síntese de emul-
sificantes. Portanto há necessidade do uso de aditivos para a estabilização e melhoramento da atividade hi-
drolítica destes biocatalisadores. (METODOLOGIA) Neste trabalho será avaliada a influência de dois dife-
rentes líquidos iônicos (LI1: 1-Etil-3-metilimidazólio bis(trifluorometilsulfonil)imida C2min[TF2N] e LI2: 
1-Butil-3-metilimidazólio bis(trifluorometilsulfonil)imida C4min[TF2 N]) como aditivos na imobilização 
da lípase Cândida rugosa (LCR) em biopolímero  poli(3-hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) (PHBV) utili-
zando o método de adsorção física. O potencial de produção de ácidos graxos, utilizando os biocatalisadores 
imobilizados será determinado na hidrólise do azeite de oliva a 37ºC por 10min. Os ácidos graxos liberados 
serão titulados com solução de KOH (0,03M), utilizando fenolftaleína como indicador. Os derivados imo-
bilizados serão caracterizados quanto à área especifica superficial (método BET), isotérmicas de adsorção-
-dessorção, volume de poros (Vp) e tamanho (dp) por adsorção de nitrogênio (método BJH), análise térmica 
(Termogravimétrica - TG, calorimetria diferencial de varredura - DSC), espectroscopia da transformada de 
Fourier (FTIR), Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e recuperação total da atividade. O derivado 
imobilizado com maior rendimento de imobilização será selecionado e caracterizado bioquimicamente na 
reação de hidrólise do azeite de oliva (influencia do pH, influência da temperatura, determinação dos parâ-
metros cinéticos , estabilidade térmica e operacional). (PROBIC) Exatas e da terra
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