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APRESENTAÇÃO

A X Semana de Pesquisa – Sempesq – é um evento científico promovido pela 
Universidade Tiradentes, ITP e I-Tec, com a co-realização da EMBRAPA Tabuleiros Costeiros. 
Tem como objetivo proporcionar à comunidade científica, pesquisadores, professores, 
alunos de iniciação científica e comunidade interessada um ambiente de reflexão, discussão 
e socialização sobre a produção científico-acadêmica de pesquisadores, docentes e alunos 
das instituições sergipanas e região. 

Ao considerar que a democratização de informações e resultados de pesquisas 
científicas e sua discussão pela comunidade em geral são caminhos necessários para 
prestar contas sobre as produções científicas desenvolvidas por instituições de ensino e 
pesquisa, a X Sempesq amplia as possibilidades de reflexão sobre o uso social efetivo 
desta produção para a sociedade.

A X Sempesq tem como tema central “Ciência, tecnologia e inovação: preparação 
para o mundo do trabalho”. 

Seu objetivo é refletir sobre a relação entre ciência, tecnologia e inovação como 
condição para a preparação para o mundo do trabalho. O processo de globalização das 
economias e mundialização das culturas afeta diretamente as práticas sociais e as relações 
de trabalho, exigindo, ao mesmo tempo, conhecimentos cada vez mais específicos para 
novas áreas laborais; o desenvolvimento contínuo de competências e habilidades cada vez 
mais complexas para o domínio das tecnologias no espaço da produção e um conjunto de 
saberes cada vez mais amplos e plurais sobre os processos, contextos, práticas culturais; 
novos mercados; novas demandas e novas formas de participação.

Pensar no mundo do trabalho propõe uma concepção que vai além da produção, 
das profissões e do emprego; parte da compreensão do trabalho como condição central 
na realização do bem-viver, fundado no direito de todos usufruírem de tudo que o trabalho 
possa construir. Assim, a relação ciência, tecnologia e inovação toma outro sentido na 
preparação dos sujeitos para uma sociedade cada vez mais complexa, que tem no trabalho 
um elemento fundamental para a construção de uma prática libertária de seres participativos 
numa sociedade de aprendizagem contínua. 

Durante a semana, pesquisadores, professores, alunos e comunidade em geral 
devem discutir esta integração entre ciência, tecnologia e inovação voltada para o mundo 
do trabalho. O princípio é o de que preparar para o mundo do trabalho, no sentido pleno, 
requer como condição o aperfeiçoamento das relações humanas através de uma formação 
completa que permita, dentre outras coisas, a democratização do conhecimento científico 
e o desenvolvimento de estratégias de inclusão e de acesso aos avanços e conquistas das 
ciências e das tecnologias, como instrumentos de inovação e transformação social, voltados 
para a melhoria da qualidade de vida. 

A Sempesq parte de um tema central para, através de conferências, mesas-
redondas, seminários de pesquisa de graduação e pós-graduação, de iniciação científica e 
minicursos, aprofundar os conhecimentos sobre este tema e suas nuances. É um espaço de 
construção coletiva e publicização do conhecimento científico produzido ao longo do último 
ano no Estado e na região Nordeste.

Os anais da Sempesq caracterizam-se por uma publicação anual que registra os 
seus resultados. Trata-se de uma coletânea de resumos resultante da dedicação dos alunos 
e seus orientadores.

Aracaju, 20 de outubro de 2008
Shirley Carvalho Dantas
Coordenadora de Pesquisa - UNIT



O conteúdo e a expressão dos resumos aqui publicados são
de inteira responsabilidade dos autores.
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AVALIAÇÃO DA BIOCOMPATIBILIDADE DE IMPLANTES 
DE COLÁGENO RETICULADO COM EXTRATO SECO DE 

JENIPAPO (GENIPA AMERICANA L).

Romeu Araujo Souza (UNIT), Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (ITP e UNIT), 
Sandra Sueli Chan (ITP e UNIT), Francine Ferreira Padilha (ITP e UNIT), Jônatas Almeida 
Pires (UNIT), Vitor Garcia Moreno de Oliveira (UNIT), Juliana Cordeiro Cardoso (ITP e 
UNIT).

O colágeno é uma proteína que apresenta alta biocompatibilidade e vem sendo utilizado 
em sistemas implantáveis. Trabalhos têm mostrado que a reticulação do colágeno 
propicia a utilização dessa molécula em implantes. Este trabalho teve por objetivo avaliar 
a biocompatibilidade do colágeno reticulado com extrato de jenipapo, o qual apresenta 
genipina em sua composição. A informação sobre a biocompatibilidade é imprescindível 
para utilização de qualquer material como implante. Para obtenção do material reticulado, o 
colágeno foi deixado em contato com o extrato de jenipapo durante 72 horas. Os implantes 
foram preparados a partir de colágeno (COL) e colágeno modificado com jenipapo 
(COLMOD). Os materiais COL e COLMOD foram implantados no grupo controle e no grupo 
teste respectivamente. Os experimentos foram realizados em um total de 20 ratos, divididos 
em 4 grupos (3, 7, 21 e 50 dias). No 3º, 7º, 21º e 50º dias do pós-operatório os animais foram 
sacrificados e os implantes retirados. O material explantado foi processado, sendo coradas 
secções histológicas em Hematoxilina/Eosina (HE), tricrômio de Masson e picrossirius 
para avaliação das características histomorfológicas associadas ao processo inflamatório/
reparativo. Os resultados mostraram que o implante de colágeno modificado apresentou 
biocompatibilidade aceitável quando comparado com a molécula de colágeno controle.

Colágeno, Biocompatibilidade, Genipina.
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EFEITO DA NUTRIÇÃO E DO CONDICIONAMENTO 
FÍSICO NOS NÍVEIS DE COLESTEROL, TRIGLICÉRIDES, 

GLICOSE E PEROXIDAÇÃO LIPÍDICA EM IDOSAS.

Cristiane Araújo Santos (Curso de Biomedicina – LPNS/ITP/UNIT, cricabio@ig.com.br), 
José Melquiades de Rezende Neto (LPNS/ITP/UNIT, jmkid@bol.com.br), Silvan Silva de 
Araújo (LPNS/ITP/UNIT,  silvan.ssa@gmail.com), Sandra Sueli Chan (LPNS/ITP/UNIT, 
sasuchan1@hotmail.com.br).

O processo de envelhecimento é acompanhado de perdas estruturais e funcionais que 
facilitam o aparecimento de doenças, piorando a qualidade de vida do indivíduo. Dentre 
as doenças do envelhecimento destacam-se as doenças cardiovasculares, as quais 
são a principal causa de morte no Brasil e nos países ocidentais. A prática regular de 
atividade física tem um papel importante no incremento da qualidade de vida do idoso, 
pois ela promove diversos benefícios ao organismo, entre eles da melhora da capacidade 
motora geral e a prevenção de doenças como diabetes, coronariopatias, hipertensão, 
arteriosclerose, etc. Este estudo foi desenvolvido com 50 idosos do sexo feminino com faixa 
etária média de 65,87 ± 5,66 anos, participantes da Unidade Fernando Sampaio localizada 
no bairro Castelo Branco. Foi verificado que 38%, 60% e 32% dos indivíduos. O processo 
de envelhecimento é acompanhado de perdas estruturais e funcionais que facilitam o 
aparecimento de doenças, piorando a qualidade de vida do indivíduo. Dentre as doenças do 
envelhecimento destacam-se as doenças cardiovasculares, as quais são a principal causa 
de morte no Brasil e nos países ocidentais. A prática regular de atividade física tem um 
papel importante no incremento da qualidade de vida do idoso, pois ela promove diversos 
benefícios ao organismo, entre eles da melhora da capacidade motora geral e a prevenção 
de doenças como diabetes, coronariopatias, hipertensão, arteriosclerose, etc. Este estudo 
foi desenvolvido com 50 idosos do sexo feminino com faixa etária média de 65,87 ± 5,66 
anos, participantes da Unidade Fernando Sampaio localizada no bairro Castelo Branco. Foi 
verificado que 38%, 60% e 32% dos indivíduos apresentaram aumento nas taxas de glicose, 
colesterol e triglicérides respectivamente. Deste grupo 75% dos indivíduos eram hipertensos, 
90% apresentavam inflamações e 25% eram diabéticos. Os resultados sobre a freqüência 
de atividade física mostraram que 60,5% são ativas, 15,8% muito ativas, 21% irregularmente 
ativas A, 2,7% irregularmente ativas B. Quanto à nutrição, estes idosas apresentavam uma 
dieta adequada, porém não tão escassa de gorduras saturadas e colesterol.

Aterosclerose, envelhecimento, estresse oxidativo.
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ESTUDO COMPARATIVO DA FOTOBIOMODULAÇÃO 
À LASER λ780NM E MEMBRANAS BIOLÓGICAS 
NO PROCESSO DE REPARO EM ÚLCERAS POR 

QUEIMADURA EM DORSO DE RATOS

Vítor Garcia Moreno de Oliveira, Rose Nely Pereira Filho, Maria Amália Gonzaga Ribeiro, 
Juliana Cordeiro Cardoso, Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a o efeito da associação entre membranas interativas 
(MI - Veloderm®) e bioativas (MB - quitosana), e a fotobiomodulação à Laser (FL - λ780nm, 
35mW, 20J/cm2) sobre a cicatrização de queimaduras. Assim, foram realizadas queimaduras 
no dorso de 72 ratos, separados em 6 grupos (n=12: Gc – controle; GmI – tratado com MI; 
GmB – tratado com MB; Gf – tratado com FL; e GmIf – tratado com associação entre MI/FL; 
GmBf - tratado com associação entre MB/FL. Seis animais de cada grupo foram sacrificados 
após 08 e 14 dias. A área cicatricial foi removida e processada histologicamente. Aos 8 
dias, os grupos Gc e GmI exibiam infiltração neutrofílica intensa e colagenização escassa, 
enquanto GmB mostrou reação de granulação importante. Os grupos Gf, GmIf e GmBf 
exibiram redução importante do infiltrado inflamatório e reação de granulação madura. Aos 
14 dias, a maior redução da infiltração inflamatória foi observada em Gf, GmB e GmBf, assim 
como a maior densidade de deposição colagênica. Os grupos Gc, GmI e GmIf exibiram 
reação de granulação produtiva e colagenização moderada.. Concluiu-se que a FL foi o 
procedimento com maior sucesso em acelerar a cicatrização, e que sua associação com 
membranas teve pouca influência no reparo cicatricial. 

Quitosana, Laser, Queimados.
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ESTUDO DA AÇÃO ANTIINFLAMATÓRIA DA PRÓPOLIS 
VERMELHA DA REGIÃO DE BREJO GRANDE DO 

ESTADO DE SERGIPE

Isabella Lima Dantas (UNIT); Juliana Cordeiro Cardoso (ITP/UNIT); Ricardo Luis Cavalcanti 
Albuquerque Jr. (ITP/UNIT); Edílson Divino de Araújo (ITP/UNIT); Sandra Sueli Chan (ITP/
UNIT).

A própolis vermelha utilizada neste trabalho é proveniente de um apiário do município de 
Brejo Grande, na região norte do estado de Sergipe. Trabalhos desenvolvidos por grupos de 
pesquisa do ITP mostraram que esta própolis possui uma ação antimicrobiana, antioxidante, 
anticicatrizante, acompanhada de um alto teor de flavonóides. Baseados nestes resultados, 
o objetivo deste trabalho é de verificar ações terapêuticas in vivo desse composto, em 
particular sua ação antiinflamatória. Para este fim será obtido o extrato hidroalcóolico 
da própolis vermelha; o qual será verificado seu efeito sobre o edema de pata de ratos, 
induzido por carragenina; sobre a peritonite em ratos, induzida por carragenina e; sobre a 
permeablidade vascular, induzida por histamina. Este projeto PIBIC aprovado em agosto 
de 2008, foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa-UNIT, aguardando o parecer. Os 
animais que serão utilizados estão em fase de crescimento no Biotério da Universidade 
Tiradentes. Os reagentes utilizados estão sendo adquiridos, aguardando sua entrega.

Própolis vermelha, Atividade antiinflamatória, Atividade antioxidante.
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ESTUDO DA TÉCNICA DE OSCILAÇÕES FORÇADAS NA 
MEDIDA DA MECÂNICA PULMONAR EM PACIENTES NO 
PROCESSO DE RETIRADA DA VENTILAÇÃO MECÂNICA

Edênia Lima Costa (UNIT) e Walderi Monteiro da Silva Junior(UNIT).

O objetivo da pesquisa é analisar a mecânica ventilatória em pacientes na retirada da 
ventilação mecânica salientando a complacência pulmonar e resistência das vias aéreas 
através da Técnica de Oscilações Forçadas (TOF) A pesquisa foi realizada na UTI geral, 
do hospital Governador João Alves Filho (HGJAF). A amostra foi de 30 pacientes. Foram 
avaliados:VC,FR,Pimáx e ìndice de Tobin ,através da ventilometria, manovacuometria 
e oxímetro de pulso. Esses valores serviram como índices de normalidade preditivos de 
sucesso da retirada da ventilação . As medidas de complacência e resistência foram obtidas 
através da TOF (F:4 a 30Hz), Os pacientes que fizeram utilização da ventilação mecânica 
apresentaram Resistência Pulmonar (Média:4,55 hPa/l/s e DP:0,27) e Impedância Pulmonar 
com (Média:2,81hPa/l/s e DP: 2,46), os pacientes que não fizeram uso da ventilação 
mecânica apresentaram para Resistência (Média: 2,47 hPa/l/s  e DP:0,17) e Impedância 
(Média:2,47 hPa/l/s  DP:0,17), o grupo controle  apresentou para R (Média: 8,67 hPa/l/s  
DP:0,55 e para I,  Média:2,23 hPa/l/s  e  DP:2,23). Conclui-se que os pacientes que fizeram 
uso da ventilação mecânica possuíram aumento da resistência e impedância pulmonar 
quando comparados com os pacientes que não fizeram uso da ventilação mecânica, já em 
relação ao grupo controle o grupo obteve apenas maior impedância pulmonar.

Oscilações-forçadas,ventilação mecânica e medida.
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ESTUDO DO PADRÃO DE CRONOLOGIA DE ERUPÇÃO 
DENTÁRIA E SEUS FATORES INFLUENCIADORES EM 

CRIANÇAS DE ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE 
ARACAJU-SE.

Mayana Lula Andrade (Unit, Cnpq) Suzane Rodrigues Jacinto Gonçalves (Unit, Cnpq)  
Cristiane Costa Da Cunha Oliveira (Unit, Cnpq)  Ricardo Luiz Cavalcanti De Alburquerque 
Júnior (Unit, Cnpq)  Sandra Regina Barretto (Unit, Cnpq) Eleonora De Oliveira Bandolim 
Martins (Unit, Cnpq).

Com o objetivo de mapear o padrão de cronologia de erupção dentária em crianças da 
rede pública do município de Aracaju-SE, comparando com o verificado na literatura, 370 
crianças de creches e escolas públicas foram selecionadas e passaram por exame clínico 
bucal para registro dos dentes presentes. Além disso, ficha clínica e questionário foram 
preenchidos com os pais/responsáveis, com dados de identificação, antropométricos, de 
saúde geral e bucal, sócio-econômicos, bem como do tipo de alimentação retrógrada. Após 
análise estatística descritiva, pôde ser verificado que a erupção dentária permanente, na 
amostra estudada, se apresentou com a seguinte sequência e média de idade, expressa em 
anos: Incisivos Centrais Inferiores (5,30); Primeiros Molares Inferiores (5,65) e Superiores 
(5,80); Incisivos Centrais Superiores (5,85); Incisivos Laterais Inferiores (6,10) e Superiores 
(6,20); Primeiros Pré-molares Inferiores (7,68) e Superiores (7,82), Segundos Pré-Molares 
Superiores (7,82); Caninos Inferiores (8,65); Segundos Pré-molares Inferiores (9,20) e 
Caninos Superiores (9,22). Pôde ser concluído que embora a sequência de erupção seja 
semelhante ao descrito na literatura, a cronologia de erupção dentária em crianças da rede 
pública de Aracaju-SE se encontra precoce em relação à literatura vigente. 

Erupção dentária, Cronologia, Crescimento facial.
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ESTUDO HISTOMORFOLÓGICO DO EFEITO DE FILMES 
BIOATIVOS DE COLÁGENO CONTENDO PRÓPOLIS 

VERMELHA SOBRE O PROCESSO DE REPARO 
CICATRICIAL POR SEGUNDA INTENÇÃO EM RATOS

 
Jônatas Almeida Pires (Curso de Odontologia/UNIT/LMBE/ITP), Ricardo Luiz Cavalcanti 
de Albuquerque Júnior (Curso de Odontologia/UNIT/LMBE/ITP), André Luiz Barreto (PSA/
UNIT), Maria Amália Gonzaga Ribeiro (Curso de Odontologia/UNIT/LMBE/ITP), Juliana 
Cordeiro Cardoso (Curso de Farmácia/UNIT/LPNS/ITP), Rose Nely Pereira Filho (LMBE/
ITP). 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo histomorfológico do efeito de membranas 
de colágeno contendo extratos de própolis vermelha sobre o processo de cicatrização 
por segunda intenção em ratos. Para tanto, extratos hidroalcóolicos de própolis vermelha 
foram incorporados a filmes bioativos, preparados a partir de colágeno bovino, e aplicados 
sobre feridas confeccionadas em dorso de ratos. Os animais foram sacrificados 07 e 14 
dias após os procedimentos, a área de cicatrização foi analisada microscopicamente. 
Observou-se uma provável propriedade imunomodulatória da própolis vermelha sobre a 
inflamação, sugerindo amadurecimento precoce da Inflamação. Os grupos experimentais 
mostraram tendência a uma melhor reepitelização. Os vasos sangüíneos se mostraram 
menos abundantes na primeira fase do experimento e mais dilatados na segunda fase. 
Evidenciou-se uma maior desgranulação mastocitária na primeira fase do experimento no 
grupo controle, exibindo ainda deposição de colágeno tipo III em detrimento da deposição 
de colágeno do tipo I nos grupos experimentais. Na segunda fase, todos os grupos exibiram 
densa deposição de colágeno I, embora o padrão de deposição fosse menos intenso no 
grupo controle. Conclui-se, pois, que a associação entre as membranas de colágeno e 
a própolis vermelha promoveu os melhores resultados no processo de cicatrização de 
segunda intenção em ratos. 

Própolis vermelha, cicatrização e feridas.
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ESTUDO HISTOMORFOLÓGICO DO EFEITO DE FILMES 
BIOATIVOS DE COLÁGENO CONTENDO PRÓPOLIS 

VERMELHA SOBRE O  PROCESSO DE REPARO 
CICATRICIAL DE QUEIMADURAS DE TERCEIRO GRAU 

EM RATOS.

José Aloizio Vieira Júnior; Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior; Maria Amália 
Gonzaga Ribeiro; Juliana Cordeiro Cardoso.

A própolis é uma substância resinosa balsâmica de consistência viscosa e cor variada. 
Extratos hidroalcóolicos da própolis têm sido utilizados como agentes antimicrobianos, 
antiinflamatórios e cicatrizantes em ferimentos orais e da pele. Apesar das propriedades 
da própolis verde convencional estarem sendo amplamente discutidas, estudos sobre a 
própolis vermelha, são ainda extremamente escassos. O objetivo deste projeto consiste 
em realizar um estudo histomorfológico do efeito de extratos de própolis vermelha sobre o 
processo de reparo cicatricial de queimaduras de terceiro grau, em modelo murino. Extratos 
hidroalcóolicos de própolis vermelha serão incorporados a filmes bioativos, preparados a 
partir de colágeno  extraído de tendão bovino, e aplicados sobre feridas por queimaduras 
(terceiro grau) padronizadas previamente confeccionadas em dorso de ratos. Os animais 
serão sacrificados 14 e 21 dias após esses procedimentos e a área de cicatrização será 
analisada microscopicamente. Tenciona-se, obter informações acerca de um provável 
potencial cicatrizante dessa variedade da própolis. Os achados morfológicos a serem 
observados teriam, enorme potencial de aplicabilidade clínica, seja nas mais diversas áreas 
da odontologia seja em áreas afins das ciências biomédicas. Os resultados desta pesquisa, 
se favoráveis, poderão culminar na identificação de um importante viés comercial para a 
própolis vermelha característica do estado de Sergipe. 

Colágeno; Queimadura: Própolis.
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“AMAI A PÁTRIA”: O ENSINO DE EDUCAÇÃO MORAL E 
CÍVICA EM ARACAJU 

Patrícia Batista dos Santos (Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição/UNIT) Josineide 
Siqueira de Santana (UFS) Nadja Santos Bonifácio (GEPHE/UFS).

O presente artigo consiste numa breve investigação acerca da disciplina Educação Moral 
e Cívica no antigo 1º Grau. O trabalho focaliza a referida disciplina em Aracaju entre as 
décadas de 1960 a 1990. No período estudado, esta disciplina passou a mascarar e substituir 
o ensino das Ciências Humanas com o propósito de formar  cidadãos  patriotas. A pesquisa 
evidenciou que através de livros e textos aparentemente inofensivos e propícios ao “bem 
estar do Cidadão de bem” tendiam a dominar reflexões e a inibir as críticas dos professores 
e dos alunos, com o intuito de atender as necessidades de um determinado período 
histórico, a Ditadura Militar. Como fontes o trabalho contou com o uso de depoimentos de 
ex-professores da disciplina, sendo utilizada para a respectiva investigação a história oral 
temática. Além disso, foram analisadas diários de classe, referentes ao período estudado, 
livros didáticos da disciplina Educação Moral e Cívica, Leis e Decretos e bibliografia 
especializada. 

Educação Moral e Cívica; Conteúdos; Aracaju.
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A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CONSELHO 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO DE ESTÂNCIA-SE 

Emanuelly Jéssica Vilanova Passos (Curso de Serviço Social - UNIT); Antônio Carlos Da 
Silva Prata (Curso de Serviço Social - UNIT); Joana Angélica Fontes Do Nascimento (Curso 
de Serviço Social - UNIT). 

O projeto A Atuação do Assistente Social No Conselho Municipal De Proteção ao Idoso de 
Estância-SE desempenhados pelos alunos no terceiro período do curso de Serviço Social 
se estabelece de maneira a vincular o papel específico do Conselho do Idoso, bem como 
relacionar as funções atribuídas ao profissional de Serviço Social em sua prática de acordo 
com o que se encontra estabelecido em seu Código de Ética Profissional e como está 
sendo realizada esta prática diante a demanda encontrada. O enfoque maior encontrado 
dentre a investigação e entrevistas feitas com profissionais do Conselho se encontra 
em uma das maiores problemáticas instauradas, a violência aos idosos. Além disso, foi 
realizada uma análise do trabalho executado por estes profissionais comprometidos em 
assegurar os direitos estabelecidos no Estatuto do Idoso e não somente, assim como 
também os direitos sociais previstos na Constituição Federativa do Brasil de 1988. Os 
vestígios de uma sociedade meramente capitalista foram também detectados nesta prática 
investigativa quando se observa dados cruciais quanto ao trabalhador polivalente e a falta 
de especialização centralizada, o que peca completamente com o cumprimento da Ética 
no âmbito profissional e que compete desestabilidade nos resultados adquiridos que tanto 
dizem respeito às carências dos indivíduos sociais.

Idosos, Assistente Social, Ética Profissional.
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DO SER PROFESSORA 
MEDIADO POR FOTOGRAFIAS.

Paulo Guilherme Ferreira Araújo (PROBIC-UNIT), Angélica Piovesan (PROVIC-UNIT), 
Fabrícia Teixeira Borges (NPED - UNIT).

Estamos imersos em um mundo de imagens onde as pessoas transitam desenvolvendo 
suas atividades sociais. A possibilidade de fazer um recorte do ser professora a partir de 
fotografias remete-nos estudar a relação de sua dinâmica social ao identificar e construir 
críticas da atividade docente. No nosso estudo, a relação imagética do ser professora é 
mediada pelas fotografias tiradas pelas participantes no sentido de entender como elas se 
percebem como professoras e qual a imagem que constroem de si mesmo neste processo. 
Investigamos como as relações dialógicas entre as fotografias e as professoras entrevistadas 
contribuem para os posicionamentos do Self, entendendo como se dá a construção do ser 
professora. Utilizamos a metodologia qualitativa para a construção dos dados, baseada nos 
pressupostos teóricos da psicologia cultural e do dialogismo, envolvendo os processos de 
posicionamento do Self, usando as entrevistas e as fotografias como dados. Entrevistamos 
seis professoras das séries iniciais e solicitamos a cada uma que fizessem até doze fotos 
selecionando quatro que mais se identificaram. Percebemos que ao produzir as fotografias 
do que entendem de ser professora as participantes transformaram seus significados 
anteriores a partir de uma consciência de como estas formas de ser professora estão 
representadas em sua cultura. 

Professora, Fotografias, Dialogismo.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS ESTADUAIS 
DA CIDADE DE ARACAJU. 

José Roberto Freitas Ramos Cardoso. 

O objetivo da pesquisa é analisar o trabalho da Educação Ambiental nas Escolas Estaduais 
da cidade de Aracaju. Especificamente, tratar de identificar: a) a evolução do Ensino da 
Educação Ambiental nas Escolas Estaduais de Aracaju; b) as dificuldades da Educação 
Ambiental nas Escolas Estaduais de Aracaju; c) a formação de professores das Escolas 
Estaduais de Aracaju em relação à Educação Ambiental. A pesquisa é classificada como 
descritiva de caráter exploratório e de natureza quanti-qualitativa. Os dados primários 
foram obtidos através da aplicação de questionários com os professores de oito escolas da 
rede estadual de Aracaju e os secundários através de referências bibliográficas similares 
nacionais e regionais. Dentre os resultados destacam-se: um diagnóstico mostrando as 
dificuldades que os professores enfrentam para desenvolver a temática ambiental em 
suas respectivas instituições, com ênfase nas dificuldades conceituais e na falta de cursos 
de capacitação envolvendo diretamente a Educação Ambiental; e, uma reflexão sobre o 
trabalho ambiental na formação básica dos alunos, bem como, os caminhos que podem 
ser buscados para melhor inclusão da mesma nas Escolas Estaduais de Aracaju. Pode-se 
concluir que, apesar de muitos problemas, há uma lenta inclusão da Educação Ambiental 
nestas instituições.  

Analisar; Escolas; Reflexão.



48

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA 
PERSPECTIVA DE UMA EDUCAÇÃO CRÍTICA: UMA 

CONSTRUÇÃO COLETIVA NO TRABALHO COM 
GÊNEROS TEXTUAIS NAS AULAS DE LÍNGUA 

MATERNA.

Adriana Almeida Rezende Costa (graduada em Serviço Social pela Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), graduada em Letras/Português pela Universidade Tiradentes (UNIT). É 
professora da Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SEED-SE). 

O presente artigo objetiva apresentar algumas questões teórico-metodológicas relevantes 
sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e sobre a utilização de gêneros textuais nas 
aulas de Língua Portuguesa. A escolha feita por essa modalidade de ensino é justificada 
pelo fato de se perceber que esses jovens e adultos possuem interesses diferenciados 
dos alunos do ensino regular, por já possuírem uma relação significativa com a educação 
formal e, por muitos deles, estarem inseridos no mercado de trabalho. Como metodologia, 
foram utilizadas como suporte de investigação as produções escritas de alguns alunos 
da EJA, contribuindo para a teorização dos conceitos apresentados. Diante das reflexões 
apresentadas, pôde-se perceber que os gêneros textuais fundamentam as aulas de língua 
materna, pois contextualizam os conteúdos sistematizados e potencializam os alunos a 
lidarem com a língua em seus mais diversos usos no dia-a-dia, inserindo-os nas relações 
sócio-político-econômicas.O referente estudo nos dá uma visualização significativa sobre a 
importância de adequarmos o ensino de linguagem aos gêneros textuais mais presentes na 
EJA, como uma forma de contribuir para os objetivos específicos dessa clientela. 

Educação de Jovens e Adultos, Gêneros textuais, Língua portuguesa.
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A FORMAÇÃO E O TRABALHO DO PROFESSOR DE 
BIOLOGIA DO ATHENEU SERGIPENSE NA DÉCADA DE 

1970

Kátia de Araújo Carmo (UFS) Patrícia Francisca de Matos Santos (UNIT).

Sabe-se que a lei 5.540/68 reestruturou o ensino universitário com, por exemplo, a 
implantação de institutos básicos; sendo ainda resultado dessa lei o Instituto de Biologia 
de Sergipe, localizado inicialmente à Rua Vila Cristina, 1051 (lei 06/68 Conselho do Ensino 
e da Pesquisa).  Ao constatar que somente em 1972 ocorre a implantação do Curso de 
Ciências Biológicas agregado à Universidade Federal de Sergipe (UFS), o presente projeto 
visa à análise da formação e da atuação desse trabalhador da década de 1970, professor 
de Biologia do Colégio Atheneu Sergipense, cujo perfil de trabalho esteve vinculado às 
significativas mudanças paradigmáticas de ensino das Ciências, em especial das Ciências 
Biológicas, resultantes sobretudo da chamada “corrida espacial” cuja importância para 
aquela reforma educacional brasileira é inegável.  Conta-se, para tanto, com consultas a 
bibliografias nacionais e internacionais, arquivos públicos, arquivos pessoais, periódicos, 
legislação pertinente ao período, mensagens e relatórios oficiais de autoridades 
educacionais.   

Formação; Professor; Trabalho.
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A HORTA ESCOLAR COMO INSTRUMENTO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ALIMENTAR: EXPERIÊNCIA 

EM UMA ESCOLA DA REDE ESTADUAL EM ARACAJU-SE

Viviane Almeida Rezende (SEED - SE/ UFS) Aline Lima de Oliveira (UFS) Ana Catarina 
Lima de Oliveira (UFS)  Renato Maciel Andrade Filho (SEED - SE) Suely Cristina Silva 
Souza (SEED - SE / UNIT).

A horta escolar é considerada um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de 
diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar, unindo teoria e prática 
de forma contextualizada. Neste sentido, auxilia no processo de ensino-aprendizagem, 
estreitando as relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperado entre os 
agentes envolvidos. Baseando-se nisso, o Colégio Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg 
Leite (Aracaju-SE) organizou o projeto “Escola Verde: semeando a vida”, numa abordagem 
interdisciplinar, que busca a reconstrução de valores pautados no respeito ao meio ambiente 
e na promoção da saúde. Para isso, a escola pretende promover o cultivo de espécies 
vegetais, as quais valorizarão o ambiente escolar, servirão como fonte de pesquisas, de 
espaços de vivências e de incentivo aos hábitos alimentares saudáveis que contribuirão para 
a melhoria da qualidade de vida. O projeto está dividido em quatro etapas: sensibilização 
da comunidade escolar, através de vivências e debates; cultivo das espécies vegetais na 
escola; produção científica, através da elaboração e execução de projetos de pesquisa 
pelos alunos; culminância, com a realização de uma mostra com os resultados de todas 
as etapas anteriores. Espera-se que o projeto possa levar os alunos à formação de novas 
atitudes, compreendendo as inter-relações das diversas áreas do conhecimento.

Horta, Educação Ambiental, Educação Alimentar.
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A IMAGEM DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA: JUÍZOS E 
(PRÉ) JUÍZOS

Lidiane Ramos Santos (Curso de Pedagogia/ NPED/UNIT) Mirianne Santos de Almeida 
(Curso de Pedagogia/NPED/UNIT) Pro.ª Dr.ª Eliana Sampaio Romão (NPED/UNIT).

Educação a distância tem crescido vertiginosamente de norte a sul do país. Isso tem afetado 
a imagem que se difunde do assunto, sem, no entanto, passar a limpo o dito do feito, o 
conceito do (pré)conceito, o mito do fato. A partir dessa premissa, a presente pesquisa 
busca mostrar o retrato falado dos cursos de formação à distância, na perspectiva de 
identificar o que é fato e o que é mito. A ênfase dispensada aos métodos ativos e, portanto, a 
aprendizagem do aluno, amparada pelo paradigma “aprender a aprender”, não é, portanto, 
recente, nem inovador. O móbile do presente estudo consiste em identificar os traços 
que constituem o retrato falado da educação à distância na realidade investigada, bem 
como descobrir sua origem e em que medida os juízos que o constituem vem em prejuízo 
de sua imagem e como são encarados pelos alunos. O método utilizado se desenvolve 
segundo a abordagem qualitativa da base fenomenológica/hermenêutica por meio da 
analise documental e questionários com questões abertas realizados com os estudantes 
concluintes dos cursos de licenciatura a distância. 

Educação; Juízos; À Distância.



52

A IMPORTÂNCIA DO TURISMO DE EVENTOS PARA 
O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO 

MUNICÍPIO DE ARACAJU 

Josevânia Dias Moreira dos Santos (estudante do curso tecnológico em eventos da UNIT); 
Luciana Rodrigues Morais e Silva (professora dos cursos de turismo e tecnológico em 
eventos da UNIT). 

O turismo de eventos pode ser considerado como deslocamento de pessoas com o objetivo 
de participar de eventos técnicos, científico-profissionais, culturais e feiras. Assim, torna-se 
importante ferramenta para o desenvolvimento socioeconômico das localidades receptoras, 
por movimentar pessoas, gerando vários empregos e aumentando a geração e circulação 
da renda para a comunidade. Em pesquisa divulgada pela EMBRATUR/FIPE, no Brasil este 
segmento é o que apresenta um melhor resultado econômico, levando-se em consideração 
que essa atividade não enfrenta períodos de sazonalidade. Em Aracaju, esse segmento 
vem se desenvolvendo de maneira lenta e gradativa; a malha aeroviária para o Estado de 
Sergipe, os espaços para eventos e principalmente o número de leitos para acomodação 
dos participantes, figuram como os principais entraves para o desenvolvimento da atividade. 
Para realização deste estudo, buscou-se um levantamento bibliográfico, observação direta 
nos espaços destinados para eventos em Aracaju, assim como realização de entrevistas 
com os gestores públicos e privados. Podendo-se concluir que o segmento de eventos 
em Sergipe, apesar de ter crescido consideravelmente nos últimos dez anos, ainda requer 
investimento por parte do Poder Público e da iniciativa privada a fim de acompanhar os 
avanços tecnológicos que suprem as necessidades dos eventos em outras localidades do 
país. 

Eventos, Desenvolvimento, Turismo.
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A INFLUÊNCIA DA RELIGIÃO NA DOAÇÃO DE SANGUE 
EM SERGIPE 

Janaína de Fátima Fontes dos Santos (Hemolacen/UNIT); Tatiane Heinemann Böhmer 
(Hemolacen/UNIT).

O Brasil é um país culturalmente rico devido à sua diversidade étnica. É dotado de diversas 
religiões e doutrinas. Na realização deste trabalho, foram entrevistadas 200 pessoas em 
de abril de 2008,  sendo 147 homens  e 53 mulheres com idade  média de 25 anos. Dentre 
os doadores entrevistados, predomina os de religião católica, correspondendo a 56,5%; 
os evangélicos 17,5%; 14,5% apenas acreditam em Deus; os espiritualistas, são  4,5%; 
adventistas, 2%; outras, 1%; e não responderam, 4%. Sobre visão organizacional, 24,5% 
disseram que a instituição vê como caridade; 12%, fazer o bem; 11%, que incentiva; 32,5%, 
não se opõe; 13,5%, não estimula; 4%, a repetição do sacrifício de Cristo; e 26,5% não 
souberam/não opinaram. O ato de doar sangue está diretamente ligado à religiosidade, 
pois, considerado o último censo do IBGE (2000), temos que os católicos somam 82,33% da 
população sergipana e os evangélicos, 7,27%; contra 56,5% de doadores católicos e 17,5% 
de evangélicos. Assim, tem-se um percentual sensivelmente superior de evangélicos entre 
os doadores avaliados.

Doação de sangue; Religiosidade; Solidariedade.
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A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES MEIOS DE CULTURA 
E EXPLANTE NO BROTAMENTO IN VITRO DE PINHÃO-

MANSO (Jatropha curcas L.) 

Márdina Cristiane dos Santos Santana (Graduanda do curso de Farmácia da Universidade 
Tiradentes, E-mail: mcristiane_06@yahoo.com.br); JOICE ALVES DE SOUSA (Graduanda 
do curso de Farmácia da UNIT, E-mail: joicedote@hotmail.com);SARAH BRANDÃO SANTA 
CRUZ (Emdagro/Embrapa Tabuleiros Costeiros) MARCELO BRITO DE MELO (Eng. Agro, 
Prof. Universidade Tiradentes-UNIT, Pesq. Emdagro/Embrapa Tabuleiros Costeiros).

O biodiesel é um combustível alternativo ao diesel, renovável e biodegradável, obtido a 
partir da reação química de óleos ou gorduras de origem animal ou vegetal com um álcool. 
O pinhão-manso, Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae), apresenta perspectivas para a 
produção de óleo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a germinação in vitro de sementes 
em diferentes meios de cultura. O estudo foi conduzido no Lab. de Cultura de Tecidos de 
Plantas da Embrapa Tabuleiros Costeiros, em delineamento inteiramente casualizados com 
9 tratamentos, 5 repetições e 3 tubos de ensaio por repetição. Foi utilizada semente inteira 
com tegumento, sem tegumento e sem tegumento com endosperma parcialmente retirado 
e inoculado em meio de cultura MS completo; ½ MS e água + ágar. Os explantes foram 
inoculados em tubos com pH 5,8, mantidos em temperatura de 27°C ± 2 e fotoperíodo 
de 12 horas. Os meios utilizados não influenciaram na percentagem de germinação, 
desenvolvimento de plantas e percentuais de contaminação das sementes.  Sementes 
inteiras com tegumento não ocorreram germinação e percentual de contaminação foi de 
100%. Sementes inteiras sem tegumento e sementes inteiras com endosperma parcialmente 
retirado não diferiram estatisticamente, em relação à percentagem de contaminação, 
obtendo-se 86,6% e 88,8% de germinação, respectivamente. 

Biodiesel, Explantes, Jatropha curcas.
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A INTERDISCIPLINARIDADE PICTÓRICA CONTIDA NO 
ACERVO DO MUSEU DE ARTE E HISTÓRIA ROSA FARIA 

(1968-1997)

Patrícia Francisca de Matos Santos (GEPHE/NPGED-UFS) Kátia de Araújo Carmo (GEPHE/
NPGED-UFS) Nadja Santos Bonifácio (GEPHE-UFS) Naíza Maria de Jesus (DHI-UFS) 
Murilo Gomes da Silva Júnior (SEMED/NPGED-UFS).

Pesquisa histórica de caráter biográfico que objetiva resgatar a trajetória da Professora 
Rosa Moreira Faria (1917-1997), destacando a forma como esta através da pintura 
retratou a Historia do Brasil e de Sergipe, subsidiada pela pesquisa em fontes escritas 
e iconográficas. Em conseqüência construiu um acervo com mais de 600 peças, a partir 
das quais montou uma Galeria em 1968 e posteriormente um “Museu, intitulado “Museu 
Arte e História Rosa Faria” em 1977. A escolha recaiu sobre essa personagem devido à 
constatação do pouco conhecimento da sua vida e obra enquanto estagiaria do Memorial de 
Sergipe. A metodologia, a priori, por se tratar de uma pesquisa em andamento, se debruça 
em levantamentos bibliográficos com o propósito de identificar as obras que tratam da 
autora, da História de Sergipe e dos seus personagens, das que subsidiam o entendimento 
histórico, das que fundamentam a pesquisa, como também das fontes orais. Com este 
estudo, pretendo difundir a obra desta educadora que extrapolando a função educativa 
exerceu uma ação cultural ao construir um acervo com fatos históricos.

História da Educação. Nova História Cultural. Biografia.
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A MULTIPLICIDADE ESTÉTICA DO CORPO EM 
LAVOURA ARCAICA: UM DIÁLOGO VERBO-VISUAL

Marcio Carvalho da Silva (Membro do Grupo de Pesquisa e Estudos em Literatura, Cultura 
e Filosofia da Linguagem - UNIT), Msc. Antônia Maria Nunes (Líder do Grupo de Pesquisa 
e Estudos em Literatura, Cultura e Filosofia da Linguagem - UNIT).

A arte contemporânea constitui-se em uma miríade de significados que convivem em um 
só significante, tomando afirmativa como premissa, esta pesquisa objetiva versar acerca 
da relação dialética entre forma e abertura da mensagem poética. Buscar-se-á, segundo a 
proposta artística moderna, verificar o potencial plurissignificativo de abertura comunicativa 
das personagens do romance Lavoura arcaica (1975), bem como no filme homônimo do 
cineasta Luis Fernando Carvalho, através do estudo comparado dos elementos estéticos 
que fundamentam a estrutura das duas obras. A estratégia de investigação cientifica do 
estudo desenvolvido dar-se-á através do método bibliográfico e da análise sistemática 
verbo-visual, visto que estas metodologias são de suam importância para a análise do texto 
literário, bem como da obra cinematográfica. Será verificado no ponto de vista de diferentes 
perspectivas como a antropologia, a sociologia e a psicologia as possibilidades de abertura 
do corpo enquanto elemento fenomenologicamente suscetível aos estímulos sinestésicos. 
Isto posto, será tomando como princípio analítico a íntima relação da personagem e a 
linguagem corporal, propiciando ao leitor múltiplas possibilidades de aberturas significativas 
que se renovam em infinitas leituras possíveis, fundamentando o estabelecimento de 
multíplice variedade de interpretações.

 Abertura, Corpo, Leitor.
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A NOÇÃO DE “APARELHAGEM MENTAL” E A 
APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS

Paulo Roberto Boa Sorte Silva (UFS).

A forma como aprendemos uma língua estrangeira varia bastante: cursos de idiomas, 
escolas regulares, professores particulares ou até mesmo como autodidatas. Junto com a 
aquisição das formas lingüísticas vem o contato com a cultura; filmes, músicas e materiais 
autênticos como jornais, revistas, livros e blogs encontrados na Internet podem ajudar 
o aluno a desenvolver de forma mais eficaz suas habilidades na nova língua. Aliada a 
essas estratégias, pode-se incluir a noção de “conhecimento prévio”, ou seja, aquilo que 
se sabe a respeito do mundo e dos seus fenômenos. Esta pesquisa bibliográfica busca 
estabelecer uma relação entre o conceito de “conhecimento prévio” na aprendizagem de 
línguas estrangeiras (MELLO, 2005) e a noção de “aparelhagem mental” empregada por 
Febvre (1942), Chartier (2002) e Burke (1997) nos estudos de História e Historiografia. 
Buscamos, por meio dessa análise, discutir a relevância de se utilizarem tais conceitos 
como instrumento para a construção de significados e a aprendizagem de línguas. 

Aparelhagem mental. Conhecimento prévio. Aprendizagem de línguas estrangeiras.
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A PRÁTICA DA ESCRITA NO CONTEXTO ESCOLAR 

Laila Gardênia Viana Silva.

Este artigo abordará questões referentes à atividade da escrita e suas implicações no meio 
escolar, explorando os conceitos da norma padrão, a norma culta e a popular e o modo 
como elas se relacionam na escrita e na fala, mostrando que estas duas modalidades 
estão sujeitas a sofrerem variações de acordo com as suas aplicações, uma vez que são 
elementos expostos a condições socioculturais, além de ressaltar as funções que elas 
cumprem juntamente com suas diferenças, integrações e o tratamento recebido na sala 
de aula, como também ressaltar a importância que a gramática desempenha na língua e a 
sua formação no processo de produção de textos escritos, especialmente no que se refere 
ao uso da coesão e da coerência, itens essenciais na composição do texto, para então 
fazer algumas reflexões a respeito das práticas pedagógicas, de modo que seja possível 
desenvolver nas práticas educacionais habilidades que proporcionem a obtenção de textos 
com produções relevantes, interpretáveis e significativas para o aluno. 

Escola – Escrita – Texto.



59

A PREVALÊNCIA DE QUEIMADURAS EM CRIANÇAS NO 
HOSPITAL GOVERNADOR JOÃO ALVES FILHO. 

Dulcilene Maria Filgueira, Andressa Andrade Santos, Francisco Prado Reis, José Aderval 
Aragão, Maria Aline Moura Reis, Rosane Milet Passos.

De acordo com Ferreira (2003) a queimadura é um dos traumatismos mais devastadores 
que pode atingir os seres humanos. No Brasil, estudos apontam as crianças como as 
maiores vítimas desse tipo de acidente (ROSSI et al., 2003; ECHEVARRÍA-GUANILO et al., 
2006). Trata-se de um estudo transversal de prevalência, através de estatística descritiva 
dos dados coletados nos prontuários das crianças com idade de zero a 12 anos, que deram 
entrada na Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital Governador João Alves Filho, 
de janeiro de 2003 a dezembro de 2006. Dos 846 prontuários da UTQ, 479 eram crianças, 
correspondente a 57%. Destas, 58% eram do gênero masculino, idade mínima de 06 dias e 
máxima de doze anos, e 36% tinham 01 ano de idade. Em 1% dos 479 casos, a extensão 
corpórea da queimadura foi de 20%, e quanto ao grau da queimadura, 313 (66%) foram 
de 2º grau. O agente causador da queimadura que mais levou à internação foi o térmico 
(88%), seguido de queimaduras elétricas (1%). As crianças constituem um grupo importante 
de trauma por queimaduras, principalmente nos primeiros anos de vida, implicando riscos 
como a infecção decorrente de longa permanência hospitalar. 

Queimaduras, crianças, prevalência.
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A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO NOS CURSOS 
DE FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES E 

SUAS IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA: COMPROMISSO COM A 
REPRODUÇÃO OU COM A TRANSFORMAÇÃO?

 
Samara Sant’Ana Salvador Cardoso sammybananinha@yahoo.com.br - GPGFOP/PAPGP/
UNIT Ada Augusta Celestino Bezerra Ada_Augusta@unit.br – GPGFOP/PAPGP/UNIT.

Eixo Temático: Formação de Professores O objeto de estudo da pesquisa é a formação inicial 
docente em sete cursos presenciais de licenciatura da Universidade Tiradentes (Ciências 
Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Pedagogia), com 
o objetivo de contribuir nas discussões sobre formação de professores da educação 
básica, na perspectiva de superação da fragmentação presente nos modelos fundados 
na disciplinaridade. Agrega fundamentos e experiências para elucidação da metodologia 
do ensino superior e suas implicações na formação do profissional da educação e no 
currículo da escola básica, com foco na perspectiva do professor como sujeito, protagonista 
importante no sistema de ensino, profissional interativo - reflexivo.  Através de questionários 
tem coletado representações de uma amostra de alunos e professores sobre a prática 
pedagógica. 

Formação inicial; Educação superior; Educação básica.
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A QUESTÃO SÓCIO-AMBIENTAL NAS 
EMPRESAS:RESPONSABILIDADE OU PUBLICIDADE 

ENGANOSA? 

Amanda Oliveira de Araújo (UNIT); Ana Paula Oliveira de Araújo (UNIT); Lara Santana 
Santos (UNIT). 

A preocupação ambiental surge a partir da Revolução Industrial, onde ganha espaço no 
cenário atual, pois os efeitos causados pelo modelo de desenvolvimento do capitalismo 
e do modelo de produção mundial adotado, acarretam no agravamento das questões 
ambientais. A questão ambiental é resultado da ação conjunta entre o modelo econômico, 
político, cultural e tecnológico utilizado pelo homem no decorrer da sua história. Nesta 
pesquisa intitulada “A Questão Sócio-ambiental nas Empresas: Responsabilidade ou 
Publicidade Enganosa?”, desenvolvida no período de fevereiro de 2008 a junho do 
mesmo ano, buscou-se analisar como as questões ambientais são enfrentadas no 
âmbito empresarial; compreender a importância do meio ambiente e do desenvolvimento 
sustentável; e desvendar se a responsabilidade sócio-ambiental é executada ou apenas 
propagandeada. Nessa perspectiva, nota-se o uso indiscriminado da natureza para vender 
produtos criados pelos homens, em que o público- alvo é estimulado ao consumo através 
de peças publicitárias. Logo, a publicidade legitima a idéia de superioridade do ser humano, 
na medida em que sobrepõe o lucro ao meio ambiente e ao homem. Portanto, nota-se que 
a responsabilidade sócio-ambiental empresarial é vista como oportunidade de agregar valor 
aos produtos com o objetivo de atrair consumidores a este mercado verde, que vem se 
tornando cada vez mais competitivo.
 
Meio ambiente, Responsabilidade empresarial, Publicidade enganosa.
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A REPRESENTAÇÃO DO NORDESTE NO 
DOCUMENTÁRIO DE VLADIMIR CARVALHO 

Laisa Galdina Almeida Bomfim (Universidade Tiradentes) Dra. Maria Beatriz Colucci 
(Universidade Tiradentes).

Considerando a importante produção do cineasta Vladimir Carvalho ao longo da trajetória 
do documentário no Brasil, este projeto analisa sua obra documental, justamente por ter 
a região Nordeste como alvo de representação/documentação histórica. Pretende-se 
investigar, no conjunto da obra do diretor, as formas de representação, ou o olhar sobre 
a região Nordeste do Brasil buscando analisar, a partir da história e das teorias do cinema 
documentário, de que forma a produção cinematográfica deste cineasta contribuiu para 
delinear determinadas identidades culturais, regionais e nacionais, a partir da década 
de 1960. Em relação ao desenvolvimento em relação aos objetivos conseguiu-se até o 
momento: compreender a trajetória histórica do cinema documentário, especialmente do 
cinema brasileiro, de forma a fundamentar a análise das obras de Vladimir Carvalho; realizar 
o levantamento dos documentários produzidos pelo cineasta desde a década de 1960, e 
seus devidos fichamentos; e a partir do levantamento efetuado, e da pesquisa bibliográfica, 
definir o universo fílmico que constituirá o objeto da pesquisa. 

Cinema documentário; Vladimir Carvalho; Representação do Nordeste.
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A UTILIZAÇÃO DA ELETROESTIMULAÇÃO FUNCIONAL 
NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM DOENÇA 

VASCULAR ENCEFÁLICA 

Janaína Farias Cândido (Aluno Unit/SE), Maurício Oliva Nascimento Maia (Aluno Unit/SE), 
Edna Aragão Farias Cândido (Professora e Orientadora Unit/SE). 

A doença vascular encefálica (dve) considerada falta de fornecimento de sangue para 
determinada região do Cérebro, como conseqüência a Isquemia e gerando assim uma 
Hipertonia na musculatura. Hoje, o DVE é a causa de 80% das mortes no Brasil. A estimulação 
elétrica funcional (FES), atualmente é utilizada em pacientes neurológicos com os objetivos 
de melhorar o trofismo muscular e diminuir o tônus antagônico associado ao biofeedback. 
O objetivo do trabalho é mensurar a utilização da FES no tratamento de pacientes com 
DVE. Foi utilizado um estudo quantitativo do tipo retrospectivo, com enfoque na DVE. O 
levantamento de dados e bibliográfico, foi através do protocolo de avaliação neurológico do 
sistema integrado de clinicas (SIC) do centro de reabilitação da Unit, cadastrados em março 
de 2005 a maio de 2006, bancos de dados eletrônicos e da biblioteca particular Jacinto 
Uchoa da Universidade Tiradentes nos anos de 1993 a 2006. Nos resultados obtidos, foi 
observado que a cinesioterapia utilizada no tratamento da fisioterapia, ainda prevalece no 
tratamento do DVE com 90% dos casos, já a eletroterapia sendo utilizada apenas em 10% 
pelos alunos de neurologia. Concluir-se que a fes possui uma eficácia na restauração parcial 
da função motora dos pacientes neurológicos com DVE.

Doença Vascular Encefálica; Estimulação Elétrica Funcional; Fisioterapia.
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ACLIMATIZAÇÃO DE MUDAS DE BANANA ‘PRATA ANÃ’ 
EM DIFERENTES SUBSTRATOS.

Machado, Caroline de Araújo1; Freire, Karla Cristina Santos2; Oliveira, Lucas Fonseca 
Menezes3; Lédo, Ana da Silva4. 1UNIT – Bolsista ITI/Sergipetec/CNPq/Embrapa Tabuleiros 
Costeiros, email: carol@cpatc.embrapa.br; 2 UNIT - Bolsista CNPq/Embrapa Tabuleiros 
Costeiros, Caixa Postal 44, CEP 49025-040, Aracaju, Sergipe, fone (79) 4009-1396, 
email: karla@cpatc.embrapa.br; 3UFS - Bolsista ITI/Sergipetec/CNPq /Embrapa Tabuleiros 
Costeiros, email: lucas@cpatc.embrapa.br; 4Pesquisadora da Embrapa Tabuleiros Costeiros, 
Caixa Postal 44, CEP 49025-040, Aracaju, Sergipe, fone (79) 4009-1362, email: analedo@
cpatc.embrapa.br.

A banana tem importância econômica e social em todo o mundo e o Brasil é o terceiro 
produtor mundial com produção aproximada de 6,96 milhões de toneladas. O objetivo do 
trabalho foi avaliar o desempenho de substratos alternativos na aclimatização de mudas 
de bananeira cv. Prata Anã. Brotações adventícias do terceiro subcultivo in vitro, mantidas 
em meio MS com 4 mg L-1 de benzilaminopurina, 30 g L-1  sacarose e 6 g L-1 agar, foram 
transferidas para recipientes plásticos, contendo húmus de minhoca, solo e areia - HSA 
(1:1:1);  solo e pó de casca de coco seco - SPC (2:1) e  solo, areia e pó de casca de coco 
seco -SAPC (1:1:1). Aos 60 dias de aclimatização foi avaliado o comprimento da parte aérea 
(cm), número de folhas, comprimento das raízes (cm), número de raízes, peso da massa 
fresca e massa seca da parte aérea (g) e da raiz (g) e vigor. O substrato HSA induziu a 
formação de maior número de raízes (12,33) e o substrato SAPC promoveu maior acúmulo 
de massa fresca das raízes (28,11 g). A excelente adaptação das mudas diretamente nas 
condições de telado sombreado a 50%, sugere que a etapa de enraizamento in vitro é 
dispensável.

“Prata-Anã”, In vitro, Aclimatação.
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ÁGUA VIVA E A PAIXÃO SEGUNDO GH: AS MÚLTIPLAS 
LINGUAGENS DE CLARICE LISPECTOR-UMA LEITURA 

SEMIÓTICA.

Ligier de Goes Costa e Ligia de Goes Costa.

Numa perspectiva de entender a linguagem em seu sentido amplo, desvendando o universo 
multiforme e diversificado das linguagens, Clarice Lispector situa-se como representante 
de uma produção marcadamente plural. Na Sua escrita a palavra transcende o seu sentido 
puramente verbal, ou seja, a palavra estende os limites da expressão verbal e alcança 
significados múltiplos. O presente trabalho objetiva analisar as várias formas de linguagem 
presentes na produção literária de Lispector: a linguagem simbólica, a linguagem polissêmica, 
a não linguagem, a linguagem hermética e a metalinguagem, tendo como suporte teórico 
os estudos Semióticos de Charles Sanders Peirce. Nesse sentido, espera-se ressaltar o 
quanto a linguagem literária dialoga com outros tipos de linguagem. Fundamentando-se nas 
leituras das obras Clariceanas: A paixão segundo GH e água Viva, as quais propõem esse 
constante diálogo com outras linguagens e que permite várias possibilidades de leituras: 
semiótica, subjetiva, filosófica etc. O acompanhamento do projeto desenvolve-se a partir de 
encontros quinzenais, em sala de aula do Campus Centro, em que se discutem os caminhos 
das pesquisas, orientação bibliográfica e prazos para execução, assim como objetivos a 
serem alcançados.

Clarice, Linguagem, Semiótica.
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ANÁLISE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE BUCAL DE 
ADOLESCENTES USUÁRIOS DE DROGAS LÍCITAS DO 

MUNICÍPIO DE ARACAJU - SE 

Antonio Teles de Siqueira, Ysis Maria de Souza, Cristiane Costa da Cunha Oliveira, Marlizete 
Maldonado Vargas. (UNIT).

O objetivo desse estudo é analisar a condição de saúde bucal de adolescentes usuários de 
drogas lícitas e ilícitas no município de Aracaju. Serão convidados a participar da pesquisa 
400 adolescentes. A seleção obedecerá ao critério de estratificação da população por 
bairros, sorteio aleatório das escolas da rede pública e privada, dentro de cada bairro do 
município e dos alunos de 15 a 19 anos idade matriculados no ensino médio, presentes 
no dia dos exames. Será utilizada uma ficha clínica adaptada pelas especificações da 
Organização Mundial da Saúde para levantamento epidemiológico, com objetivo de reunir 
informações e achados clínicos bucais do adolescente. Serão aplicados questionários 
estruturados, individual, anônimo, de auto-preenchimento e participação facultativa aos 
pesquisados. Para avaliar o consumo de drogas será utilizado o modelo do Questionário 
ASSIST-OMS, sendo adaptado para atender as expectativas da pesquisa. Haverá análise 
estatística descritiva com distribuição de freqüência, análise bivariada e análise multivariada 
com adoção de um modelo que possa explicar a função das variáveis intervenientes sobre a 
variável dependente (ocorrência de doenças bucais). Os resultados desse estudo deverão 
contribuir para apontar as necessidades de saúde bucal em adolescentes usuários de 
drogas lícitas e ilícitas e assim contribuir para políticas públicas de saúde. 

Saúde Bucal, Drogas lícitas, Políticas Públicas.
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ANÁLISE DA GESTÃO AMBIENTAL NAS EMPRESAS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL DE ARACAJU-SERGIPE

Marta Aline Santos - CEFET/SE - Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe      
Daniella Rocha – UFS – Universidade Federal de Sergipe.

O Gerenciamento dos resíduos sólidos da construção civil tem se tornado imprescindível, 
pois o setor é um dos maiores geradores de resíduos sólidos, sendo um dos mais graves 
problemas enfrentado pelos municípios brasileiros. Assim, foi aprovada a Resolução 
CONAMA nº. 307/2002, que estabelece critérios, diretrizes e procedimentos para a gestão 
ambiental dos resíduos da construção civil. Em Aracaju o setor está em expansão, 
contando com inúmeras empresas, que ainda não gerenciam seus resíduos sólidos. Assim, 
este trabalho objetiva apresentar uma análise sobre a gestão ambiental nas empresas 
de construção civil de Aracaju. Inicialmente fez-se uma pesquisa bibliográfica sobre o 
tema estudado. Para tanto foram coletados dados in loco por meio de entrevistas com 
profissionais das empresas, mediante questionário intitulado “Estratégia empresarial”. 
Os dados foram tratados estatisticamente através do software (sphinx plus). Analisando 
os resultados observou-se que 87% das empresas identificam que seus resíduos causam 
impactos ambientais e conhecem a legislação em vigor, entretanto não há prática dessas 
ações nas empresas, sendo que 75% foram classificadas como empresas passivas e 
reativas. Portanto, é indispensável à intervenção do poder público para incentivar e obrigar 
o cumprimento da legislação em vigor pelas empresas para haver a Gestão Ambiental nos 
canteiros de obras. 

Entulho; Gestão ambiental; Diagnóstico.
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA OCUPAÇÃO URBANA 
NA VARIAÇÃO DE TEMPERATURA NO MUNICÍPIO DE 

ARACAJU/SE. 

Joanna de Lima Dantas UNIT (PROBIC-2007) Prof.ª Orientadora: Fábia Verônica dos 
Santos - UNIT.

As ações antrópicas num determinado local implicam em transformações ambientais que 
podem provocar a alteração no clima deste lugar. A urbanização exerce influência direta 
e indireta no clima de uma cidade provocando mudanças no clima local. Desta forma, o 
clima urbano é alterado pelo uso e ocupação do solo, pela emissão de poluentes devido 
às atividades industriais e ao tráfego de veículos, pela diminuição de áreas verdes, 
concentração populacional, entre outros fatores. A metodológica foi baseada na utilização 
do acervo bibliográfico sobre essa temática, coletas de dados de urbanização na Prefeitura 
Municipal de Aracaju - SEPLAN de cada bairro em estudo (18 do Forte, Centro, Inácio 
Barboza, 13 de Julho e Atalaia), além do trabalho de campo, onde foi possível elaborar um 
referencial teórico sobre o uso e ocupação do solo. Como término da pesquisa, foi possível 
uma caracterização detalhada da temperatura de Aracaju e ainda descrever as causas do 
desconforto térmico nas diferentes localidades da cidade e a identificação de ilhas de calor 
nos cinco bairros em estudo. Deve-se ressaltar que essa pesquisa ganha importância em 
virtude de haver poucos estudos sobre esse tema em Aracaju/SE e também em virtude de 
ser o aquecimento global uma das preocupações da sociedade. 

Clima urbano. Variação de temperatura. Ocupação do solo.
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ANÁLISE DISCURSIVA DO TEXTO “O POBLEMA” DO 
CARTUNISTA LUCIANO PIRES, NUMA PERSPECTIVA 

IDEOLOGICA.

Marta Batista de Souza (UFS), Ismael Vieira da Silva (UFS) e Marcelo Castro Araujo 
(UFS). 

Este artigo tem como objetivo analisar o texto “O Poblema” extraído do livro Brasileiros 
Pocotó de autoria do cartunista Luciano Pires, na perspectiva das ideologias dos discursos 
dominante na sociedade brasileira.Em síntese, fala-nos o teórico soviético em seu Marxismo 
e filosofia da linguagem que é impossível afastarmos do estudo das ideologias o estudo 
dos signos, e que a questão do signo  se prolonga na questão das ideologias. O texto 
não é definível como simples seqüências de cadeias significativas. A análise de elementos 
isolados como frases, palavras só é possível se as condições de isolamento do conjunto do 
texto forem analisadas concomitantemente.

Ideologia, Signo lingüístico,Texto.
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ANÁLISE DO ARTIGO DE NIVALDA MENEZES SANTOS 
SOBRE O TEMA DO CELIBATO PEDAGÓGICO 

FEMININO EM FINS DO SÉCULO XIX E INICIO DO 
SÉCULO XX EM SERGIPE 

Aline Silva Rocha Yvelise Domingas Soares Clementino.

O trabalho apresentado tem por objetivo explanar considerações acerca da discussão tratada 
por Santos (2007) ao discutir o tema do celibato pedagógico feminino em fins do século 
XIX e inicio do século XX em Sergipe. O celibato pedagógico feminino foi uma estratégia 
usada pelo governador da época, Rodrigues Dória (1908-1911), na tentativa de resolver os 
problemas da educação no Estado. Para isso, evitou-se a contratação de mulheres casadas 
para exercerem o magistério, a fim de reduzir o número de licenças solicitadas, já que 
haveria muitos gastos para substituí-las. Nesse trabalho foi feito um estudo sobre as causas 
e conseqüências do celibato feminino no exercício do magistério, sob a administração de 
José Rodrigues da Costa Dória. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, por 
meio do artigo de Santos (2007), e obras concernentes ao tema. O referencial teórico está 
pautado nos ensinamentos de Roger Chartier – representação e no de Bourdieu – campo 
e disputa de campo. O estudo possibilitou verificar que o celibato foi um instrumento de 
disputa utilizado pelo governador de Sergipe no período de 1908 a 1911. 

Celibato; Educação; Governo.
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ANÁLISE DO EFEITO RELAXANTE DO ÓLEO 
ESSENCIAL DA ALPINIA SPECIOSA SCHUM 

ASSOCIADO À MASSAGEM, EM MUSCULATURA DE 
SERES HUMANOS

 
Maurício Oliva Nascimento Maia (UNIT); Janaína Farias Cândido (UNIT); Edna Aragão 
Farias Cândido (orientadora/UNIT. 

Alpínea speciosa Schum é uma planta da família Zingiberaceae, onde seus estudos 
apresentaram efeitos diuréticos, hipotensivo além da atividade antibacteriana, e seu óleo 
essencial, efeito antiespasmódico e relaxante do tônus basal, entre outros. A massagem 
realizada por deslizamento é uma técnica fisioterapêutica excelente para aplicação de 
produtos sobre a pele, sendo de grande valia para avaliar as atividades musculares. O 
estudo faz parte das pesquisas do Laboratório de Produtos Naturais e Biotecnologia do 
Instituto de Tecnologia e Pesquisa de Aracaju/SE. Tem como objetivo geral analisar os efeitos 
musculares do óleo essencial da A. speciosa Schum (OEAS) associado à massagem em 
seres humanos pelo eletrodiagnóstico. O estudo é um ensaio clínico controlado realizado no 
Centro de Saúde da Universidade Tiradentes, com uma casuística de 20 indivíduos adultos 
que tiveram a leitura da EMG antes e depois de tratado OEAS, através da eletromiografia do 
músculo gastrocnêmio direito. Como resultado obteve na estatística no teste t pareado no 
músculo gastrocnêmio porção medial p<0,6937 e na porção lateral P value 0,1822. Conclui-
se desta forma que OEAS não proporciona alteração na contração muscular em indivíduos 
sadios.

Alpinia speciosa Schum; Eletromiografia; Óleo essencial.
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ANÁLISE DOS CONTEÚDOS SOBRE CIDADANIA NOS 
PCNs 

- Débora Evangelista Reis Oliveira (SEED - SE/ UFS) Viviane Almeida Rezende (SEED -SE/ 
UFS) Adriana Almeida Rezende Costa (SEED - SE).

Este trabalho procurou refletir sobre a construção da cidadania na cscola através da análise 
dos conteúdos presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), pois os conteúdos 
ensinados são entendidos como parte de um instrumental necessário para que todos 
compreendam a realidade à sua volta e adquiram as condições necessárias para discutir, 
debater, opinar e mesmo intervir nas questões sociais. A pesquisa foi realizada com base 
na técnica de análise de conteúdo, entendida como um método de tratamento e análise 
de informações, colhidas por meio de técnicas de coleta de dados, consubstanciadas em 
um documento. Os documentos utilizados foram os PCNs, onde foi analisado o conteúdo 
referente ao exercício da cidadania na escola. Considera-se que faz parte da educação 
para a cidadania que o aluno consiga adquirir a capacidade de entender e de participar 
social e politicamente dos problemas da comunidade e saiba posicionar-se de maneira 
crítica, responsável e construtiva. Através da leitura e análise dos conteúdos dos PCNs, 
conclui-se que  desenvolver a cidadania envolve incentivar os indivíduos a buscarem o 
valor subjacente às práticas em que estão envolvidos e se entusiasmar pelo intercâmbio 
que pode surgir de uma discussão crítica que problematize valores, diferenças e as relações 
dentro do contexto histórico-cultural.

Cidadania, Educação, PCNs.
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ANÁLISE HISTÓRICO-IDEOLÓGICAS DOS CLÁSSICOS 
INFANTIS 

Rosileide Reinaldo Freitas, Anelze dos Santos Medrado Miguel.

As histórias infantis surgiram na Europa, no início do século XVI, sendo que estas nasceram 
para falar aos adultos, já que naquela época não havia distinção entre crianças e adultos. 
A partir do século XVIII, quando a criança passa considerada um ser diferente do adulto, 
essas estórias passam a ser transmissoras de modelos de moral, antes disso, a criança, 
acompanhando a vida social do adulto, participava também de sua literatura. As mensagens 
morais, sugerindo comportamentos virtuosos constituem-se em contínuas exortações às 
crianças, a fim de que sejam pessoas virtuosas, ou seja, são usados para fazer o proselitismo 
de certas maneiras de ser, agir e pensar, sendo que estas têm uma postura burguesa quanto 
aos relacionamentos sociais, que são transmitidas através de mensagens ideológicas 
estereotipada, com um tipo de persuasão que se pode caracterizar como uma violência 
sutil, pois obriga disfarçadamente a pessoa incorporar tais valores à estrutura da sua 
personalidade, prometendo recompensas e castigo, caso tais valores não sejam seguidos. 
Deve-se evidenciar a utilização dos clássicos infantis como uns instrumentos através dos 
quais se transmite a ideologia da classe dominante que é introjetada inconscientemente 
pela classe dominada, ou seja, estórias aparentemente neutras estão impregnadas de 
conteúdos ideológicos.

Ideologia, virtudes, clássicos infantis.
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ANÁLISE MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DA 
REAÇÃO TECIDUAL PROVOCADA PELA MEDICAÇÃO 

INTRACANAL ASSOCIADAS À FOTOBIOMODULAÇÃO A 
LASER λ660NM EM TECIDO SUBCUTÂNEO DE RATOS.

Francisco Emanuel Nascimento Araújo PIBIC-UNIT Mairaira Teles Leão e Silva PIBIC-UNIT 
Maria Amália Gonzaga Ribeiro UNIT-ITP Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior 
UNIT-ITP.

A limpeza dos sistemas de canais radiculares ocorre por uma associação da ação 
mecânica de instrumentos endodônticos e de soluções químicas auxiliares, porém, 
esta ação de limpeza para proporcionar um ambiente favorável aos tecidos periapicais, 
não elimina por completo os microorganismos locais, havendo assim a necessidade da 
introdução da medicação intracanal com efetiva atividade antimicrobiana e que promova 
a reparação tecidual. Na Endodontia, o hidróxido de cálcio, assim como o iodofórmio tem 
sido amplamente utilizados como medicações intracanais por apresentarem propriedades 
antimicrobianas, serem solventes de matéria orgânica e induzirem a reparação tecidual. 
A associação destas medicações à laserterapia pode ser considerada uma boa opção 
como coadjuvante no tratamento de alterações pulpares inflamatórias e infecciosas. Por 
conta disso, este trabalho tem como objetivo analisar a reação tecidual em subcutâneo 
de ratos, quando da utilização de medicamentos utilizados como curativo de demora na 
terapia endodôntica associados ou não à fotobiomodulação a laser em λ660 nm, por meio 
de estudo morfológico e morfométrico. 

Reação tecidual; Laserterapia; Medicação intracanal.
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ANÁLISE RADIOGRÁFICA E MORFOLÓGICA 
DA BARREIRA DENTINÁRIA FORMADA APÓS 

A APLICAÇÃO DO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, DO 
AGREGADO MINERAL DE TRIÓXIDO E DE OTÓLITOS 

EM POLPAS DENTÁRIAS DE ANIMAIS EXPERIMENTAIS. 

Daniel Souza Campos (Odontologia/UNIT/LMBE/ITP); Daisy Pereira Valido (UNIT/LMBE/
ITP); Lauro Xavier Filho (UNIT/LPND/ITP); Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior 
(UNIT/LMBE/ITP); Maria Amália Gonzaga Ribeiro (UNIT/LMBE/ITP); Sandra Regina 
Barretto (Odontologia/UNIT); Rose Nely Pereira Filho (LMBE/ITP); Sheyla Alves Rodrigues 
(UNIT/LPNB/ITP).

O hidróxido de cálcio (CaOH) e o Agregado de Trióxido mineral (MTA) são biomateriais que, 
colocados em contato com o tecido da polpa, estimulam formação de barreira dentinária. 
Otólitos são concreções calcárias do ouvido interno dos peixes ósseos, ricos em carbonato 
de cálcio, fixados em uma matriz proteica denominada otolina, característica que permite 
sua classificação como biomineral. Contudo, não existem estudos acerca do papel deste 
biomineral como agente capeador pulpar. Assim, este projeto objetiva avaliar a influência do 
uso de otólitos de Cynoscion acoupa na formação de barreira dentinária em procedimentos 
de capeamento pulpar direto. Para tanto, relizar-se-á exposição pulpar e proteção com os 
materiais capeadores (CaOH, MTA e otólitos) em incisivos de 60 ratos Wistar. Após 7, 14, 
30 e 60 dias, os animais serão sacrificados e as peças serão radiografadas e processadas 
para a análise microscópica da barreira dentinária formada. A área de formação dentinária 
será comparada entre os grupos por meio do teste ANOVA e post-hoc de Tukey. Pretende-
se, assim, analisar a ação destes biominerais como capeadores pulpares direto, uma vez 
que esta técnica é de fácil execução, baixo custo e com sucesso previsível, podendo ser 
adotada em serviços públicos de saúde pelo seu caráter socioeconômico. 

Otólito, MTA, Hidróxido de Cálcio
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APLICAÇÃO DE PULSOS DE MICROONDAS NO 
PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO EM EMULSÃO DO 

METACRILATO DE METILA 

Verusca Henrique da Silva Santos (Curso de Engenharia Ambiental e LSCD/ITP, 
vevahenrique@yahoo.com.br), Cristiane da Costa (LSCD/ITP, crisdacosta@gmail.com), 
Pedro H. H. Araújo (EQA/UFSC), Cláudia Sayer (EQA/UFSC), Alexandre Ferreira Santos 
(Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e LSCD/ITP) e Montserrat 
Fortuny (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e LSCD/ITP, fhmontse@
yahoo.es). 

A polimerização em emulsão é um processo de ampla aplicação industrial, para a produção 
de látices sintéticos que são utilizados nas aplicações de tintas, vernizes, adesivos e outros 
revestimentos que as indústrias necessitam produzir em larga escala sendo um constituinte 
básico e simples a tais produtos. No intuito de reduzir o tempo de processo da produção de 
látices, as microondas são uma tecnologia bastante promissora devido a sua capacidade 
de acelerar sínteses diversas. O uso de microondas no processo de polimerização em 
emulsão é ainda um assunto relativamente novo, faltando clareza sobre os efeitos ocorridos 
na polimerização via microondas. O objetivo deste trabalho é estudar o processo de 
polimerização em emulsão do metacrilato de metila empregando microondas sob distintos 
modos de aplicação. A utilização de pulsos de potência constante para este tipo de processos 
tem sido investigada no intuito de identificar vantagens cinéticas e propriedades finais dos 
látices diferenciadas. Além disso, foram estudadas a influência de algumas condições 
operacionais tais como potência aplicada, número de ciclos, temperatura, concentração 
de iniciador. Os resultados experimentais mostraram altas taxas reacionais para os testes 
conduzidos sob processo pulsado e o aumento importante do peso molecular das cadeias 
poliméricas formadas. 

Microondas, polimerização, metacrilato de metila.
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APLICAÇÕES DA TECNOLOGIA NIR NA INDÚSTRIA DE 
PETRÓLEO: GANHOS OPERACIONAIS E AMBIENTAIS. 

Leila Medeiros Santos (Curso de Engenharia Ambiental/UNIT e LEP/ITP, lheumedeiros@
gmail.com), Augusto Maynard Araújo (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/
UNIT e LEP/ITP, augusto.siemens@gmail.com), Elisângela Batista da Silva (LEP/ITP), 
Montserrat Fortuny (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e LEP/ITP), 
Claudio Dariva (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e LTTL/ITP), 
Alexandre Ferreira Santos (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e 
LEP/ITP, alexandre_ferreira@ unit.br).

A demanda por processos mais econômicos, ambientalmente corretos e seguros na 
indústria petrolífera tem estimulado a adoção de técnicas de monitoramento de processos. 
O desenvolvimento de tecnologias e instrumentos para predição de propriedades de 
modo rápido e confiável é crescente. Dentre essas tecnologias, a espectrofotometria de 
infravermelho próximo (NIR, do inglês Near Infrared) destaca-se pela sua versatilidade 
para o monitoramento das variáveis de processo, sendo aplicada no acompanhamento 
de variáveis em indústrias de diferentes ramos. Este trabalho tem como objetivo revisar a 
técnica de espectrofotometria no infravermelho próximo, mapear sua utilização na indústria 
petrolífera e identificar novas possibilidades de aplicação como ferramenta de monitoramento 
de propriedades do petróleo durante o processo de produção e no seu processamento na 
refinaria, focalizando os possíveis ganhos operacionais e ambientais. Além disso, é feito 
um estudo experimental buscando desenvolver um método de análise quantitativa de 
propriedades de misturas de petróleos, através da correlação de algumas variáveis, como 
o teor de asfaltenos, a concentração de petróleo pesado em misturas de petróleos, teor 
de água e a viscosidade com os espectros obtidos na região do infravermelho próximo. As 
curvas espectrais foram associadas às propriedades das misturas através de regressão 
linear baseada na técnica dos mínimos quadrados parciais (PLS). O conjunto de dados 
obtido era constituído de dezenas de espectros obtidos para amostras de diferentes misturas 
contendo petróleos leves e pesados, além dos dados experimentais das propriedades 
destas misturas. De acordo com os resultados, foram obtidas predições adequadas para 
as propriedades das misturas, mesmo para sistemas envolvendo baixíssimos teores de 
água. Assim, os resultados deste trabalho são encorajadores, e abrem perspectivas para o 
uso da técnica de espectrofotometria NIR na análise de misturas que são processadas nas 
refinarias. (PETROBRÁS-ITP).

Petróleo; Asfaltenos; Infravermelho próximo.
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APLICAÇÕES DOS CONCEITOS DE DESIGN 
UNIVERSAL NA FORMAÇÃO DO DESIGNER GRÁFICO 

Agnacilda Silva Rocha (UNIT) e Márjorie Garrido Severo (UNIT).

O trabalho apresentado considerou a aplicação dos conceitos de Design Universal na 
formação do designer gráfico em Sergipe, entendendo que esses conceitos devem permear 
entre as etapas de desenvolvimento projetual na formação do profissional. A responsabilidade 
por parte de todos concretiza a noção de inclusão. O estudo foi estimulado por conta de uma 
inquietação com relação à formação de profissionais que se preocupam em ter um olhar 
mais amplo e responsável sob a sociedade. A pesquisa adentrou em áreas diversas desde a 
filosofia, o direito e a educação, estudando os conceitos relativos à Ética, Direitos Humanos, 
Inclusão Social, Acessibilidade, Design Gráfico e por fim Design Universal. O método 
de estudo utilizado foi a pesquisa de campo e a coleta de dados através de entrevistas, 
fotografias, visitas a campo, análise de dados e utilização das possibilidades de contato com 
estudiosos da área através da rede mundial de computadores. A partir de então, foi possível 
constatar que não há uma variedade de produtos e informações que se preocupem com 
esses conceitos. Observou-se também, com a pesquisa, que há uma precária atenção aos 
conceitos de Design Universal na formação dos profissionais em Sergipe. 

Design Universal; Acessibilidade e Inclusão Social.
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APRENDIZAGEM ATRAVÉS DE JOGOS MATEMÁTICOS 
NO ENSINO FUNDAMENTAL 

José Carlos Rodrigues Oliveira. (UNIT) José Walter dos Santos Souza. (UNIT) José Marcelo 
dos Santos. (UNIT) Tássia Dantas de Freitas. (UNIT).

Desde o século XVIII a matemática passa a fazer parte do cotidiano escolar, na tentativa 
de suprir as necessidades impostas pelos novos modelos sociais e econômicos. No 
desenrolar desses anos o ensino da matemática tem sofrido várias mudanças e no Brasil 
essas são acentuadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais que procuram nortear as 
ações educacionais no ensino, com o intuito de estabelecer uma contextualização entre os 
conteúdos ministrados em sala de aula e o cotidiano das pessoas. Nesse sentido surgem 
novas metodologias, no ensino de matemática, que buscam contemplar alunos desde a 
educação infantil até o ensino médio, respeitando os limites cognitivos de cada faixa etária. 
Pensando em beneficiar a clientela do ensino fundamental, que exige um maior esforço do 
educador no sentido de ser atrativo, desenvolvemos o referido projeto, que busca melhorar 
o processo de ensino – aprendizagem através do lúdico, onde os discentes poderão criar 
situações – problemas que estejam relacionados com o seu cotidiano, despertando assim 
o interesse pela matemática. 

Matemática, Jogos, Aprendizagem.
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AS PALAFITAS DA MARÉ DO APICUM E O PROJETO 
INTEGRADO COROA DO MEIO EM ARACAJU - SE: O 
QUE PODEMOS APREENDER COM A EXPERIÊNCIA? 

Aline Helena da Costa, Luciano Silva, Thalita Oliveira Coutinho (graduandos em Arquitetura 
e Urbanismo – UNIT).

Este artigo tem como objetivo analisar o Projeto Integrado Coroa do Meio, focando a 
qualidade da área reestruturada para abrigar os moradores das palafitas localizadas sobre 
a região de manguezal, conhecida como Maré do Apicum. Para tal, foram realizadas visitas 
técnicas com aplicação de 150 questionários, levantamentos bibliográficos, documentais 
e cartográficos. Através de invasões desde a década de 1970, geradas pelo crescimento 
urbano, a região vem sofrendo desgaste ambiental. Grande parte da população estabelecida 
nesta região veio de outros Estados, com o intuito de sobreviver basicamente da pesca, 
abundante na época. Por intervenção do Ministério Público, a prefeitura de Aracaju criou 
o Projeto Integrado Coroa do Meio que, com a retirada desses moradores da área do 
manguezal, pôde viabilizar uma forma de melhorar a qualidade de vida dessa comunidade. 
Além disso, estavam previstos no projeto a revitalização da área degradada a criação de 
quadras de lazer e o Museu do Mangue. 

Coroa do Meio, Projeto, Palafita.
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AS PRIMEIRAS TENTATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
ENSINO SUPERIOR EM SERGIPE: DA MONARQUIA A 

REPÚBLICA (1860 a 1920)

Nayara Alves de Oliveira/UFS.

O presente estudo tem como objetivo compreender a história do ensino superior em Sergipe, 
destacando as primeiras tentativas de implantação desse nível de ensino realizadas durante 
a monarquia e a república, no período de 1860-1920. Para a elaboração deste trabalho 
foi realizada a análise bibliográfica e a análise documental, ambas referentes ao tema e 
ao marco temporal. Todo o material foi encontrado no Instituto Histórico e Geográfico de 
Sergipe, no Arquivo Público de Sergipe, no Arquivo do poder Judiciário e na Biblioteca 
Central da UFS. Diante dessa análise, observou-se que a primeira tentativa de implantação 
do ensino superior em Sergipe ocorreu em 1860, com a criação do Imperial Instituto de 
Agricultura Sergipano, durante a visita do imperador Pedro II à província. Entretanto, essa 
instituição superior nunca chegou a funcionar efetivamente. No período republicano (em 
1989) o presidente do Estado de Sergipe, Daniel Campos, tentou implantar instituições de 
ensino superior no estado. Mais uma vez, essa iniciativa não obteve êxito. Somente em 
1913, o ensino superior em Sergipe passou a funcionar efetivamente com regularidades, 
com a criação do Curso de Filosofia pela Santa Sé, no Seminário Diocesano.

História da Educação, Ensino Superior, Sergipe.
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AS QUESTÕES SOCIAIS E POLÍTICAS BASILEIRAS NO 
FILME DOCUMENTÁRIO CONTEMPORÂNEO 

Andréa Carla de Oliveira Santos (Estudante de Jornalismo – UNIT, aluna bolsista do 
PROBIC/UNIT); Maria Beatriz Colucci (Orientadora, professora adjunta da Universidade 
Tiradentes, doutora em Multimeios pela UNICAMP).

Introdução: Esta pesquisa investigou, no documentário contemporâneo, as formas de 
representação das questões sociais e políticas brasileiras, relacionando tal produção 
aos documentários das décadas de 1960-80, de forma a identificar pontos de identidade 
e possíveis rupturas.  Metodologia: Inicialmente procedeu-se à investigação do quadro 
conceitual, a partir de pesquisa bibliográfica e documental, buscando compreender a 
trajetória histórica do cinema documentário brasileiro; de forma a fundamentar a análise dos 
filmes contemporâneos. Paralelamente foi feito o levantamento da filmografia dos principais 
diretores. Ao final do trabalho realizou-se a análise fílmica, relacionando documentários de 
diferentes períodos. Resultados: Produção de um artigo científico que pontuou aspectos 
significativos do documentário brasileiro nos anos 1960-80, relacionando-o ao documentário 
produzido a partir dos anos 1990, período marcado por filmes que voltaram a tematizar 
os problemas sociais brasileiros. Conclusões: Através da pesquisa foi possível perceber a 
relevância das questões sociais e políticas como tema para os documentários brasileiros, 
e compreender a trajetória desse gênero no país e no mundo. A análise de quatro 
documentários, produzidos em momentos distintos, identificou características comuns e, 
principalmente, pontos divergentes, relacionados tanto ao contexto historiográfico brasileiro 
quanto a própria evolução das condições de produção, distribuição, exibição desses filmes 
no Brasil. 

Cinema brasileiro, Documentário, Questões político-sociais.
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AS RELAÇÕES DE GÊNERO E EXPRESSÃO DE 
VIOLÊNCIA NO COTIDIANO DOS PROFESSORES DA 
COMUNIDADE INDÍGENA XERENTE DO ESTADO DO 

TOCANTINS.

Maria Santana Ferreira dos Santos Milhomem.

Este trabalho visa apresentar as discussões da fase exploratória da pesquisa que será 
desenvolvida no Mestrado em Educação da Universidade Federal de Sergipe. A questão 
central deste estudo é analisar o potencial de transformação/democratização das relações 
sociais, procurando relacionar as representações sociais de gênero e expressões de 
violência no cotidiano da comunidade indígena Xerente, para desconstruir processos que 
constroem as diferenças, hierarquização e discriminação atribuindo especial destaque, as 
mulheres indígenas integrantes desses grupos socialmente discriminados. O estudo será 
desenvolvido através da pesquisa qualitativa de cunho etnográfico. O campo empírico da 
pesquisa serão 03 aldeias, a aldeia Salto e aldeia Porteira e aldeia Centro, todas localizadas 
no município de Tocantínia no Estado de Tocantins. As fontes que serão utilizadas são 
fontes bibliográficas: por meio da consulta a literatura no sentido de conhecer as categorias 
que regem o objeto em estudo; fontes documentais e estatísticas; realização de entrevistas 
semi-estruturadas com mulheres e homens professores e aos caciques das aldeias acima 
citadas, observação participante e diário de campo. Serão realizadas no contexto da sala de 
aula, bem como a observação do contexto da aldeia. A partir do conhecimento da população 
deste estudo, será composta uma amostra não-probabilística de professores indígenas 
respondentes da pesquisa. 

Gênero, violência simbólica, cotidiano.
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AS REVISTAS DA MÔNICA E A CONSTRUÇÃO 
DE ESTEREÓTIPOS FEMININOS: UMA ANÁLISE 

DISCURSIVA.

Roseane Santana Santos Dias (UFS).

Está pesquisa consiste em uma abordagem discursiva das histórias em quadrinhos da 
Mônica, por isso está circunscrita às áreas da Lingüística Aplicada e da Análise do Discurso. 
A partir de tal análise, pretendeu-se abordar os estereótipos femininos perpassados nessas 
histórias. Por conta disso, sentiu-se a necessidade de se fazer uma pesquisa bibliográfica 
que desse conta de um estudo como esse. Portanto, abordou-se desde a noção de 
discurso, sujeito, interdiscurso, intradiscurso até o que é estereótipo, segundo a sociologia 
e segundo a AD. O interesse pela temática enfocada surgiu em função da abrangência 
do tema “inclusão social”, tão discutido hoje pelos diversos segmentos da sociedade, 
que preconizam a igualdade e o respeito às diferenças. Percebeu-se, então, o descuido 
dos leitores na medida em que não selecionam a leitura das crianças, cujos valores são 
construídos a partir do que é passado para elas, desde leituras até as atitudes dos adultos. 
Considera-se, então, no âmbito dessa análise que perpetuação dos estereótipos em relação 
à mulher existe à proporção que, apesar do humor, essas imagens são inculcadas na mente 
das crianças desde muito cedo. 

Estereótipos femininos, Análise do discurso, Ideologia.
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AS SOCIEDADES BÍBLICAS E A AÇÃO DO DR. 
ROBERT REID KALLEY NA DIFUSÃO DE IMPRESSOS 

PROTESTANTES NO BRASIL DOS OITOCENTOS 

Priscila Silva Mazêo (Curso de Pedagogia/NPED/GPHPE/UNIT) Ramon Santos Carvalho 
(Curso de Geografia/NPED/GPHPE/UNIT) Profª. Dr. Ester Fraga Vilas-Bõas Carvalho do 
Nascimento (NPED/GPHPE/UNIT) Profª M.Sc. Rosemeire Marcedo Costa.

Este texto trata da ação de Robert Reid Kalley como agente da Sociedade Bíblica Britânica 
no Brasil a partir de meados do século XIX, procurando perceber como esse sujeito estava 
posicionado na cultura impressa. Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa (PIBIC/ 
FAPITEC) o qual mapeia os colportores, vendedores ambulantes, subordinados à Kalley 
e os impressos distribuídos por eles. A pergunta aqui elaborada é a seguinte: como Kalley 
contribuiu na difusão de práticas educacionais protestantes? O recorte teórico-metodológico 
está pautado em Max Weber (1971), Pierre Bourdieu (1980), Elias (1994), Tocqueville 
(2000), e por Roger Chartier (1996, 1998, 2002) os quais oferecem categorias de análise 
como cultura, campo, representação, Protestantismo e associações livres. 

Robert Reid Kalley; Impressos Protestantes; Práticas Educacionais. 
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AS TESSITURAS DE NOSSA CULTURA: DIVERSIDADES 
E MULTIPLICIDADES NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

Francisco Diemerson De Sousa Pereira (Provic – NPED - Unit) Dinamara Garcia 
Feldens (NPED – Unit).

O projeto analisou as práticas educativas em sala de aula, no que diz respeito às relações 
de construção dos conceitos de gênero, raça e etnia, procurando compreender como 
funcionam as relações de saber-poder no cotidiano escolar em suas nuances sexistas e 
racistas. A pesquisa de campo aconteceu em escolas públicas de Aracaju, nas salas de aula 
das séries iniciais e nos demais espaços da escola. O método de pesquisa utilizado foi o 
etnográfico. A coleta de dados se deu através de visitas de observação registradas em diário 
de campo, realizadas sob a orientação da professora coordenadora, nos mais diferentes 
espaços da escola; através de entrevistas semi-estruturadas, gravadas e transcritas. Os 
dados foram analisados enquanto saberes que produzem poderes circulantes no discurso 
da escola, pois as palavras não denotam, mas atribuem sentidos e valores. Os dados 
analisados constituir-se-ão num mapa que busca visualizar de forma mais imanente às 
diversidades e multiplicidades que estão tramadas no ambiente escolar, sobretudo no que 
diz respeito ás questões de gênero e raça. A pesquisa demonstra, a partir de um olhar sob 
diversos ambientes e aspectos da escola (impressões, falas, atitudes, lugares de poder, 
as estratégias de resistência e fuga, os estigmas, estereótipos) a formação dos discursos 
no ambiente escolar  e a necessidade de compreensão da ação da escola em relação ao 
campo da diferença e das multiplicidades, especialmente com o predomínio de um discurso 
sexistas e racista, com práticas discursivas embuídas de enunciados de poder e produção 
do sujeito.

Multiplicidade, Diversidade, Práticas discursivas.
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ASPECTOS LEGAIS NO MANEJO E DISPOSIÇÃO FINAL 
DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ATELIÊS 

DE TATUAGEM EM ARACAJU. 

José Guimarães de Carvalho Neto (UNIT), Marília Moura de Salles Pupo (UNIT), Paulo 
Eduardo Silva Martins (UNIT).

Este trabalho teve como motivação principal estudar o manejo e a disposição final dos 
resíduos provenientes dos ateliês de tatuagens na cidade de Aracaju, uma vez que este 
trabalho vem crescendo bastante nos últimos anos. O objetivo é verificar se tal disposição 
e manejo estão de acordo com as diretrizes estabelecidas através da ANVISA – Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária e do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
O instrumento de coleta de dados foi um questionário aplicado aos coordenadores do 
estabelecimento, perante visita ao ateliê Os resultados obtidos foram bastante maleáveis, 
no sentido de que os resíduos estão de acordo com a legislação, mesmo que a maioria dos 
estabelecimentos não estarem devidamente licenciados junto ao órgão responsável. 

Ateliês, meio ambiente, resíduos de serviços de saúde
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS NA OBESIDADE 
INFANTIL, UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA?

Gabriela Longo Alves – UNIT; Camila Gomes de Santana - UNIT; Camilla Greyce Santos 
Silva - UNIT; Sara Cuadros Orellana – Orientador/Docente Enfermagem e Mestrado em 
Saúde e Ambiente - UNIT.

A obesidade infantil é uma doença de difícil tratamento por ter várias causas envolvidas, 
e que predispõe diversas patologias, entre elas as doenças coronárias, cujo risco é ainda 
maior pelo fato da aterosclerose ter início na infância. A abordagem preventiva da doença 
dirige-se ao grupo etário infantil, visto que o processo patológico com início na infância 
pode se perpetuar na vida adulta, dificultando seu controle. Assim, este estudo teve como 
objetivo analisar a influência do nível socioeconômico na obesidade infantil. Esta pesquisa 
caracteriza-se como do tipo bibliográfico-analítica e para isto buscou-se embasamento 
teórico em artigos da base de dados SCIELO, BIREME, além de contar com o Sistema de 
Automação da Biblioteca da Universidade Tiradentes - UNIT, utilizando-se os descritores 
“obesidade infantil; nível socioeconômico; saúde pública”. Com base nas informações 
encontradas pode-se ver que o nível socioeconômico influencia na obesidade por meio 
da educação, e estudos comprovam que nos países desenvolvidos a obesidade infantil 
atinge proporções epidêmicas, começando a substituir a desnutrição e doenças infecciosas. 
Conclui-se que o ambiente propicia condições para o desenvolvimento de distúrbios 
alimentares, portanto é necessário estratégias de ação na Saúde Pública, especialmente 
na prevenção e no controle dessa epidemia. 

Obesidade Infantil, Nível Socioeconômico, Saúde Pública.
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ASSENTAMENTO OITO DE MARÇO, ITAPORANGA 
D’AJUDA-SE: PROBLEMAS E POTENCIALIDADES.

 
Josefa Barreto Santos – UNIT José Venceslau Pereira Duque – UNIT Catiana Filgueiras dos 
Santos - UNITAuro de Jesus Rodrigues  (Orientador)Graduado em Geografia, Mestre em 
Geografia, Prof. do Curso de Geografia: Licenciatura Plena da Universidade Tiradentes – 
UNIT aurorodrigues@ibest.com.br.

No Brasil, a desigual distribuição da propriedade de terra tem gerado sérios problemas 
sociais. Apesar de se ter buscado soluções através da implantação de alguns Assentamentos 
Rurais, a maioria deles apresenta limitações relativas a tipos de solos, clima, acesso ao 
crédito rural, infra-estrutura etc. É nesse contexto que o presente artigo buscou analisar os 
problemas e potencialidades no Assentamento Oito de Março no Município de Itaporanga 
D–Ajuda-SE, visando melhor entendimento da realidade das famílias ali assentadas. Os 
procedimentos metodológicos realizados foram: pesquisas bibliográficas em livros, internet, 
e documentos fornecidos pelo INCRA visita in loco, registros fotográficos, entrevista e 
aplicação de questionários com vinte agricultores assentados. Sendo o resultado da coleta 
de dados registrado em forma de texto, gráficos e tabelas. As terras do Assentamento 
Oito de Março foram conquistadas por meio de ocupações organizadas pelo MST, porém, 
ao receberem os lotes, os agricultores deparam com a ausência de uma infra-estrutura 
adequada. No entanto, percebe-se, no Assentamento, potencialidade hídrica e recursos 
humanos que se bem administrados, através de uma ação conjunta entre governo e 
agricultores, resultará numa significativa produção agrícola, melhor qualidade de vida para 
os assentados e maior oferta de alimentos nos centros consumidores.

Itaporanga D’Ajuda.  Assentamento Rural. Agricultor.
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO EFEITO DA 
FOTOBIOMODULAÇÃO E DO TRIÓXIDO MINERAL (MTA) 
NO PROCESSO DE REPARO CICATRICIAL ALVEOLAR 

APÓS A EXODONTIA EM MODELO MURINO

Felipe Góes Prado (Odontologia/UNIT/LMBE/ITP);Evelyne Aragão Oliveira (Odontologia/
UNIT/LMBE/ITP); Vítor Garcia Moreno de Oliveira (Odontologia/UNIT/LMBE/ITP); Rose 
Nely Pereira Filho (LMBE/ITP); Maria Amália Gonzaga Ribeiro (UNIT/LMBE/ITP); Ricardo 
Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (UNIT/LMBE/ITP).

O Agregado de Trióxido Mineral (MTA) tem sido usado para induzir apicificação, e parece 
biomaterial promissor para melhorar a reparação óssea. Adicionalmente, a fotobiomodulação 
a laser (LLLT) tem sido empregada para biomodular o reparo de feridas ósseas. Este estudo 
teve como objetivo avaliar o efeito da associação entre LLLT e MTA sobre a reparação óssea 
alveolar. Assim, foi realizada a extração do incisivo direito de 40 ratos Wistar, separados em 
04 grupos: grupo controle (G1), alvéolos preenchidos com MTA (G2), alvéolos tratadas com 
LLLT (l780nm, 40mW, 16 J/cm2 ) (G3), e alvéolos tratadas com MTA/LLLT (G4). Após 14 
dias, os animais foram sacrificados, e os fêmures removidos, descalcificados e processados 
histologicamente; as lâminas foram coradas em HE. Observou-se em G1, formação óssea 
substancial na profundidade do alvéolo, mas discreta na superfície, e intensa granulação. Em 
G2, o osso trabecular era irregular e delgado, associado à hiperemia vascular proeminente 
e inflamação crônica. Em G3, houve formação substancial de tecido ósseo espesso e rico 
em osteócitos, com evidente pavimentação osteoblástica. Em G4, observou-se intensa 
deposição osso trabecular delgado e irregular, mas a hiperemia vascular foi bastante 
significativa. Concluiu-se que LLLT apresentou os melhores resultados quanto à acelerar a 
reparação óssea alveolar.

MTA, Biomaterial, Fotobiomodulação.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIUCEROGÊNICA DE 
EXTRATOS DE PRODUTOS REGIONAIS EM ÚLCERAS 

INDUZIDAS POR ETANOL EM RATOS 

Ana Roseli Silva Ribeiro-Unit/ITP(PROBIC); Malone Pinheiro -Unit/ITP; Ricardo Luiz 
Cavalcanti Albuquerque - Unit/ITP; Sandra Sueli Chan -Unit/ITP; Juliana Cordeiro Cardoso 

Unit/ITP; Francine Ferreira Padilha -Unit/ITP.

 A úlcera péptica é causada por fatores agressores endógenos (ácido, pepsina e bile) e 
fatores exógenos (estresse, fumo, álcool, drogas antiinflamatórias não esteroidais e 
infecção por Helicobacter pylori). O uso de produtos naturais, como o extrato de mangaba 
e própolis vermelha são bastante utilizados pela medicina popular para tratamento desta 
patologia, porém não há comprovação científica. Este trabalho objetivou avaliar a atividade 
antiulcerogênica dos extratos de mangaba e própolis vermelha em ratos por via oral. Ratos 
wistar machos foram mantidos em jejum (24h), seguido de tratamento com solução salina 
(10 mg/kg - controle negativo), cimetidina (100 mg/kg - controle positivo) e extrato de 
mangaba e própolis vermelha (200 mg/kg - grupo teste) via oral e submetidos ao modelo 
de indução de úlcera pela administração oral de 1ml de etanol absoluto. Após sacrifício 
por deslocamento cervical, o estômago foi removido e o Índice de Lesões Ulcerativas 
determinado. Os extratos hidroetanólicos de mangaba e de própolis vermelha apresentaram 
respectivamente, índice de inibição de lesões ulcerativas 76,92% e 100%, evidenciando 
significante atividade antiulcerogênica, principalmente quando comparado com cimetidina 
(69,23%). Os resultados obtidos neste trabalho confirmam a eficácia dos extratos de 
mangaba e própolis vermelha como agentes antiulcerogênicos.
 
Úlceras pépticas, Mangaba e Própolis Vermelha.
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AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA 
EDUCATIVO PREVENTIVO EM ESCOLARES 

DEFICIENTES AUDITIVOS 

Lília Sousa dos Reis ( Bolsista Probic), Jamilly Souza Caravalho Cristiane Costa da Cunha 
Oliveira.

No Brasil, a prática odontológica voltada para pessoas com deficiência auditiva é quase 
inexistente, em virtude da dificuldade de relacionamento entre o cirurgião-dentista e o 
indivíduo. Considerando que os problemas odontológicos são freqüentes nessa população 
específica, o objetivo do presente estudo foi avaliar a efetividade de um programa educativo 
preventivo para alunos portadores de deficiência auditiva da Escola Estadual 11 de Agosto, 
na cidade de Aracaju, Sergipe. Este estudo teve participação de 30 alunos. Desses, 15 
faziam parte do grupo controle e 15 faziam parte do grupo teste. A avaliação foi realizada 
através da contagem das superfícies coradas pelo índice PHP (Performance in hygiene 
of the patient). Foram realizadas visitas semanais por seis meses onde os pesquisadores 
aplicaram técnicas cognitivo-comportamentais para os alunos do grupo teste enquanto no 
grupo controle apenas palestras sobre higiene bucal foram ministradas. Para os participantes 
do grupo teste a média de biofilme inicial foi 4,03 (ruim), e ao final do programa este índice 
passou para 3,42 (regular), já no grupo controle o índice inicial que foi 3,95 (ruim) e passou 
para 3,88 (ruim), sendo essas diferenças significativas estatisticamente. De acordo com os 
resultados concluímos que as técnicas cognitivas são eficazes para educação em saúde, 
mostrando a melhora na higiene bucal dos escolares.

Deficientes auditivos; técnicas psicológicas; promoção de saúde.
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AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE UM PROJETO DE 
EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA INDIVÍDUOS PORTADORES 
DE DEFICIÊNCIA VISUAL UTILIZANDO UM MANUAL EM 

BRAILE 

Pedro Roberto Soares e Silva (PROBIC- UNIT ) Johndiel Guedes de Souza (PROBIC- UNIT 
) Cristiane Costa da Cunha Oliveira ( UNIT – ITP ) Suzane Rodrigues Jacinto Gonçalves 
(UNIT).

O objetivo desse trabalho foi realizar uma avaliação inicial da situação de saúde de indivíduos 
portadores de deficiência visual do Centro de Apoio ao Portador de Deficiência Visual de 
Sergipe (CAPS), etapa necessária para a investigação da efetividade de um projeto para 
indivíduos portadores de deficiência visual com aplicação de um instrumento denominado: 
“Manual de educação e saúde bucal para deficientes visuais”, escrito em braile, publicado 
pela Universidade Tiradentes. Portanto, urge uma avaliação contextualizada. Foi realizado 
exame bucal em 25 indivíduos, atendendo às especificações da Organização Mundial da 
Saúde seguida da análise descritiva da situação de saúde bucal dos pesquisados. Os 
resultados indicaram um percentual de perda dentária de 46,15%. O índice de biofilme 
dentário foi avaliado para os indivíduos dentados, através da contagem das superfícies 
coradas pelo índice PHP (Performance em higiene do paciente) resultando em uma média 
de 4,44, que corresponde à categoria ruim de higiene dentária. Concluiu-se que a situação 
de saúde bucal dos sujeitos da pesquisa é precária. Existe a necessidade de se encontrar 
uma ferramenta para avaliar a efetividade da intervenção eminente, tanto para indivíduos 
dentados quanto edêntulos, já que o índice de biofilme dentário só será viável para avaliação 
em dentados. 

Deficiência visual, Necessidades especiais, Saúde bucal.
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AVALIAÇÃO DA FAUNA PARASITOLÓGICA DE OSTRAS 
DE CULTIVO (Crassostrea rhisophorae) E MEXILHÕES 
(Perna perna) COLETADAS NO ESTADO DE SERGIPE 

Priscila Lima dos Santos (PROBIC/UNIT); Yanaiá Tainã de Oliveira Rollemberg (PROBIC/
UNIT); Karynne Lemos Farias Siqueira (NPSA) Edílson Divino de Araújo (NPSA;ITP); 
Verônica de Lourdes Sierpe Jeraldo (NPSA;ITP); Cláudia Moura de Melo (NPSA;ITP).

Os mariscos possuem susceptibilidade para indicar/tolerar condições ambientais particulares, 
servindo para monitorar mudanças ambientais. Dentre estes, os mexilhões e ostras são 
utilizados como fonte alimentar humana em Sergipe, o que justifica a avaliação de suas 
condições parasitológicas. As coletas de mariscos foram realizadas durante 6 meses nos 
rios Vaza-Barris e Sergipe, sendo os espécimes submetidos a avaliação ectoparasitária, 
processamento histológico e coloração com HE. Avaliou-se a qualidade da água por meio 
da salinidade, temperatura, OD e coliformes fecais. A avaliação ectoparasitária das ostras 
revelou a presença de abscessos indefinidos, Polydora sp e taxa de mortalidade significativa 
(41%). A análise histo-parasitológica das ostras revelou infecção por Nematopsis sp e 
Trichodina sp, e dos mexilhões, a presença de Bucephalus sp e Nematopsis. Os espécimes, 
a sua maioria adultos, não apresentavam tamanho comercial e tinham estrutura tecidual 
íntegra. Aparentemente, o parâmetro salinidade atuou como fator de restrição ao crescimento 
das ostras. Os coliformes totais e termotolerantes variaram para água de 2 a 23NMP/100 
mL e de 0 a 23NMP/100mL, e para as sementes de 1,4 a 16,1NMP/g e 0,7 a 16,1NMP/g, o 
que qualifica a área como livre de poluição. Desta forma, concluímos que as duas espécies 
de bivalves encontravam-se infectadas por parasitas. 

Ostras, mexilhões, parasitas.
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AVALIAÇÃO DA PERDA DE ESTRUTURA DENTAL 
APÓS REALIZAÇÃO DE ALISAMENTO DENTAL COM 

INSTRUMENTOS ROTATÓRIOS PARA O TRATAMENTO 
DE DOENÇA PERIODONTAL 

Ismário Silva de Meneses (UNIT/PROVIC), Eleonora de Oliveira Bandolin Martins (UNIT), 
Fábio Martins (UFS), Suzane Rodrigues Jacinto Gonçalves (UNIT), Renata Oliveira de 
Labio (UNIT), Maysa de Carvalho Vasconcelos (UNIT). 

A proposta desta pesquisa será verificar a quantidade de estrutura dentinária radicular perdida 
durante o procedimento de alisamento dental após o uso de ponta diamantada em forma de 
chama extra-fina (3118FF, KG Sorensen – Brasil), broca multilaminada de 30 lâminas em 
forma ovalada (7406, JET BRAND – Canadá), em caneta de alta-rotação (MS 350 Torque, 
Dabi Atlante – Brasil) e caneta de baixa-rotação (Micromotor N270 e contra-ângulo STD 
Sistema Intra, sob refrigeração, fábrica Dabi Atlante; acoplador de alta para baixa-rotação 
5010, Fava – Brasil). Serão utilizados para este estudo 40 dentes unirradiculares bovinos 
extraídos de carcaças, divididos aleatoriamente em quatro grupos: grupo 1- instrumentado 
ponta diamantada em forma de chama extra-fina (3118FF, KG Sorensen – Brasil), em 
caneta de alta-rotação (MS 350 Torque, Dabi Atlante – Brasil); grupo 2- ponta diamantada 
em forma de chama extra-fina (3118FF, KG Sorensen – Brasil), em caneta de baixa-rotação 
(Micromotor N270 e contra-ângulo STD Sistema Intra, sob refrigeração, fábrica Dabi Atlante; 
acoplador de alta para baixa-rotação 5010, Fava – Brasil); grupo 3- broca multilaminada de 
30 lâminas em forma ovalada (7406, JET BRAND – Canadá) em caneta de alta-rotação; 
grupo 4- broca multilaminada de 30 lâminas em forma ovalada (7406, JET BRAND – 
Canadá) em caneta de baixa-rotação. Serão realizadas medições em balança eletrônica 
analítica (modelo FA2104N, BIOPRECISA – Brasil) antes e depois da instrumentação. Os 
dados serão analisados estatisticamente pelos testes de Análise de Variância (ANOVA) 
e t-Student. Os resultados mostrarão qual método de alisamento dental para tratamento 
periodontal produzirá menor perda da estrutura. 

Instrumentos rotatórios, Superfície dentária, Periodontia.
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AVALIAÇÃO DA PERDA DE ESTRUTURA DENTAL 
APÓS REALIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS MANUAIS 
E ULTRASÔNICOS DE RASPAGEM E ALISAMENTO 

DENTAL NO TRATAMENTO PERIODONTAL 

Amanda Costa Tavares de Menezes (UNIT), Eleonora de Oliveira Bandolin Martins (UNIT), 
Fábio Martins (UFS), Suzane Rodrigues Jacinto Gonçalves (UNIT), Maysa de Carvalho 
Vasconcelos (UNIT), Ismário Silva de Meneses (UNIT). 

A proposta desta pesquisa será verificar a quantidade de estrutura dentária perdida durante 
o procedimento de raspagem e alisamento dental após o uso de curetas Gracey nº 5/6 
(Hu-Friedy, USA) e aparelho ultrasônico (Ultrasom Profi II AS Ceramic, ponta 9Q, potência 
IV e velocidade III; Dabi Atlante, Brasil). Serão utilizados para este estudo 20 dentes 
unirradiculares bovinos, divididos aleatoriamente em quatro grupos: grupo 1- raiz dental 
instrumentada com curetas Gracey, grupo 2- raiz dental instrumentada com Ultrasom, grupo 
3- coroa dental instrumentada com curetas Gracey, grupo 4- coroa dental instrumentada com 
Ultrasom. Serão realizadas medições em balança eletrônica analítica (modelo FA2104N, 
BIOPRECISA – Brasil) antes e depois da instrumentação. Os dados serão analisados 
estatisticamente pelos testes de Análise de Variância (ANOVA) e t-Student. Os resultados 
mostrarão qual método de raspagem e alisamento dental periodontal produzirá menor perda 
da estrutura dentária. 

Superfície dental, Perda de massa, Periodontia.
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AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA DA FRAÇÃO 
AQUOSA DE TITHONIA DIVERSIFOLIA EM RATOS POR 

VIA ORAL. 

Ana Roseli Silva Ribeiro – Unit/ITP (probic); Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior- 
Unit/ITP, Juliana cordeiro Cardoso - Unit/ITP, Adriana Karla de Lima – Unit/ITP. 

A Tithonia diversfolia (Hemsl.) A. Gray conhecida popularmente como girassol mexicano é 
utilizada popularmente para diarréias, febre, hepatite, malária e ascaridíase. Não há relatos 
sobre a toxicidade desta planta. Este trabalho teve como objetivo avaliar a toxicidade aguda 
da fração aquosa de T.diversfolia em ratos por via oral. Os ratos foram divididos em grupos, 
um controle (salina) e outro experimental (2,5g/Kg da FAq). Os animais foram observados 
durante 14 dias sob condições ambientais controladas, com aferição de peso corporal, 
consumo de ração e água, além da verificação dos sinais clínicos de toxicidade. Em seguida 
foram sacrificados por overdose de anestésico, o sangue e os órgãos (coração, rins e fígado) 
foram retirados para análises bioquímica, macroscópica/histopatológica respectivamente. 
Não houve morte dos animais durante o período observado. Os valores de peso corporal, 
consumo de ração e água, bem como a avaliação macroscópica dos órgãos (peso, coloração 
e consistência) não apresentaram diferenças significativas entre os grupos. Todavia, foram 
observadas alterações oculares, gastrointestinais, motoras, piloereção e cauda de Straub, 
como sinais clínicos de toxicidade. Estes dados demonstram que a FAq na dose de 2,5g/kg 
não apresentou toxicidade aguda, porém são necessários testes com doses maiores para 
comprovar a inexistência de toxicidade aguda para T.diversifolia.

Tithonia diversifolia, toxicidade aguda, fração aquosa.
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AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE AGUDA DE CORANTES 
INDIVIDUAIS E EFLUENTES TÊXTEIS, ANTES E APÓS 

TRATAMENTO, UTILIZANDO COMO ORGANISMOS-
TESTE ECHINOMETRA LUCUNTER (OURIÇO-DO-MAR) 
E ARTEMIA SALINA (MICROCRUSTÁCEO MARINHO) 

Alexandre Cardoso Freitas, Anderson Philipy Cabral Alves, Luciana Cristina Andrade Costa 
Franco, Rosimeire Alves de Oliveira, Álvaro Silva Lima, Sara Cuadros Orellana.

A avaliação da ecotoxicidade aquática de corantes e efluentes têxteis está sendo utilizada 
neste trabalho como ferramenta para avaliar de que forma a gestão de efluentes líquidos 
pelas indústrias têxteis de Sergipe se adéqua à legislação vigente e aos princípios da 
responsabilidade social. O bioensaio de toxicidade aguda com larvas de Artemia salina 
(artemia) foi utilizado para avaliar a toxicidade de corantes individuais do tipo azo (preto diresul 
e vermelho de metila), que futuramente serão usados como controles experimentais. Dos 
dois azocorantes testados, o vermelho de metila foi o que produziu melhor reprodutibilidade 
nos bioensaios de toxicidade aguda, sendo que o preto-diresul apresentou-se pouco solúvel 
nas condições de salinidade utilizadas no bioensaio. A dose-resposta de náuplios de artemia 
ao corante vermelho de metila apresentou comportamento intrinsecamente linear, com um 
coeficiente de determinação de 0,991, e a dose-letal cinqüenta (DL50) foi determinada 
como sendo de 0,51 (toxicidade moderada). O trabalho terá continuidade com a avaliação 
da toxicidade aguda de efluentes brutos obtidos diretamente de indústrias têxteis do estado 
de Sergipe, e a inclusão do bioensaio com embriões de ouriço-do-mar. 

Corantes têxteis, Toxicidade aguda, Microcrustáceos.
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AVALIAÇÃO DA VISCOSIDADE APARENTE DE 
FORMULAÇÕES BIOADESIVAS CONTENDO PRÓPOLIS 

VERMELHA 

Vanda Tauana Barreto Soares – PROBIC/UNIT;ITP; Juliana Cordeiro Cardoso – UNIT, ITP; 
Sandra Sueli Chan – UNIT, ITP; Ana Roseli Silva Ribeiro – UNIT, ITP; Francine Ferreira 
Padilha – UNIT, ITP.

A vaginose bacteriana (VB) é causada por um desequilíbrio da flora vaginal normal associada 
ao corrimento vaginal acinzentado. Os tratamentos convencionais de VB são antibióticos de 
uso tópico ou oral. Devido aos altos índices de recidiva, vem sendo pesquisada terapias 
alternativas mais efetivas para o tratamento de VB, tendo a própolis como um agente 
antimicrobiano. Este trabalho visa desenvolver uma forma farmacêutica de liberação 
controlada da própolis para tratamento de VB. Os extratos etanólicos de própolis vermelha 
foram caracterizados quanto ao teor de flavonóides e ação antioxidante. As formulações 
bioadesivas foram desenvolvidas variando o tipo de polímero (CMC, quitosana, carbopol) 
em uma concentração de 2% de polímero, estas foram avaliadas quanto à viscosidade 
aparente. Os resultados obtidos quanto ao teor de flavonóides do extrato etanólico de 
própolis vermelha, obtido por maceração de 24 horas, foi de 1,918%. A maior porcentagem 
de inibição (99,36%) foi obtida pelo extrato etanólico em uma concentração de 2,5 mg.mL-1. 
A formulação que apresentou os maiores valores de viscosidade aparente foi o gel de 
carbopol (11750 mPa.s) seguido do gel de CMC (4685 mPa.s) e quitosana de médio peso 
molecular (549 mPa.s) em uma taxa de cisalhamento de 30 rpm. 

Própolis, Bioadesivo vaginal, Vaginose bacteriana.



100

AVALIAÇÃO DE AMBIENTE ESCOLAR PÚBLICO NO 
MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

Arley Santos Leão, Sônia Oliveira Lima, Ricardo Luiz C. De Albuquerque Júnior.

O objetivo desse estudo foi avaliar o ambiente escolar da rede pública estadual, 
relacionando-o com as aulas de educação física, no município de Aracaju - SE. Foram 
avaliadas 3 Unidades Escolares (UE “A”, “B” e “C”), onde buscou-se verificar as condições 
de infra-estrutura, materiais didático-pedagógicos, a existência de planejamentos de ensino, 
como também a ocorrência de aulas regulares do componente curricular educação física. 
Verificou-se que o ambiente físico das UE permitia a realização de aulas de educação física. 
No entanto, faltavam materiais didático-pedagógicos e planejamentos de ensino. A UE “B” 
apresentou as melhores condições para a prática da educação física, embora com estrutura 
deficiente, além de ser a única onde eram ministradas aulas desse componente curricular. 
Sugere-se, pois, que a ambiência escolar adequada à prática da educação física, como 
também sua presença regular e sistematizada, podem contribuir em uma melhor formação 
dos escolares.
Crianças - Educação física – Ambiência escolar.
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AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO E ATIVIDADE 
BIOLÓGICA DE PRÓPOLIS VERMELHA DA REGIÃO DE 

BREJO GRANDE, SERGIPE

Vanda Tauana Barreto Soares – PROBIC/UNIT;ITP; Juliana Cordeiro Cardoso – UNIT, ITP; 
Sandra Sueli Chan – UNIT, ITP; Edilson Divino de Araujo – UNIT, ITP; Francine Ferreira 
Padilha – UNIT, ITP; 

A própolis é um produto resinoso, de coloração variada coletado por abelhas Apis mellifera. 
A composição química e propriedades terapêuticas variam de acordo com a vegetação, 
local e período de coleta. A própolis vem sendo muito utilizada devido a suas conhecidas 
atividades biológicas tais como, ação antimicrobiana, antioxidante, antiinflamatório, anti-
séptica, cicatrizante, entre outras. Este trabalho teve como objetivo avaliar quatro métodos 
de extração da própolis vermelha coletada no município de Brejo Grande, Sergipe, quanto ao 
teor de flavonóides, ação antimicrobiana e antioxidante. As metodologias de extração foram 
soxhlet, maceração, banho ultrassônico e extração assistida por microondas, preparados 
a 1% (p/v) de própolis em etanol 70%, em diferentes intervalos de tempo (30 segundos a 
24 horas). Os resultados obtidos quanto ao teor de flavonóides dos extratos variaram de 
1,215% (soxhlet 1h) a 2,444% (microondas 2h), apresentando-se de boa qualidade. Quanto 
a atividade antioxidante o extrato obtido por maceração 24h apresentou um seqüestro do 
radical DPPH de 99,36%, em uma concentração de 2,5 mg.mL-1. Os extratos obtidos no 
período de 2 horas foram testados contra Xanthomonas IBSBF 1182, 1948, 68, sendo que 
o extrato obtido pelo método com ultrassom (50 mg.mL-1) obteve o maior halo de inibição 
(16 mm). 

Própolis vermelha, Extrações, Flavonóides.
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AVALIAÇÃO DO MELHOR MÉTODO DE EXTRAÇÃO 
PARA PRÓPOLIS VERDE E VERMELHA QUANTO 

À OBTENÇÃO DE ATIVIDADE ANTIBACTERIANA E 
ANTIFÚNGICA 

Alyne Sobral da Silva, Yzila Liziane Farias Maia de Araujo, Lucyana Santos Mendonça, 
Edilson Divino de Araujo, Juliana Cordeiro Cardoso, Sara Cuadros Orellana.

Neste trabalho foram avaliados diferentes métodos de extração para própolis produzidas 
na região do Baixo São Francisco quanto à eficiência na produção de flavonóides e na 
obtenção de atividade antimicrobiana contra bactérias e leveduras de interesse clínico, 
em comparação com extratos da própolis verde, mais conhecida e já muito explorada 
comercialmente. Amostras de própolis vermelha foram coletadas no município de Brejo 
Grande-SE, e amostras de própolis verde foram adquiridas diretamente de apicultores do 
estado de Minas Gerais ou de Penedo-AL. Os métodos utilizados foram: maceração a frio 
por 5, 10, 20 e 40 h, ultrassom por 15 min, 30 min, 1 h e 2 h, banho-maria por 2 e 4 h, e 
soxhlet por 2 e 4 h. A atividade antibacteriana dos extratos obtidos foi determinada através do 
método de difusão em poços, frente a cepas de referência de Escherichia coli (ATCC 1284), 
Staphylococcus aureus (ATCC 12600) e Candida guilhermondii. Os resultados preliminares 
obtidos indicam excelente potencial da própolis vermelha como agente antibacteriano e 
antifúngico. Frente a S. aureus, 250μg de própolis vermelha produziram halos de inbição 
comparáveis àqueles formados em presença de 30μg de cloranfenicol (antibiótico controle), 
enquanto a eficiência da própolis verde teve eficiência inferior.
 
Apicultura, própolis, atividade antimicrobiana.
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE REPARO EM 
ÚLCERAS POR QUEIMADURA EM DORSO DE RATOS 

SUBMETIDOS A FOTOBIOMODULAÇÃO À LASER 
λ780nm

 Daniel Souza Campos (Odontologia/UNIT/LMBE/ITP); Breno Ferreira Barbosa (Odontologia/
UNIT/LMBE/ITP);Maria Amália Gonzaga Ribeiro (Odontologia/UNIT/LMBE/ITP); Rose Nely 
Pereira Filho (LMBE/ITP); Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (Odontologia/
UNIT/LMBE/ITP).

 O objetivo deste trabalho foi avaliar a o efeito da associação entre membranas interativas 
(MI – Veloderm®) e a fotobiomodulação à Laser (FL – λ780nm, 35mW, 20J/cm2) sobre 
a cicatrização de queimaduras de terceiro grau. Assim, foram realizadas queimaduras 
no dorso de 40 ratos, separados em 4 grupos (n=10), de acordo com o tratamento: Gc – 
controle sem tratamento; Gm – tratado com MI; Gf – tratado com FL; e Gmf – tratado com 
associação entre MI e FL. De cada grupo, cinco animais foram sacrificados em 14 dias e 
o restante em 21 dias. A área cicatricial foi removida, processada histologicamente e as 
secções microscópicas coradas em HE e picrossírius Aos 14 dias, os grupos Gc e Gm 
exibiam infiltração neutrofílica intensa e fibras colágenas tipo III irregulares, enquanto Gf 
e Gmf mostraram reação de granulação exuberante e feixes de colágeno I irregularmente 
distribuídos. Aos 21 dias, observou-se discreta infiltração linfocítica em Gc e Gm, mas 
escassa infiltração residual de plasmócitos em Gf e Gmf. Todos os grupos apresentaram 
feixes espessos e grosseiros de colágeno I, paralelos em Gc e Gm, mas entrelaçados em 
Gf e Gmf. Concluiu-se que a FL se mostrou eficiente em melhorar o reparo de queimaduras, 
mas sua associação com Mis não trouxe benefícios adicionais.

 Cicatrização; Biofilmes; Fotobiomodulação.
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AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE RISCO DE 
TRANSMISSÃO DA DENGUE UTILIZADOS EM 

ARACAJU, SERGIPE. 

Letícia Silva Marteis (PIBIC/CNPq/UFS); Roseli La Corte dos Santos (Orientadora/DMO/
UFS). 

Aracaju é um dos municípios sergipanos em situação de alerta devido à infestação pelo 
Aedes aegypti, especialmente após epidemia de Dengue ocorrida nos últimos meses. 
Assim, este trabalho objetivou avaliar os indicadores de risco de transmissão da Dengue 
utilizados em Aracaju, usando como base o bairro Porto Dantas. METODOLOGIA: A 
pesquisa consistiu em visitas domiciliares para investigação e caracterização dos possíveis 
focos do culicídeo. Os indicadores de risco de transmissão da Dengue foram analisados 
a partir das variações nos índices de infestação. A produtividade dos criadouros também 
foi calculada e determinada pela taxa de Emergência e Índice da Densidade Larvária. 
RESULTADOS: Os índices de infestação utilizados como indicadores de risco parecem estar 
enviesados e não condizer com a real situação epidemiológica, uma vez que a redução nos 
índices não é acompanhada de redução no número de casos de Dengue na localidade. 
CONCLUSÕES: Diante do alto risco epidemiológico de Dengue, o qual está muito além 
dos níveis de controle estabelecidos pelo Ministério da Saúde, constatou-se a necessidade 
de desenvolver indicadores de risco para formas adultas do culicídeo e adotar medidas 
de controle direcionadas para criadouros característicos, além de propagar campanhas de 
prevenção específicas para a realidade local.

Dengue, Aedes aegypti, indicadores de risco.
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AVALIAÇÃO PARASITÁRIA DE THALASSOPHRYNE 
NATTERERI DO ESTADO DE SERGIPE. 

Lucas Costa Lopes (UNIT/LDIP-ITP); Claudia Moura de Melo (UNIT/LDIP-ITP Francisco 
Prado Reis (UNIT/LBME-ITP); José Aderval Aragão (UNIT); Verônica de Lourdes Sierpe 
Jeraldo (UNIT/LDIP-ITP).

O Thalassophryne nattereri, popularmente conhecido como niquim, é um peixe de hábito 
bentônico, que habita manguezais e águas costeiras rasas. Ele apresenta espinhos ocos 
conectados a glândulas de veneno exócrinas responsáveis por elevada ocorrência de 
acidentes em pescadores do litoral brasileiro. Estudos de avaliação parasitária de peixes 
bentônicos são escassos, desta forma o objetivo da pesquisa foi realizar uma avaliação 
da fauna helmintológica de T. nattereri oriundo do Estado de Sergipe. A coleta dos peixes 
foi realizada nas praias do Saco, Mosqueiro e do município de Barra dos Coqueiros; estes 
foram dissecados e seus órgãos viscerais foram acondicionados em placas de Petri com 
soro fisiológico. A retirada dos parasitas foi realizada sob observação em microscópio 
estereoscópico, estes foram fixados em álcool 70% e submetidos a clareamento com 
lactofenol. Durante a necropsia verificou-se que 95% dos peixes estavam infectados por 
larvas de nematelmintos, presentes principalmente na serosa de revestimento do estômago, 
intestino e fígado e se caracterizaram por apresentar uma região ventricular, um ceco 
intestinal que vai até a parte média do esôfago e um dente no extremo anterior. A avaliação 
destas características morfológicas sugere que as larvas correspondem a anisakídeos do 
complexo Contracaecum/Phoscascaris. Não foram observadas outras formas parasitárias.
 
T.nattereri, anisakídeos , parasitas.
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AVALIANDO A EVASÃO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 
A DISTÂNCIA NA UNIVERSIDADE TIRADENTES 

Elbênia Marla Ramos Silva (Unit) Ronaldo Nunes Linhares (Unit).

INTRODUÇÃO: Com um número elevado de alunos evadidos nos cursos de licenciatura a 
distância foi proposto a realização deste projeto de pesquisa, que está em andamento, para 
descobrir as causas de tamanha desistências. A pesquisa visa identificar e analisar o motivo 
da saída destes alunos, construindo um perfil socioeconômico dos mesmos e identificando 
as razões para que houvesse o abandono ou o cancelamento dos cursos. Por fim, pretende 
apresentar alternativas para a redução da evasão. O campo de pesquisa são os 23 Pólos de 
EAD da UNIT no estado, a população pesquisada são os alunos dos Cursos de Licenciatura 
a distância da Unit que evadiram e o instrumento será o questionário semi-aberto. Serão 
constituído 10 grupos focais com 8 alunos em cada para discutir com maior profundidade as 
dificuldades encontradas e os estes motivos que levaram a evasão. 

Comunicação, educação à distância e avaliação.
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BARCO DE FOGO: TRADIÇÃO, CULTURA E ECONOMIA 
DA CIDADE DE ESTÂNCIA/SE 

Michele Santos CostaSamara; Sant’Ana Salvador Cardoso UNIT.

O presente trabalho consiste na análise do processo artesanal e manual de fabricação do 
Barco de Fogo, que envolve a família e amigos, verificando sua relação e influência com 
a economia, tradição e cultura do município de Estância, sendo relevante o conhecimento 
mais acentuado deste. Enquanto objeto de investigação, descrever fenômenos, estabelecer 
relações entre variáveis através de questionários e observações sistemáticas. Além de 
fazer uma análise mais aprofundada do assunto proposto. Contudo, os levantamentos 
bibliográficos e documentais foram essenciais na elaboração deste. O resultado traduz a 
difusão da cultura do estado de Sergipe, precisamente no município de Estância, município 
este onde o cenário artístico/cultural, apresenta uma expressiva movimentação. Dentre 
essas muitas importantes contribuições do município para o desenvolvimento cultural do 
estado, nota-se também a existência dos grupos folclóricos (Batucadas, Pisa-Pólvora, 
Reisados, Quadrilhas Juninas e outros) que compõe as tradições do povo, com destaque 
no fazer artístico/artesanal, como o Barco de Fogo, Espadas e Busca-pés a cidade recebe 
o título de “Capital Brasileira do Barco de Fogo”, por ser a cidade pioneira e criadora desse 
artefato artesanal, feito de madeira e fogos de artifícios, que diferencia os festejos juninos, 
do município do restante do país. A partir do dia 31 de maio, a cidade de Estância passa 
a ser um dos maiores celeiros festivos do Brasil com a realização do São João. Criado 
na década de 30, por um pescador morador do bairro Porto d`Areia dentro da sua própria 
casa, o Barco de Fogo, a princípio não tinha finalidades financeiras, a medida que foi sendo 
aperfeiçoado, hoje é uma forma de fonte de renda, para seus fabricantes, os fogueteiros, 
pessoas com baixo poder aquisitivo e que têm na fabricação desse artefato uma maneira de 
melhorar as condições financeiras da família, além de dar continuidade a uma manifestação 
de décadas. 

Cultura. Tradição. Economia.



108

BIODIGESTORES: OBTENÇÃO E MELHORAMENTO 
ENERGÉTICO DO BIOGÁS1  

Otávio Augusto Nascimento da Silva (Engenharia Ambiental-UNIT/ITP), Rosicleide Santos 
Moura (Ciências Biológicas UNIT/ITP), Marluce Santana dos Santos (/ITP/UNIT), Renan 
Tavares Figueiredo (ITP/UNIT). 

A utilização da biodigestão, processo anaeróbio de fermentação, onde a matéria orgânica 
é transformada em metano e dióxido de carbono, ressurge como umas das soluções para 
a criação de uma destas fontes de energia. Os biodigestores, tecnologia já dominada 
há bastante tempo pelos chineses e indianos, apresentam uma grande capacidade 
de conversão de biomassa em biogás (BARREIRA, 1993). Neste trabalho, a busca por 
melhores resultados em relação ao potencial energético do biogás produzido, a partir dos 
biodigestores, vem sendo realizada através da variação das concentrações e tipos de 
biomassa utilizados no processo. A determinação destas variáveis nos permite saber o 
quão eficiente será o combustível, quanto maior for a concentração de metano na mistura, 
maior será sua eficiência. Análise quantitativa e qualitativa do biogás foi realizada utilizando 
um cromatografo gás marca TRACE CG THERMO QUEST. O sistema é composto por 
colunas em série tipo Peneira Molecular 13X e Porapak N, permitindo uma boa separação 
e quantificação da amostra. Foi construído um modelo experimental de biodigestor onde 
estarão sendo efetuados testes com o biogás produzido, avaliando a eficiência energética. 
Ao final de todos os experimentos, uma relação entre o biogás obtido dentro das condições 
estabelecidas e outros combustíveis convencionais será construída. 

Biodigestor, Cromatografia, Biogás.
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COLÉGIO JACKSON DE FIGUEIREDO: MEMÓRIAS DA 
SUA FUNDAÇÃO

Ronaldo José Ferreira Alves Santos (UNIT) Leony Alves Santos (UNIT).

O trabalho apresenta elementos ligados à fundação do Colégio Jackson de Figueiredo 
no ano de 1938 em Aracaju. Tem como objetivo resgatar a memória da sua fundação 
relacionando-o com o contexto histórico da educação no Brasil e em Sergipe. A pesquisa de 
fontes bibliográficas e documentais contribuiu, para a compreensão histórica e da memória. 
O intuito deste artigo é mostrar, a contribuição deste, no processo educativo em Aracaju nas 
três primeiras décadas do século XX. 

Fundação. Memória. Educação.
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COLETA EXTERNA: UM CAMINHO PARA A CAPTAÇÃO 
DE DOADORES DE SANGUE

Tatiane Heinemann Böhmer (Hemolacen/UNIT); Zuleida Cardoso Leite (FANESE).

 Os Hemocentros estão sempre realizando campanhas para captação de doadores. Com 
este trabalho, pretende-se verificar a viabilidade da coleta externa e se há diferença entre os 
públicos. Foram comparados trabalhos realizados em 2007 no Hemocentro de Sergipe: um 
focando os doadores que comparecem ao Hemocentro, e outro, os das coletas externas. 
O grupo que doa no Hemose é composto por 81,7% de homens e 18,3% de mulheres, 
predominando a faixa etária de 21 a 30 anos, 42%, sendo 20,62% do 3º grau; 30,41% 
doavam pela primeira e 69,59% já haviam doado. Quanto ao tipo, 66,90% eram reposição 
e 33,10% voluntária. Sobre o motivo, 68% declararam necessidade de amigos. Sobre 
continuar doando, 54% responderam se houver necessidade e 12% pela possibilidade de 
necessitar. Os doadores externos são 69,4% homens e 30,6% mulheres. Destes, 33,1% são 
do 3º grau e 53,7% têm de 18 a 32 anos. Os dados demonstram que as coletas externas 
atingem um público diferenciado, formado por pessoas que possuem um grau de instrução 
maior. O número de mulheres é 12,3% superior ao das que vão ao Hemose. Os dados 
comprovam a viabilidade das coletas externas, pois o grupo é facilmente localizável e há 
também o aval da organização.

Doação de sangue, captação, coleta externa.
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COMPORTAMENTO DE RISCO À FLUOROSE DENTÁRIA 
NA HIGIENE BUCAL INFANTIL E A INFLUÊNCIA DE 

FATORES SÓCIO-ECONÔMICOS – ESTUDO NA CIDADE 
DE ARACAJU-SE. 

Raissa de Figueiredo Cabral (PROBIC- UNIT Francisco Emanuel Nascimento Araújo 
(PROBIC- UNIT Cristiane Costa da Cunha Oliveira ( UNIT – ITP ) Sandra Regina Barretto 
(UNIT)Suzane Rodrigues Jacinto Gonçalves (UNIT).

O objetivo da pesquisa é avaliar a influência dos fatores sócio-econômicos e conhecimento 
dos pais sobre higiene bucal e fluorose no comportamento das crianças em idade pré-escolar 
ao escovar os dentes em Aracaju-SE. Participaram da pesquisa 103 crianças. Os resultados 
preliminares apontaram que 53,4% (n=55) obtiveram ajuda na escovação e 46,6% (n=48) 
não a receberam. Das participantes 98,1% (n=101) utilizaram o creme dental entregue no 
kit e 1,9% (n=2) não o fizeram. Sobre o sentido da colocação do creme dental nas cerdas 
da escova, 13,6%(n=14) das crianças colocaram o creme dental no sentido transverso, 
e 84,5% ( n= 87) no sentido longitudinal e 1,9% (n=2)não  fizeram uso do dentifrício. Foi 
observado que 24,3% (n= 25) das crianças foram estimuladas a cuspir o creme dental após a 
escovação, 73,8% ( n=76) dessas crianças  não receberam esse estímulo e 1,9% ( n=2) não 
utilizaram o creme dental. Foram estimuladas a cuspir a água após o bochecho final, 25,2% 
( n=26), 72,8% ( n = 75) não  receberam esse estímulo e 1,9% ( n= 2) não o fizeram por não 
utilizar o creme dental. Os resultados preliminares sugerem que as crianças observadas 
parecem estar desenvolvendo comportamento de risco durante a escovação dentária. 

Fluorose / Fatores sócio-econômicos / Dentifrício fluoretado.
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CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA: CONTRIBUIÇÃO DA 
HISTÓRIA E ABORDAGEM DO COTIDIANO VIVIDO 

PELAS CRIANÇAS A PARTIR DO BRASIL OITOCENTOS

 Celia Waylan Pereira (Professora da Rede Estadual), Celia Maria Serra Pereira (Especialista 
em Tecnologias Educacionais/UNIT), Nielza da S. Maia de Souza (Mestranda em Educação/
UFS).

 A infância é um tema que, recentemente, muito tem despertado o interesse, a curiosidade 
e o desejo de pesquisa por parte de intelectuais brasileiros. A “aparição da infância” se dá a 
partir do Mercantilismo quando se altera os sentimentos em relação às crianças que eram 
vistas até então com indiferença, como seres vivos sem importância. O Brasil recebeu muita 
influência européia em seus hábitos e costumes através da colonização, de forma que, a 
importação do modelo europeu de educação influenciou de certa forma a educação dos 
brasileiros no século XIX. Contudo, a escravidão, peculiar no Brasil, também, influenciou 
nesse processo. Verifica-se nessa trajetória a forte dicotomia existente entre a educação 
doméstica exercida pelas mães e amas e a educação oferecida pelo Estado que era vista 
pelas elites, como uma educação “nefasta” aos seus interesses. Para analisar a trajetória 
educacional e o cotidiano da vida infantil no Brasil oitocentista foram utilizados vários 
autores, como: Schueler, Del Priore, Vasconcelos, Neves, entre outros. O objetivo desse 
trabalho é realizar uma argumentação acerca da concepção da infância e educação das 
crianças brasileiras a partir dos anos oitocentos. 

 Infância, Educação, Brasil Oitocentos.
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CONDIÇÕES DE MORADIA: UM REFLEXO DAS 
MORBIDADES PARASITÁRIAS 

Camila Gomes de Santana – UNIT; Ana Larissa Umbelino Salles – UNIT; Camilla Greyce 
Santos Silva– UNIT; Gabriela Longo Alves - UNIT; Maísa Amaral Torres – UNIT; Marieta 
Cardoso Gonçalves – Orientadora/docente em Enfermagem – UNIT.

No Brasil, as infecções parasitárias constituem um dos principais problemas de saúde pública, 
apresentando-se de forma endêmica e acometendo principalmente as crianças. Apesar da 
facilidade do diagnóstico e tratamento, uma grande parcela da população ainda é acometida 
por doenças parasitárias.  Este estudo teve como objetivo relacionar as condições de moradia 
com as morbidades parasitárias. A pesquisa caracteriza-se como do tipo exploratória onde 
o local de coleta de dados foi o DATASUS e embasamento teórico em artigos no SCIELO 
e BIREME, utilizando as variáveis “nível socioeconômico, parasitoses, morbidades”. Com 
base nas informações encontradas, em Aracaju as morbidades hospitalares de algumas 
doenças infecciosas e parasitarias em Fevereiro de 2008 foi de 22,5% nos menores de 
um ano e 29,3% até cinco anos. Com relação ao consumo de água, 61% consomem água 
filtrada, 29% sem tratamento, 7% clorada, 3% fervida. O lixo de 59% das famílias é coletado, 
28% estão a céu aberto e 23% é enterrado. Conclui-se que os resultados são significativos 
ao aparecimento das parasitoses, sendo necessária uma melhoria das condições de infra-
estrutura geral e uma participação da população no controle, a fim de minimizar os índices 
de morbidades parasitárias. 

Nível Socioeconômico, Parasitoses, Morbidades.
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CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO 
DE COLETA DE DADOS PARA PACIENTES 

CARDIOPATAS. 

Ellise Grazielle Mendonça Silva (UNIT) e Daniele Ramos Coutinho.

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) proporciona uma valorização do 
enfermeiro frente à equipe multiprofissional, além de melhorar a assistência prestada ao 
cliente, tornando-a mais individualizada. Os pacientes internados na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) requerem maior atenção e cuidados especializados. Com isso, é fundamental 
a implantação da SAE neste setor do hospital. Uma vez que, as doenças cardíacas 
constituem um grande número de cirurgias e internações hospitalares, direcionar um 
instrumento de coleta de dados para tais pacientes é necessário e inovador, uma vez que no 
hospital utilizado para pesquisa ainda não existe esta metodologia da assistência. O estudo 
apresenta uma abordagem quali-quantitativa, do tipo descritiva, exploratória e de campo, 
objetivando construir e validar um instrumento de coleta de dados voltado aos pacientes 
cardiopatas de uma UTI. O presente estudo será desenvolvido na Unidade Coronariana da 
Fundação de Beneficência Hospital Cirurgia (FBHC), localizada no município de Aracaju. 
A validação levará em consideração o conteúdo e aparência do instrumento, que será 
submetido à avaliação por enfermeiras que trabalham como intensivistas e especialistas na 
área de sistematização da assistência de enfermagem. 

Construção e validação; Unidade de Terapia Intensiva; Sistematização da assistência de 
enfermagem.
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COOPERAÇÃO, INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE: O 
CASO DO SOFTWARE LIVRE 

Kyllbert Wougran Nogueira de Oliveira.

O presente artigo analisa o software livre como ferramenta propulsora de desenvolvimento 
tecnológico. Diante da predominante presença do modelo de negócios proprietário no 
seguimento de software, e da situação de dependência tecnológica vivida por diversos 
países não produtores dessas ferramentas, torna-se clara a necessidade de se formular 
novas estratégias de desenvolvimento para o setor de TI que priorizem a adoção de soluções 
alternativas, como o software livre. Nessa linha de pensamento, são analisados os fatores 
que levam os usuários ao aprisionamento tecnológico, mediante o contraponto estabelecido 
entre a análise comparativa dos dois modelos em questão, e a revisão da literatura teórica 
sobre desenvolvimento tecnológico, dependência e estratégias competitivas na economia 
da informação. A partir desta avaliação, conclui-se que o modelo de negócios em software 
livre oferece vantagens para a liderança das empresas através dos custos e das redes de 
cooperação, reduz os custos de mudança, estimula a difusão do conhecimento e diminui o 
aprisionamento tecnológico, o que o torna uma potencialidade econômica e uma estratégia 
viável e promissora para o desenvolvimento da Indústria de Software e do setor de TI 
Nacional, principalmente de países em desenvolvimento, como o Brasil. 

Inovação, Indústria de software; Software livre.
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COROA DO MEIO COMO LABORATÓRIO DIDÁTICO DE 
GEOLOGIA URBANA 

Cláudio Borba (Professor Assistente - Unit) Silvia Lemos Alves, Raphael Souza Rodrigues, 
Adrielly Andrade, Jéssica C.S. Azevedo, Rízia M.S. Rodrigues (Alunos do Curso Tecnológico 
de Petróleo e Gás).

Por ser uma área de forte dinâmica graças a sua localização em área de estuário e por 
ter fácil acesso, a Coroa do Meio está sendo utilizada como laboratório investigativo da 
disciplina de Geologia Geral do Curso Tecnológico de Petróleo e Gás. A metodologia 
consta basicamente da interpretação de imagens de satélite e atividade de campo. Dentre 
as feições e processos geológicos observados pelos alunos, destacam-se: a) processos 
de erosão, transporte e deposição de sedimentos pelo Rio Sergipe, pelas ondas e pelo 
vento; b) produtos da sedimentação recente, como praias arenosas, dunas, acumulações 
de conchas, cascalho e lama, e a geometria resultante desses depósitos; c) ação biológica 
sobre os depósitos (registros icnológicos); d) ação antrópica, como construções civis, nas 
áreas sensíveis aos fenômenos cíclicos da dinâmica costeira; e) rochas metamórficas 
utilizadas como material de engenharia na construção do molhe (apesar de não 
constituírem exposições in situ, fornecem didáticos exemplos de estruturas em rochas e 
de minerais). O conhecimento adquirido tem aplicação no entendimento da formação e das 
heterogeneidades de reservatórios de petróleo, em icnologia (traços-fósseis), e em geologia 
urbana e ambiental. 

Geologia Urbana, Coroa do Meio, Erosão, Ambientes de Sdimentação.
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DA GLÓRIA AO ANONIMATO 

Natalia Amado.

No final do século XIX, o Brasil passava por um período bastante conturbado, devido as 
crises sociais, econômicas e políticas que culminaram na Proclamação da República. A 
legitimidade do novo regime foram calcadas em meios de sonhos, incertezas, crises, sem o 
apoio da população.O fantasma da Monarquia permeava o ambiente político nos primeiros 
anos da República, fazendo com que o governo investisse em programas nacionalistas 
de conscientização. É nesse cenário que Gilberto Amado nasce, e será influenciado e 
também influenciará a política no Brasil. Primogênito de D. Ana Amado e Melchisedech 
Amado, comerciantes oriundos do município de Estância que se estabelecera no município 
de Itaporanga. Os “Amados” é de origem portuguesa que veio para o Brasil e se fixaram 
no sudeste e nordeste em sua maioria, e em Sergipe sempre estavam ligados ao comércio 
e a política.Essa atmosfera de descobertas filosóficas  devido às inúmeras correntes de 
pensamentos cientifica surgidas na Europa e trazida para o Brasil atuará como o ponto-
chave na visão política de Gilberto.Será exposto duas faces “gilbertiana”, que o analisará 
como parlamentar, diplomata, senador, atuante no desenvolvimento do país e do seu 
Estado. O segundo é o Gilberto poeta, professor, cronista, memorialista, escritor, um exímio 
observador. Narraremos a sua infância em Sergipe até a sua formação prepassando 
quando possível entre Bahia e Recife, construindo a sua ascensão no cenário brasileiro 
até 1930 onde deixa o parlamento.Dentro dessa perspectiva, ilustraremos a importância 
política de Gilberto na historia de Sergipe; que mesmo fora do seu Estado quardava o 
orgulho de ser sergipano como o próprio cita: “Se sergipano nasci, sergipano hei de morrer”.
Outros vultos brasileiros expressam admiração pelo talento de Gilberto, como Cassiano 
Ricardo que afirma ter aprendido a história do Brasil com seu amigo Gilberto Amado, ou 
mesmo Gilberto Freyre que afirmava que: “O jurista, o intelectual, o pensador político de 
renome internacional, o poeta, o professor Gilberto Amado-hoje na plenitude da glória, não 
apenas nacional mas internacional - não se desprende do seu passado recifense, nem 
da sua formação pernambucana”. Será demonstrado que Gilberto Amado tem Grande 
participação na formação histórica de Sergipe, e mesmo distante, sempre apoiou medidas 
que favorecessem o desenvolvimento do seu querido Estado.

Identidade; Memoria; Política; História  sergipana.
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DEGRADAÇÃO DE BTEX POR MICRORGANISMOS 
ISOLADOS DE SOLOS CONTAMINADOS POR 

PETRÓLEO 

Maria Vanessa Souza Oliveira (UNIT), Wagner Charles Siqueira Resende (UNIT), Nelson 
Antônio Sá Santos (ITP, UNIT), Eliane Bezerra Cavalcanti (ITP, UNIT), Álvaro Silva Lima 
(ITP, UNIT). 

A cada dia, novos compostos orgânicos poluentes e causadores de doenças são introduzidos 
no meio ambiente, dentre eles encontram-se os hidrocarbonetos monoaromáticos benzeno, 
tolueno, etil-benzeno e xileno (BTEX), os quais são encontrados no petróleo e em seus 
derivados. O objetivo deste trabalho é selecionar microrganismos que degradem BTEX, 
assim como averiguar a degradação microbiana dos compostos. Através de placas 
multipoços contendo microrganismo (obtidos de seleção de ambientes com histórico de 
contato com petróleo e de águas residuárias de indústria têxtil), meio de cultura, substâncias 
testes e indicador redox, foi feita uma seleção de quatro microrganismos aptos à degradação 
de BTX e dezesseis aptos à degradação de combustíveis (gasolina, diesel e querosene). No 
caso do acompanhamento da fermentação, utilizando a bactéria Biopetro-04, foi observado 
aparentemente, através dos resultados de pH, DQO e concentração de proteína, que o 
microrganismo iniciou o processo de degradação do BTX primeiro do que a utilização 
do amido como fonte de carbono. Em relação aos testes que quantificam a degradação, 
realizados por análises de cromatografia (CG/MS), foi mostrado que houve uma evaporação 
extremamente rápida (48h) e uma degradação tímida (0,13; 3,48 e 10,3% para benzeno, 
tolueno e xileno, respectivamente).

BTX, biodegradação, combustíveis.
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DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DE DERIVADOS DE 
PETRÓLEO EM ÁGUAS SUBTERRÂNEAS: ESTUDO DO 

EFEITO DO ETANOL 

Elayne Emilia Santos Souza – UNIT; Otávio Augusto Nascimento - UNIT; Laís Valentino da 
Silva - UNIT; Sílvia Maria da Silva Egues – UNIT; Renan Tavares Figueiredo – UNIT; Sílvia 
Gabriela Schrank - Petrobras.

A contaminação de águas subterrâneas pode ser atribuída às atividades das refinarias de 
petróleo e seus derivados, devido aos vazamentos dos tanques de estocagens havendo 
a liberação de espécies orgânicas aromáticas Benzeno, Tolueno e Xilenos (BTXs) que 
causam sérios problemas à saúde e ao meio ambiente. Dentre as soluções apontadas para 
tal problema ambiental, destacam-se os Processos Oxidativos Avançados (POAs), que são 
baseados na geração de radicais hidroxil (*OH) como oxidante. A fotocatálise heterogênea 
utilizando TiO2 apresenta uma tecnologia com potencial de aplicação satisfatória e 
promissor como método de tratamento para soluções contaminadas com BTXs sendo 
usada para mineralização dos contaminantes orgânicos. Foram estudados catalisadores 
TiO2 e TiO2/quitosana,  com ativação por radiação UV através de lâmpada de vapor de 
mercúrio e avaliação dos parâmetros com variação de pHs, concentrações iniciais dos 
BTXs e concentração dos catalisadores através de análises em cromatografia gasosa 
CG-MS. Foram utilizadas misturas sintéticas e reais para as reações de fotocatálise, os 
resultados preliminares apresentaram uma degradação de 95% de BTXs nos 10 primeiros 
minutos e uma completa degradação dos compostos orgânicos em 20 minutos de reação, 
representando assim as melhores condições operacionais dos parâmetros para cada 
composto e ainda para a mistura sintética e real. 

BTEX`s, Fotocatálise, TiO2/quitosana.
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DESENVOLVIMENTO DE BARRA DE CEREAIS 
FORMULADAS COM INGREDIENTES REGIONAIS. 

Edmilson Rebelo Torres (UNIT), Everton Santana Castro (UNIT), Yara Karoline dos Santos 
Souto (UNIT),  Roneval Felix de Santana (ITP),  Cleide Mara Faria Soares (UNIT e ITP), 
Álvaro Silva Lima (UNIT e ITP), (BNB).
 
A barra de cereal é um produto altamente comercial, seu consumo aumenta anualmente no 
mercado brasileiro e internacional, devido às inovações e ao foco na conveniência e saúde. 
O projeto tem como objetivo o desenvolvimento e estudo de barras de cereais utilizando 
como matéria-prima ingredientes regionais como jenipapo, semente de jaca e massa 
lavada de mandioca. Como formas de processamento para a incorporação nas barras de 
cereais serão estudadas a secagem do jenipapo em estufa, o cozimento da semente de 
jaca e a hidrólise enzimática da massa lavada de mandioca. Em seguida será estudada a 
formulação das barras com incorporação dos ingredientes em diferentes concentrações. 
As matérias-primas e as barras foram avaliadas quanto a sua composição físico-química, 
minerais, texturométricas e análise sensorial. Como resultado parcial para a secagem de 
jenipapo foi determinada a temperatura de 50°C e por 6 horas, obtendo uma composição de 
umidade 23,00 ± 0,38%, cinzas 3,38 ± 0,10%, proteínas 0,09 ± 0,01%, lipídios 2,83 ± 0,26%, 
fibras 9,24 ± 0,09%, carboidratos 61,45 %, energia 271,67 kcal/100g, pH 3,42 ± 0,06, ATT 
1,49 ± 0,06g ácido cítrico/ 100g, e aw 0,56. Como resultado esperado pretende-se obter 
uma formulação com altos valores nutricionais. 

Barra de cereais, Ingredientes regionais, Novo produto.
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DESENVOLVIMENTO DE BARRAS DE CEREAIS 
UTILIZANDO JENIPAPO COMO FONTE ADICIONAL DE 

FERRO. 

Everton Santana Castro, Edmilson Rebelo Torres, Yara Karoline dos Santos Souto,  Roneval 
Felix de Santana,  Cleide Mara Faria Soares, Álvaro Silva Lima.

 A barra de cereal hoje é um produto altamente comercial, seu consumo aumenta a cada 
ano no mercado brasileiro e internacional devido às inovações e ao foco na conveniência e 
saúde. As barras de cereais são alimentos ideais para pequenos lanches entre as refeições 
principais, pois geram uma sensação de saciedade mais duradoura, e o enriquecimento com 
ingredientes que contém proteínas, vitaminas e minerais importantes na nutrição humana, 
podendo ser, em alguns casos, considerada como um alimento funcional. O projeto tem 
como objetivo o desenvolvimento e estudo de um alimento utilizando como matéria-prima 
ingrediente regional como o jenipapo que é conhecido pelo seu teor de ferro. Será realizada 
a secagem do jenipapo em estufa com circulação e renovação de ar nas temperaturas entre 
50 e 100°C, a temperatura escolhida será aquela em que o produto final seco seja adequado 
para incorporação na barra de cereais. Em seguida será estudada a formulação de barra de 
cereais com incorporação de jenipapo em diferentes concentrações. O jenipapo seco será 
avaliado quanto a sua composição físico-química e minerais, as barras serão avaliadas 
quanto a sua composição físico-química, minerais e texturométricas (mastigabilidade e 
crocância). Como resultado esperado pretende-se obter uma formulação com altos valores 
nutricionais. 

Jenipapo, Barra de cereais, Novo produto.
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DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÃO BIOADESIVA 
PARA O CONTROLE DA MASTITE 

Izadora Menezes da Cunha Barros (UNIT), Renata Lisboa Barbosa (UNIT), Juliana Ouriques 
Leite (UNIT), Vanda Tauana Barreto Soares (UNIT), Francine Ferreira Padilha (ITP e UNIT), 
Juliana Cordeiro Cardoso (ITP e UNIT).

A mastite é uma doença que acomete rebanhos caprinos, ovinos e bovinos leiteiros, que pode 
ser causada por bactérias (Streptococcus spp., Staphylococcus spp) e fungos que penetram 
no úbere através dos canais mamários. Os tratamentos realizados utilizam antibióticos 
de largo espectro. A própolis possui inúmeras propriedades biológicas, inclusive a ação 
antimicrobiana. O objetivo do presente trabalho foi desenvolver uma forma farmacêutica 
bioadesiva contendo antimicrobianos naturais ou sintéticos. A coleta dos microrganismos 
responsáveis pela mastite foi realizada em cabras com auxílio de “swab” estéril. 
Selecionaram-se colônias de estafilococos e estreptococos, as quais foram transferidas para 
tubos contendo caldo BHI e incubadas para o crescimento das mesmas, sendo identificados 
e classificados. A extração da própolis foi feita pela técnica de maceração durante 24h/
temperatura ambiente sob agitação. Foi desenvolvida uma formulação contendo o polímero 
quitosana a 2% e 3%. Estas formulações foram submetidas a ensaio de viscosidade. 
Foram identificadas bactérias Gram-positivas (Staphylococcus), sendo confirmado como S. 
aureus através das provas da DNAse, Coagulase e Catalase. Através do método de Rugai 
foi encontrada a bactéria Citrobacter spp. A partir dos resultados obtidos com relação à 
viscosidade aparente das formulações, foi observada baixa viscosidade, característica esta 
interessante para aplicação no úbere. 

Bioadesivo, Mastite, Própolis.
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DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES CONTENDO 
PRÓPOLIS VERDE E VERMELHA COMO AGENTE 

ANTIFÚNGICO 

Anna Carolina de Alcântara Barbosa1,2; Polliana Barbosa Pereira dos Santos1,2; Felipe 
Oliveira Bittencourt1,2; Francine Ferreira Padilha1,2; Sandra Sueli Chan1,2; Juliana Cordeiro 
Cardoso1,2. 1(UNIT), 2(ITP).

Candida albicans é uma espécie de fungo diplóide que, oportunamente, pode causar alguns 
tipos de infecção oral e vaginal nos seres humanos. A própolis é um produto apícola com 
diversas atividades biológicas e tem sido utilizada como antimicrobiano. A variedade vermelha 
porém ainda não foi muito estudada. O objetivo deste trabalho foi avaliar a efetividade de 
formulações contendo própolis verde e vermelha verificando seu potencial antifúngico. Os 
extratos de própolis foram preparados por maceração (24h/sob agitação) e incorporados às 
formulações utilizando como excipientes o creme Lanette, creme Polawax, o creme-gel 
Hostacerin, o gel Aristoflex e o gel Natrosol. As formulações foram avaliadas quanto ao 
pH, estabilidade física e térmica, perfil reológico, avaliação macro e microscópica, atividade 
antimicrobiana. O pH das formulações após a incorporação dos extratos de própolis não 
variou. As formulações géis se mostraram menos estáveis fisicamente que às formulações 
creme. O halo de inibição apresentado pela formulação do creme Lanette foi em torno de 
16 mm para ambas as variedades e própolis, demonstrando ser o melhor excipiente dentre 
os estudados. A formulação com própolis que apresentou melhor estabilidade, impressão 
global e atividade antifúngica foi a desenvolvida com o creme Lanette. 

Própolis; C.albicans; Forma farmacêutica uso vaginal.
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DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO 
DE AGUARDENTE VISANDO A AGREGAÇÃO DE VALOR 

DA POLPA DE COCO. 

Ana Paula Santos de Moura (UNIT, ITP), Paula Almeida Brito (UNIT, ITP), Sheila Brito de 
Rezende (UNIT, ITP), Cristóvão Petrônio Mendes (UNIT, ITP); Álvaro Silva Lima (UNIT, ITP), 
Cleide Mara Faria Soares (UNIT, ITP).

O crescente e significativo aumento da produção de coco no Brasil, aliado ao seu potencial 
nutritivo, estimula o aproveitamento deste na agroindústria. O aproveitamento da polpa de 
coco foi efetuado a partir do desenvolvimento do processo de produção de aguardente 
utilizando albúmen sólido do coco modificado por enzimas encontradas no milho, estimulando 
assim a criação de mecanismos de reciclagem. As fermentações na ausência (F1 e F2) e 
presença de ampicilina (F3) utilizando a levedura Saccharomyces cereviase foram realizadas 
em triplicata, com análises de: pH, °Brix, acidez total, densidade, graduação alcoólica, 
rendimento alcoólico e exames organolépticos. Os rendimentos alcoólicos obtidos foram 
cerca de 13% para as fermentações F1 e F2; e 11% para a F3, respectivamente. A presença 
de corpos estranhos em F1 torna este fermentado inapropriado para o consumo embora se 
tenha verificado neste o maior teor alcoólico (22,49°GL), estes parâmetros são descritos 
como fator limitante. E ainda deve-se ressaltar que a F3 não apresentou as características 
aceitas comercialmente, neste caso o odor. Percebe-se, portanto, a necessidade em 
melhorar a qualidade da bebida e o rendimento do processo fermentativo nas condições do 
fermentado F2 estudando-se a aplicação de novas linhagens de leveduras, além do controle 
da presença de bactérias.

Antibiótico, Coco, Contaminantes.
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DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO SENSORIAL DE 
BARRA DE CEREAIS CONTENDO PÓLEN, MEL E 

INGREDIENTES REGIONAIS.

Thamara Rodrigues dos Santos – UNIT, ITP; Jakcline dos Santos Melo – UNIT, ITP; Álvaro 
Silva Lima – UNIT, ITP; Francine Ferreira Padilha – UNIT, ITP; Paulo Sérgio Marcellini - 
UFS; Juliana Cordeiro Cardoso – UNIT, ITP; (PROBIC/UNIT; ITP; BNB). 

A barra de cereal é um produto inovador, sendo ultimamente bastante consumida pela 
população. Barra de cereais contendo produtos como pólen, mel e farinha de casca de 
maracujá é um produto novo, que necessita de avaliação sensorial para verificar sua 
aceitação no mercado. Este trabalho visa o desenvolvimento e avaliação sensorial e físico-
química de barra de cereais contendo estes componentes. Foi utilizado planejamento 
fatorial 23, com variação dos 3 componentes, com quatro repetições no ponto central 
obtendo 12 formulações. A análise de textura foi realizada no texturômetro TAXT Express 
Enhanced. As formulações preparadas de acordo com o planejamento continham além dos 
três ingredientes a gelatina, maltodextrina, flocos de arroz e uva passa.  Na análise de 
textura não observou diferença significativa (p < 0,05) em relação à área sobre a curva 
(tenacidade) e ao gradiente inicial (crocância) para as formulações levadas e as não levadas 
ao forno. A maioria das formulações não levadas ao forno apresentou força máxima (dureza) 
semelhante. As formulações levadas ao forno apresentaram variação entre as mesmas no 
parâmetro dureza. Em relação à análise sensorial, a barra está sendo bem aceita, sendo 
que 7 formulações já foram avaliadas. As formulações apresentaram parâmetros de textura 
semelhantes às barras comerciais. 

Pólen apícola, Barra de cereais, Mel.
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DIDÁTICA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR VIRTUAL: NOVAS 
MANEIRAS DE ENSINAR E APRENDER!?

Renata Maria dos Santos – Pós-graduanda em Didática e Metodologia do Ensino Superior/
FAMA; Pós-graduanda em Educação à distância - SENAC e Membro do GEPHE (Grupo de 
Estudos e Pesquisas em História da Educação-UFS).

Este artigo contempla e Educação à Distância (EAD), especificamente a Educação Virtual, 
debruçando-se sobre o estudo da didática aplicada a este tipo de modalidade de ensino. 
Objetiva demonstrar que a didática para a EAD (virtual) deve possuir características 
específicas.Pretende ainda traçar o novo perfil da didática dentro da educação virtual, 
iluminando os profissionais que farão/fazem uso dela para ministrarem as suas aulas, 
através da análise sobre o conjunto de procedimentos que asseguram esse processo de 
ensino-aprendizagem.Através da pesquisa bibliográfica realizada, são destacados alguns 
aspectos da didática na educação virtual que devem ser compreendidos para que o 
processo de ensino-aprendizagem seja bem sucedido. Discorre sobre o histórico da EAD 
relatando o seu processo de evolução, até culminar na EAD virtual que tem a sua gênese 
nas novas tecnologias. O presente estudo reafirma a importância de nos preocuparmos 
com a formação didática dos professores de nível superior, para a sua atuação em 
ambientes virtuais. Reconhece ainda a relevância de nos debruçarmos sobre pesquisas 
que orientem essa prática pedagógica, para que possamos alcançar através da EAD virtual 
a democratização quantitativa e qualitativa do ensino superior. 

Ensino superior; Educação virtual; Didática.
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DISLEXIA: UMA BARREIRA PARA O APRENDIZADO DA 
LEITURA E DA ESCRITA 

Fernanda Rodrigues (Unit), Lícia Maria dos Santos (Unit) e Michaelle de Carvalho Batista 
(Unit).

O artigo propõe-se a conscientizar educadores sobre as causas e conseqüências da 
dislexia no ambiente escolar e na sociedade. Fundamentar o que é dislexia, relacionar 
comportamentos apresentados por disléxicos e fazer com que educadores aprendam a lidar 
com crianças que têm dificuldades de aprendizagem, visa-se oferecer uma contribuição 
para o conhecimento cognitivo. Ressaltamos que a dislexia não é uma doença sem cura, é 
transtorno psicológico que dificulta a aprendizagem na área da leitura, escrita e soletração, 
que se tratado desde cedo se obtêm bons resultados. Essa pesquisa é classificada como 
quantitativa do tipo pesquisa ação, pesquisa social com base empírica associada a uma 
ação ou de um problema, tem como objetivo investigar uma situação social a fim de 
resolver, ou pelo menos esclarecer a situação observada; e qualitativa desenvolvida com 
base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 
Para o embasamento teórico utilizou-se de autores de credibilidade como: Andrew W. Ellis 
(1995), Jacques Grégoire (1997), Corine Shith (2001), Lisa Stric (2001) entre outros.

Dislexia, educando, aprendizagem.
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DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO BRASIL E SERGIPE SOB 
A ÓTICA DA CARTOGRAFIA

Heleno Teles Barbosa Júnior (Departamento de geografia – ufs, heleno_geo@hotmail.
com) Gilza de Melo Machado (Departamento de geografia - ufs) Jose Eduardo de Oliveira 
(Departamento de geografia - ufs) Michel Tavares de Jesus (Departamento de geografia - 
ufs) Valter Oliveira da Cruz Silva (Departamento de geografia - ufs) Paulo José de Oliveira 
(Prof. MSc. Orientador/UFS, paulojoseoliveira@oi.com.br).

Este trabalho objetiva analisar o desenvolvimento humano no que diz respeito a renda 
no Brasil e em Sergipe. O mesmo foi elaborado com base nos dados do ano 2000 do 
Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, utilizando-se técnicas de Cartografia Digital e 
Geoprocessamento. Os mapas elaborados de acordo com as normas cartográficas e com a 
correta distribuição das classes temáticas. Deste modo, verificou-se que o Brasil caracteriza-
se por grandes diversidades regionais e estaduais de renda. Os números mostram uma 
renda fortemente concentrada na região sul e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Distrito Federal (0,720 a 0,842), por outro lado Alagoas, Paraíba, Ceará, Maranhão e Piauí 
possuem os menores índices de renda do país(0,558 a 0,646). A distribuição de renda em 
Sergipe encontra-se concentrada e desigual, sendo os municípios recebedores de royalties 
e os municípios da Grande Aracaju os de maiores renda (0,562 a 0,752) e os do Sertão 
e do Baixo São Francisco os de menor (0415 a 0,490). Deste modo, a renda encontra-se 
espacialmente concentrada e mau distribuída.

 Desenvolvimento Humano - Renda  - Desigual
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DIVERSIDADE CULTURAL E DIVERSIDADE 
LINGÜÍSTICA: DOIS CAMINHOS QUE SE CRUZAM 

Diane da Rocha Melo (Unit), José Sotero dos Santos Neto (Unit), Maria Luciene Ferreira 
Barreto (Unit).

A pesquisa em tela tem como objetivo discorrer sobre a diversidade nos âmbitos – cultural 
e lingüístico – que se cruzam no seio da sociedade, ao passo que identifica a escola como 
instrumento de fomentação no trabalho com o respeito às diferenças. No entanto, de acordo 
com os resultados obtidos, percebe-se que a “unidade na diversidade” deturpa os conceitos 
tradicionais defendidos pela instituição escolar, principalmente no tocante ao universo 
lingüístico. Desta forma, salienta-se a imagem de uma língua única, reflexo da norma 
padrão, variante utilizada pelas classes dominantes e corporificada na gramática normativa. 
Por outro lado, em consonância com os recentes estudos lingüísticos, desenvolve-se uma 
concepção de língua como instrumento de comunicação social, maleável e diversificado 
em todos os seus aspectos, meio de expressão de indivíduos que vivem em sociedades 
também diversificadas social, cultural e geograficamente. Logo, que esta reflexão acerca do 
processo da democratização da língua, transfigure-se no limiar para a construção de uma 
sociedade sem preconceitos, permeada pelo viés da libertação ao reconhecer a dignidade 
do outro como parâmetro das diversas relações.

Diversidade, escola, poder.
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DOAÇÃO DE ÓRGÃOS: ASPECTOS RESTRITIVOS E DE 
EFETIVAÇÃO DE TRANSPLANTES EM SERGIPE (2001-

2006).

 
Aline Michelli Costa do Santos, Amanda Brito de Oliveira, Ariella Dantas de Castro Pereira, 
Gabrielle Gomes da Fonseca, Juliana Oliveira Ribas, Lydiane Mello de Lima (UNIT).

A carência de doadores de órgãos é um obstáculo para efetivação de transplantes em 
Sergipe. Nos casos de doador vivo, a quantidade de transplantes é pequena diante da 
demanda de pacientes. A falta de informação limita o número de doações obtidas de 
pacientes com morte cerebral. A Central Estadual de Transplantes (CNDO-SE) é o órgão 
responsável por organizar, notificar e efetivar os transplantes no estado. Atualmente, estão 
na fila de espera 604 pessoas, sendo 344 de córnea e 260 de rim. Objetivou-se identificar 
os órgãos que para o transplante, necessitam de doador vivo e os originários de doador 
não - vivo, considerando restrições e efetivação. Pesquisa efetuada na CNDO-SE com uso 
de fichamento e entrevista informal. Também foram coletados dados estatísticos em fontes 
secundárias. Constatou-se que no período de 2001-2006, foram realizados transplantes, 
sendo 325 de córnea, equivalendo a 87,8% do total de transplantes efetuados, 2 de coração 
ou 0,5%,36 de rim ou 9,7% e 7 de osso ou 1,9%, perfazendo 370 deles ou 100%. Pode 
ser doador em vida toda pessoa que tiver parentesco consangüíneo com o receptor e/ou 
que apresentar autorização judicial. São doadores não-vivos, pacientes em UTI com morte 
encefálica, vítimas de traumatismo craniano ou AVC. 
 
Doação, doadores, transplantes.
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DOCÊNCIA E ENSINO DE HISTÓRIA: UM OLHAR DE 
EGRESSOS DA UNIVERSIDADE TIRADENTES. 

Diego Machado Andrade.

Esta pesquisa foi realizada com base central no ensino de História sob o olhar de seus 
egressos para analisar os resultados finais na formação destes profissionais buscando 
identificar habilidades, conhecimentos e aptidões dos corpos docente e discente.  Tratou-
se de uma pesquisa qualitativa, onde o instrumento utilizado para coleta dos dados foi 
a entrevista semi-estruturada aplicada junto a 20 (vinte) egressos do curso de História 
da Universidade Tiradentes. Diante dos resultados, observou-se a grande necessidade 
de investimentos em acervos bibliográficos, a difusão da história local e a seleção de 
professores, primando por aqueles que possuam uma melhor articulação teórico-prática.  
As considerações dos entrevistados vieram reforçar a grande importância da formação de 
professores para que os alunos ao saírem da Academia e entrarem no mundo do trabalho 
tenham uma articulação teoria/prática que permita o desenvolvimento do ofício docente no 
ensino de História.

Ensino de História; Formação docente; Aluno Egresso.
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DOCÊNCIA EM SERVIÇO SOCIAL: UM ESPAÇO SÓCIO-
OCUPACIONAL EM DESENVOLVIMENTO

 
BRITTO, Adelina Amélia V. Lubambo de. (UNIT) CORREIA, Miraci dos Santos (UNIT).

O interesse dos discentes e egressos do curso de Serviço Social pela especialização na 
área da Docência tem sido significativo, embora seja rotulado culturalmente e pela mídia, 
como mais sacrificado e menos recompensado. Isso se deve às mutações ocorridas pela 
reestruturação do mundo globalizado atendendo as novas exigências do mercado. Diante do 
exposto, a presente pesquisa objetivou conhecer as motivações dos discentes e egressos 
da Universidade Tiradentes – UNIT por esta área de trabalho; identificar em qual dos campi 
analisados tem interessados e conhecer o perfil destes acadêmicos. O universo da pesquisa 
foram os quatro campi da instituição. Os métodos foram históricos e estatísticos e como 
técnica de pesquisa a observação direta extensiva com a aplicação de questionários, sendo 
direcionados aos discentes e egressos. Percebeu-se que existe um número significativo de 
discentes interessados na Docência em Serviço Social, motivados ora pela proliferação de 
IES no Estado de Sergipe nos últimos anos, ora pelo status de ser professor universitário. 
Observou-se também, que os alunos matriculados na capital demonstraram maior interesse 
em seguir a docência. Concluiu-se que, na percepção dos sujeitos pesquisados, ao ensinar 
o professor também aprende, desenvolvendo capacidade crítica e propositiva, habilidades 
e competências necessárias ao mercado de trabalho na atualidade 

Serviço Social. Fazer profissional. Docência no Ensino Superior.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: IMPACTOS SOBRE A 
APRENDIZAGEM 

Adilsomar de Oliveira Leite.

A Educação a Distância tem crescido de maneira significativa na última década. Mas será 
que ela vem atendendo às necessidades e as expectativas dos estudantes? Este trabalho 
tem, justamente, a pretensão de mostrar as impressões do estudante de EAD na cidade 
de Feira de Santana-BA. Primeiramente, tracei uma trajetória histórica do surgimento da 
EAD no Brasil, mostrando quando ela chegou aqui e algumas das instituições que ainda 
existem. Em seguida, retratei as leis, que tratam do assunto, mas especificamente a 
Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) e a Portaria Normativa 
nº 2, publicada no Diário Oficial da União em 11 de janeiro de 2007. Mas adiante, fiz uma 
entrevista, baseada em questionário pré-estabelecidos, em três das universidades existente 
na cidade, com 30 alunos (todos eles estudantes de licenciatura e 90% deles maiores de 25 
anos), a fim de saber o que eles pensam a respeito da EAD e como são desenvolvidos os 
trabalhos para formação acadêmica deles. 

Educação a Distância; Feira de Santana.
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EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA COMO POLÍTICA 
PÚBLICA DE CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO 

SERGIPANO 

Elange Oliveira dos Santos; UNIT; Gilnara Guedes dos Santos UNIT; Ada Augusta Celestina 
Bezerra (orientadora). (FAPITEC Resumo).

O objetivo da investigação é avaliar os impactos da Educação Contextualizada como 
política pública desenvolvida no município de Poço Redondo, localizado na região do 
semi-árido sergipano, no período de 1998 a 2004, à luz da categoria: sustentabilidade. 
A hipótese de trabalho é que os impactos sociais, econômicos e ecológicos da educação 
contextualizada como política pública nessa região, a serem constatados nos indicadores 
sociais e educacionais bem como nas representações de educadores, alunos e pais, 
revelarão rupturas/continuidades no âmbito da administração municipal/estadual/federal, 
positividades e fragilidades de uma política pública comprometida com a sustentabilidade 
do semi-árido.  Trata-se de pesquisa financiada pela FAPITEC – SE, que assegura a bolsa 
de iniciação científica e recursos que viabilizam o projeto, em parceria com a Universidade 
Tiradentes. As representações dos protagonistas estão sendo coletadas, analisadas 
e confrontadas com os indicadores quantitativos oficiais, discursos dos mentores e 
observações dos pesquisadores. Aborda o grau de participação dos diversos segmentos da 
comunidade, da escola pública e dos movimentos da sociedade civil organizada, a natureza 
da sua contribuição em relação à meta de superação do atraso de uma região que viveu 
por muito tempo na ilusão da seca e chão rachado como castigo, sendo objeto de ações 
emergenciais e assistencialistas.

Educação contextualizada; políticas públicas; e semi-árido.
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EDUCAÇÃO E FÉ: ATUAÇÃO DAS IRMÃS CAMILIANAS 
NO ORATÓRIO FESTIVO SÃO JOÃO BOSCO 

Nadja Santos Bonifácio (GEPHE/UFS) Josineide Siqueira de Santana (UFS/SEED) Dilson 
Gonzaga Sampaio (GEPHE/UFS) Patrícia Francisca de Matos Santos (GEPHE/UFS)
Patrícia Batista dos Santos (Seminário Maior N. S. da Conceição/UNIT).

 Esta comunicação trata da atuação das Irmãs Ministras dos Enfermos de São Camilo na 
cidade de Aracaju, especificamente no Oratório Festivo São João Bosco. O artigo nasce de 
um estudo inicial sobre Oratório, instituição que está sob a direção das Irmãs Camilianas 
desde 1952. A citada instituição, na época, constituía-se num complexo formado por: 
internato, externato e pensionato. Estava destinado a atender crianças pobres, no internato 
e externato; senhoras e moças no pensionato. Oferecia para as alunas internas ensino de 
primeiras letras, oficinas de trabalhos manuais, catequese e canto. Portanto, este artigo 
pretende analisar a ação das irmãs camilianas para procurar entender as práticas educativas 
desenvolvidas na referida instituição naquele momento. Para isso, foram analisadas fontes 
diversas como: jornais, fotografias, documentos oficiais, entrevistas, além da bibliografia 
relacionada ao tema. O estudo fundamenta-se sob uma perspectiva histórico-cultural, 
direcionado ao campo da História da Educação e Educação Feminina. 

Prática educativa; Educação feminina; Irmãs camilianas.
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 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA REFLEXÃO A 
PARTIR DA SUA INSERÇÃO NO ENSINO NOTURNO NAS 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ARACAJU 

Layanne de Oliveira Barros (Unit); Elenice Rizzetti (Unit); José Vinícius Andrade Carvalho 
(Unit); Laerte dos Anjos Reis (Unit); Ryan Cléstene da Silva Santos (Unit); Jussara da Silva 
Rosa (Orientadora - Unit). 

O presente estudo teve por finalidade refletir sobre a inserção da educação física no turno 
da noite nas escolas estaduais de Aracaju / SE. Para o desenvolvimento desta pesquisa 
inicialmente foram abordados os principais aspectos da história da educação física do Brasil, 
para melhor compreender a evolução desta disciplina, desde a sua obrigatoriedade como 
componente curricular até a sua inserção no turno da noite. A partir de então, realizou-se 
uma análise utilizando uma pesquisa de campo do tipo descritiva através de questionários 
objetivos aplicados aos alunos das escolas estaduais da cidade de Aracaju que estudam 
no turno da noite. Diante das análises e discussões dos dados, observou-se uma grande 
aceitação desta matéria por parte dos alunos apesar de os mesmos afirmarem não ter muito 
contato com a disciplina. Quanto à caracterização das aulas, os estudantes informaram ter 
aulas práticas com mais freqüência ao invés de uma divisão proporcional entre práticas 
e teóricas. Desta forma faz-se necessário dar maior relevância a estas aulas posto que 
mesmo a maioria dos entrevistados estudando em um horário posterior ao seu trabalho, se 
mostram interessados em vivenciar e usufruir dos benefícios da educação física.

Educação física; Currículo; Ensino Noturno.
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EDUCAÇÃO,IGREJA E IMPRENSA:NOTAS SOBRE 
AS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO VEICULADAS NO 

JORNAL “A CRUZADA” – 1918 A 1969. 

Rozendo de Aragão Sá, Ronaldo Nunes Linhares, Josefa Eliana Souza e Miza Tamara dos 
Santos. 

O Jornal Sergipano “A Cruzada” teve a sua origem no ano de 1918 e circulou com algumas 
interrupções até meados de 1970.De origem católica,está dividido em duas fases:a primeira 
vai de 1918 a 1926.Neste período o jornal é extremamente elaborado com normas doutrinárias 
sobre a religião e poucas notas públicas.No final desta fase,o periódico inicia a publicação de 
notícias de interesse da sociedade,mesmo ainda mantendo seu padrão religioso.A segunda 
fase ocorre entre 1935 a 1969 e pode-se perceber uma grande transformação no perfil do 
jornal.A Cruzada tem mais espaços comerciais entre as matérias.A religiosidade permanece 
no impresso,mas as notícias nacionais e internacionais ganham maior destaque.Além disto 
nota-se a exaltação da pátria,a feroz condenação ao comunismo e maior divulgação da 
cultura.O intuito da pesquisa será a identificação de conceitos de educação propostos pela 
Igreja em comparação aos padrões da época no Brasil e em Sergipe.Para se chegar às 
conclusões,está  em andamento a leitura de obras sobre a origem da imprensa sergipana e 
a análise dos números do jornal disponíveis em arquivos CDSF.

Religião, Notícias, Educação.
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EDUCANDO MENINAS: A CONTRIBUIÇÃO DAS IRMÃS 
MISSIONÁRIAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO NO 

ORFANATO DE SÃO CRISTÓVÃO 

Josineide Siqueira de Santana (UFS) Rosemeire Siqueira de Santana (FSLF) Nadja  Santos 
Bonifácio (GEPHE/UFS).

Patrícia Batista dos Santos (Seminário Maior N. S. da Conceição/UNIT) O presente artigo 
tem como objetivo apresentar a implantação da Congregação Religiosa Missionária “Irmãs 
Missionárias da Imaculada Conceição”  e sua contribuição  à educação feminina em Sergipe. 
Fundada em 15 de maio de 1910, a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada 
Conceição se dedicou primeiramente à educação da infância e da Juventude na cidade de 
Santarém, no estado do Pará. Chegando a São Cristóvão em 1922, a pedido do vigário Frei 
Cornélio Neises, OFM (Ordem Franciscana Menor)  se ocupou da administração do Orfanato 
de São Cristóvão e um ano mais tarde organizou a escola do Orfanato, cujo  principal  
objetivo era educar as meninas que ali viviam. Para a realização da presente pesquisa 
foram utilizadas diversas fontes, tais como: Livros de Matrículas e Aparelhamento Escolar, 
Leis e Decretos, Depoimentos escritos e bibliografia especializada. Irmãs Missionárias da 
Imaculada Conceição; 

Orfanato; Educação Feminina
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EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO CRÔNICA E REPETIDA DE 
TENS NA INTENSIDADE DE DOR DE PACIENTES COM 

OSTEOARTROSE DO JOELHO 

Jorge Alberto Vieira Júnior, Michelle Teles Morlin, Paulo Marcio Pereira Oliveira, Josimari M. 
de Santana, Valter Joviano de S. Filho. 

O estudo tem como objetivo investigar a administração diária repetida da TENS de alta 
freqüência apresenta redução do efeito antinociceptivo ao longo de um período de tratamento 
de 2 meses da dor crônica da OA de joelho. Serão recrutados  pacientes do Ninota Garcia 
e divididos em 4 grupos. O grupo 1 será submetido à TENS Alta Freqüência por 5 dias no 
joelho afetado por 30 minutos. No grupo 2 será aplicada a TENS Alta Freqüência por 3 dias 
no joelho afetado por 30 minutos. Os grupos 3 e 4 receberão, respectivamente, a TENS 
Placebo por 5 dias e TENS Placebo por 3 dias, aplicados no mesmo local e na mesma 
duração dos grupos TENS ativa (grupos 1 e 2). Para mensuração da dor e avaliação dos 
pacientes, serão utilizados instrumentos como Escala analógica visual de dor, goniômetria, 
teste “Time UP and GO test”, questionário  McGill , índice de dor (PRI), número de palavras 
escolhidas (NWC) e SF-36. Para análise estatística será utilizado o teste de friedman, 
Kruskal-Wallis e intra-grupo , Wilcoxon Matched Pairs, e a correlação de Spearman . Os 
dados serão apresentados como média±erro padrão da média e os valores de p < o.,05 
serão considerados estatisticamente significantes.

Estimulação elétrica transcutânea do nervo; Dor; Medição da dor; Artralgia; Osteoartrite do 
joelho.
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EFEITOS DAS CHUVAS NAS ÁREAS DE RISCO NA 
CIDADE DE ARACAJU. 

João Luiz Santana Brazil – UNIT Cleverton Dos Santos – UNIT Hilberton Cardoso de 
Santana do Espirito Santo - UNIT.

O projeto tem como objetivo geral analisar os principais problemas decorrentes da 
precipitação pluviométrica nas áreas de risco (Santa Maria, Coqueiral, Mosqueiro, entre 
outros) no município de Aracaju, assim identificando e caracterizando cada área de risco e 
os seus problemas, e mapeando a relação de nível de risco e a potencialização da chuva. 
Na execução do trabalho serão utilizados: a pesquisa bibliográfica, mapas e dados da 
Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), Defesa Civil e da Empresa Brasileira 
de Infra-estrutura Aeroportuária (INFRAERO) sobre o total de precipitação em Aracaju e 
as estatísticas sobre os problemas provocados pelas fortes precipitações; além disso, 
serão aplicados questionários e entrevistas junto à população. A partir de alguns dados 
já coletados verificou 22 áreas de risco devido às fortes chuvas e ao crescimento urbano 
desordenado especialmente em áreas inadequadas como próximo aos morros e as encostas 
que apresentam problemas (deslizamento, erosão e alagamento) em épocas de chuvas. 
Por fim esses problemas e as áreas de risco precisam ser identificados, classificadas e 
mapeadas de forma que permita analisar os fatores e assim diminuir os riscos dessas áreas 
que não recebem nenhuma infra-estrutura urbana provocando assim grandes problemas 
para a sociedade que residem nessas áreas de risco. 

Precipitação, Áreas de risco, Problemas.
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EMBATES ENTRE CULTURA POPULAR E CULTURA DE 
MASSA ATRAVÉS DE REPRESENTAÇÕES DO FORRÓ

 
Diego Aragão Santos, Augusto César Feitosa (Orientador – Unit).

Os festejos juninos representam de forma peculiar a cultura nordestina expondo na sua 
ritualística personagens, culinária e músicas características dessa região. A celebração ao 
São João é inicialmente empreendida por devotos como ato religioso e posteriormente se 
estende a outros motivos. Desse modo, diversos símbolos são agregados conforme a adesão 
de novos grupos. O forró como música predominante assume tais símbolos e manifesta-se 
como grande marco da cultura popular. No entanto, quando observado através dos seus 
últimos desdobramentos encontramos uma música e um aparato técnico tão sofisticado que 
nos leva a questionar sua representatividade. Enquanto manifestação da cultura de massa 
o forró apresenta-se através de estilizações, letras, e ritmos que “negam” de forma direta 
sua origem. A partir destes pressupostos objetivamos mapear algumas transformações do 
forró, destacando o caráter da indústria cultural ao cooptar o fenômeno descrito para a 
lógica do capital. Para tal, a pesquisa foi realizada através da análise detida de estudiosos 
da escola de Frankfurt, como também relatos coletados em entrevistas e o recolhimento de 
dados em arquivos. 

Indústria Cultural, Forró, Teoria Crítica.
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ENERGIA NUCLEAR: FONTE DE RIQUEZA 

Joana D’arc Correia de Azevedo (UNIT) Cristiane Azevedo Cruz (UNIT) Juliana Ferreira dos 
Santos (UNIT) Pâmela Priscila Schardosim (UNIT) Ramon Carvalho (UNIT).

Energia nuclear é a energia liberada durante a fissão ou fusão dos núcleos atômicos. É 
inegável que a energia nuclear ainda tem um papel a desempenhar nessa fase de transição 
do petróleo para novas fontes de energia, sendo considerada a energia do futuro. A energia 
nuclear tem como principal fonte o mineral radioativo urânio. O Brasil possui uma das maiores 
reservas mundial de urânio que permite o suprimento das necessidades domésticas em longo 
prazo e disponibiliza os seus excedentes para o mercado externo.  A utilização da energia 
nuclear apresenta elevados custos, além do gravíssimo problema dos acidentes nucleares, 
dos resíduos e da contaminação do meio ambiente. No entanto, o maior problema ambiental 
diz respeito à disposição dos rejeitos radioativos gerados pela usina. O problema é como 
dispor e isolar de maneira segura tais rejeitos, para não contaminar os recursos hídricos ou 
mesmo a atmosfera, já que não existem ainda soluções adequadas e definitivas para isso, 
não se trata apenas de um problema científico ou tecnológico, mas envolve questões de 
outras naturezas no destino destes dejetos radioativos. O presente projeto foi desenvolvido 
a partir de pesquisas bibliográficas acerca da problemática. 

Energia nuclear, Urânio e Impactos ambientais.
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ENSINO E LITERATURA: REPRESENTAÇÕES DA 
ESCOLA NA FICÇÃO DO SÉCULO XIX 

Roberta Dayne de Oliveira Couto (Universidade Federal de Sergipe), Wagner Gonzaga 
Lemos (Universidade Tiradentes); Tatiana Cintia da Silva (Faculdade de Formação de 
Professores de Penedo), Suely Prado Silva (Faculdade Pio Décimo).

Este trabalho, tendo em consideração o papel de registro social da literatura, busca em uma 
visão panorâmica verificar as representações da escola e/ou elementos a ela vinculadas na 
prosa ficcional do século XIX, mormente na segunda época deste, na vigência do Realismo 
e Naturalismo nas letras nacionais. 

Século XIX; Ficção; Educação.
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ENSINO PRESCRITIVO DA LÍNGUA X DESCRITIVO: UM 
REFLEXO SOBRE A PRÁTICA DOCENTE 

Tatiana Cíntia da Silva Wagner Gonzaga Lemos.

 A posição do professor de línguas vai sempre depender de sua forma de enxergá-la. O 
professor pode trabalhar de forma que a língua vire sinônimo de silenciamento de sentidos, 
utilizando-se do ensino prescritivo ou partir de um estudo descritivo e flexivo. Pensando 
na primeira concepção, o professor vai possuir uma função ditatorial, pois como afirma 
Travaglia: “A primeira concepção vê a linguagem como expressão do pensamento” (2005, 
p.21), assim, a fala é apenas uma exteriorização já que tudo é construído na mente; 
logo, para essa concepção nem o outro indivíduo ou o meio sócio-cultural influenciam no 
discurso. Deste modo, o professor vai voltar-se apenas para os padrões preestabelecidos. 
Por outro lado, se o professor tomar como prática a observação das habilidades lingüísticas 
existentes entre os alunos, considerando as variações existentes em sala, fará com que a 
linguagem seja realmente efetivada. Ou seja, com o ensino descritivo, o professor não vai 
negar a gramática normativa, mas também não irá taxar a oralidade como um erro, pelo 
contrário, terá um leque maior de possibilidades para mostrar aos alunos a língua como um 
princípio ideológico e discursivo, a aula será mais produtiva e terá espaço para a interação 
professor-aluno.      

Prática docente; ensino prescritivo; ensino descritivo. 
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ESTERIFICAÇÃO CATALÍTICA PARA PRODUÇÃO DE 
BIODIESEL EM REATOR MICROONDAS

Amanda de Azevedo Gonçalves Juliana Silva Alves Carneiro Marcela Oliveira Meneses 
André Luis Dantas Ramos Cláudio Dariva Montserrat Fortuny Heredia. 

Biodiesel é um combustível originado a partir da transformação de gorduras vegetais ou 
animais na presença de um álcool de cadeia curta. O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito 
microondas na reação de esterificação de ácidos graxos de cadeia longa (ácido oléico), 
com o uso de catalisador heterogêneo (nióbio). Neste trabalho, as variáveis analisadas 
foram temperatura, tempo de reação, razão molar entre o ácido e o tipo de álcool (metanol 
e etanol), potência aplicada, agitação do sistema, pureza dos reagentes e o efeito da 
desativação do óxido de nióbio. Os testes foram realizados em batelada utilizando o reator 
microondas Synthos 3000 da Anton-Paar e o catalisador foi caracterizado pelo método BET. 
Observou-se que o catalisador óxido de nióbio teve uma conversão significativa em relação 
a não catalítica. Verificou-se os testes realizados no sistema reacional com alcoóis (metanol 
e etanol), uma elevada conversão do metanol comparado ao etanol em todos os testes. 
Visto que, a razão molar aumentou levando a diminuição da conversão, explicado pela 
baixa concentração do ácido graxo. Usando ácido oléico com catalisador óxido de nióbio 
pode-se analisar uma satisfatória conversão cerca de 85% (T=200°C, 30 min, 5% p/p) e 
uma concentração que aumenta em função do catalisador. 

Produção de biodiesel – Reação Catalítica via Microondas – Esterificação.
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ESTERIFICAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL 
EM REATOR MICROONDAS EMPREGANDO ÁCIDO 
SULFÚRICO COMO CATALISADOR HOMOGÊNEO.

Juliana Silva Alves Carneiro (UNIT), Amanda de Azevedo Gonçalves (UNIT), Marcela 
Oliveira Meneses (UNIT), André Luis Dantas Ramos (UNIT e ITP), Cláudio Dariva (UNIT e 
ITP), Montserrat Fortuny Heredia (UNIT e ITP).
     
 O biodiesel é uma mistura de ésteres alquílicos de cadeia longa. A rota mais comumente 
empregada para a sua produção é a transesterificação homogênea básica de triglicerídeos 
com álcool de cadeia curta. Porém esse processo é limitado pela necessidade da 
especificação da matéria-prima. A esterificação é então estudada como forma de otimizar 
a produção quando a matéria-prima disponível possuir alto teor de ácido graxo livre ou 
advir do aproveitamento de resíduos destes ácidos. A catálise homogênea é rota mais 
rápida e o ácido sulfúrico o catalisador mais empregado. Fazendo uso do reator microonda 
como processo alternativo de produção, o trabalho em questão buscou, por meio de 
comparações entre curvas cinéticas, as vantagens deste aquecimento frente ao promovido 
por reatores convencionais. Foi também analisada a influência de variáveis de processo, 
como temperatura, razão molar e concentração do catalisador. A baixas temperaturas, 
benefícios no tipo de aquecimento proposto já pôde ser verificado, assim como influência 
significativa do incremento da razão molar e concentração de catalisador nas conversões 
obtidas, aferidas via titulação ácido-base.  Constatações como essas revelam o aspecto 
promissor da esterificação via microondas na produção de biodiesel. 

Biodiesel - Microondas – Esterificação.
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ESTUDO COMPARATIVO DA FOTOBIOMODULAÇÃO 
À LASER λ660NM E MEMBRANAS BIOLÓGICAS NO 

PROCESSO DE REPARO CICATRICIAL EM DORSO DE 
RATOS 

Vítor Garcia Moreno de Oliveira, Rose Nely Pereira Filho, Sônia Oliveira Lima, Juliana 
Cordeiro Cardoso, Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior, Maria Amália Gonzaga 
Ribeiro. 

O uso de membranas biológicas no reparo de feridas dérmicas extensas tem sido 
bastante discutido na literatura, especialmente aquelas à base de colágeno, devido à 
biocompatibilidade e interatividade desse material. Adicionalmente, tem sido relatado que 
a reticulação do colágeno otimiza a utilização desta molécula em membranas. Além disso, 
a fotobiomodulação a laser (LLLT) tem sido empregada para biomodular o reparo cicatricial 
de feridas mucocutâneas. No entanto, não existem relatos na literatura acerca de possíveis 
efeitos sinérgicos advindos da associação entre a LLLT e o uso de membranas de colágeno 
reticulado (McR). Desta forma, este trabalho objetiva avaliar a eficácia do LLLT (λ660nm, 
35mV, 20J/cm2) associado a McR sobre o reparo cicatricial em ratos. Para tanto, serão 
preparadas membranas de colágeno I extraído de tendão bovino previamente reticulado por 
meio de glicosilação. Posteriormente, serão realizadas feridas de 1cm2 no dorso de ratos, 
que serão tratados com membranas de colágeno e membranas de colágeno glicosilado, 
associados ou não a fotobiomodulação a Laser. Após 8 e 14 dias, os espécimes serão 
removidos fixados e processados para posterior análise morfológica. Com essa pesquisa, 
espera-se obter dados importantes para subsidiar estratégias alternativas para o tratamento 
de feridas abertas. As implicações clínicas desta pesquisa poderão quiçá permitir 
extrapolações para uma ampla gama de condições clínicas onde haja desnudamento 
epitelial ou ulceração com perda de substância, sem possibilidade de coaptação de bordas. 
Além disso, o presente estudo descortina um amplo campo de pesquisa com moléculas de 
colágeno glicosilado em outras patologias e agravos à saúde.

Laser, Cicatrização, Colágeno.
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ESTUDO DA ATIVIDADE ATIOXIDANE DE PLANTAS 
MEDICINAIS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO 

ESTADO DE SERGIPE. 

Gabriel Gusmão Grisi Rocha – UNIT,ITP ; Marcelo Brito de Mello – UNIT, EMBRAPA; Juliana 
Cordeiro Cardoso – UNIT,ITP; Sandra Sueli Chan – UNIT,ITP. (PROBIC/UNIT; ITP).

As comunidades quilombolas são grupos étnicos, predominantemente constituídos pela 
população negra, que se definem a partir das relações com a terra, o parentesco, o 
território, as tradições e possuem práticas relacionadas à cultura popular transmitida de 
geração para geração. Nos quilombos a flora medicinal constitui um arsenal terapêutico 
de enorme importância, pois desde várias décadas as plantas vêm sendo utilizadas como 
fontes medicamentosas empregadas em preparações tradicionais de cura na comunidade. 
As plantas foram coletadas na comunidade quilombola Pontal da Barra, localizada em 
Barra dos Coqueiros – SE região metropolitana de Aracaju, através de uma abordagem 
etnofarmacológica onde foram desenvolvidos estudos da determinação de compostos 
fenólicos totais no laboratório bem como a identificação botânica e taxonômica das mesmas. 
Utilizou-se o método de Folin-Ciocalteau para a análise de fenóis totais e sua concentração 
foi avaliada através da curva padrão do ácido gálico (2,5 a 12,5μg/mL) dissolvido em água 
destilada a 760nm e os valores de fenólicos totais foram expressos como equivalentes de 
ácido gálico (mg de ácido gálico/g de amostra). O conteúdo de compostos fenólicos foi de 
42,25 mg/mL para Cidreira Branca (Mellissa officinalis L.); 266,95 mg/mL para o Barbatimão 
(Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville); e 2,03mg/mL de Capim-Santo (Cymbopogon 
citratus (DC) Stapf.).

 Quilombolas; Plantas medicinais; Atividade antioxidante.
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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE AMIDO E 
PLASTIFICANTES NA ELABORAÇÃO DE FILMES DE 

MANGABA 

Mateus Santos Melo – UNIT, ITP – PROBIC;  Juliana Cordeiro Cardoso – ITP, UNIT;  Ricardo 
Luiz Cavalcanti Albuquerque Júnior – ITP, UNIT; Francine Ferreira Padilha - ITP e UNIT.

Filmes de revestimento e biodegradáveis são aplicados em diversos setores, entre estes 
se destaca seu uso em fármacos e em alimentos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver 
e caracterizar um filme biodegradável a partir de mangaba (Harconia speciosa Gomes). 
A elaboração dos filmes foi realizada segundo a técnica de “casting”, onde foi avaliada 
a concentração de amido (1 – 3,5%) e sacarose (0 – 2%) e polpa de mangaba (q.s.p. 36 
g). Os filmes foram caracterizados quanto a: avaliação macroscópica, microscopia ótica, 
opacidade, cor, grau de intumescimento em pH neutro e ácido, permeabilidade a gordura 
e permeabilidade a vapor d´água. Foram obtidas doze formulações sendo selecionadas 
seis formulações para caracterização. Quanto a cor, opacidade e permeabilidade a vapor 
d´água o melhor filme foi o SIA7 que continha maio teor de sacarose e amido. Quanto ao 
intumescimento o filme SI3 foi o que apresentou maior intumescimento em meio neutro, 
e o SIA7 apresentou uma maior biodegradabilidade em meio ácido e neutro. Os filmes 
observados através de microscopia ótica apresentaram superfície irregular proveniente de 
partículas da mangaba. Quanto a permeabilidade a gordura todos os filmes mostraram-se 
excelentes para serem utilizados como barreira não permitindo a passagem de gordura por 
até 5 horas.

Filme, Mangaba, Amido.
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ESTUDO DA QUALIDADE DO MEL PRODUZIDO NO 
SERTÃO SERGIPANO. 

Camila de Arruda Cordeiro (UNIT), Claudenice Alves da Paixão (UNIT), Juliana Cordeiro 
Cardoso (UNIT/ITP), Roneval Fêlix de Santana (ITP), Álvaro Silva Lima (UNIT/ITP). 
Financiamento CODEVASF.

O mel é um alimento líquido açucarado, viscoso e de elevado consumo, sendo regularizado 
sua composição pela ANVISA. Portanto, o objetivo do trabalho é averiguar a composição e 
a qualidade dos méis produzidos no Sertão Sergipano com vistas a sua comercialização. 
Foram avaliadas 30 amostras, de acordo com métodos e parâmetros estabelecidos pelo 
Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel (determinação de umidade; acidez; 
açúcares redutores e não redutores e cinzas; provas de adulterações de Lugol, Fiehe, Lund 
e hidroximetilfurfural; bem como, análises macroscópicas e microbiológicas: coliforme totais 
termotolerantes; Salmonella; bolores e leveduras e bactérias mesófilas. Observou-se que 
para os testes de adulteração 100% das amostras foram negativas para os métodos de 
Lugol e Lund, ao passo que 100% foram positivas para Fiehe (aquecimento). Em termos 
de percentual de reprovação observou-se: 6,67% para cinzas, 26,67% para acidez, 100% 
HMF (aquecimento) e 0% para umidade, açúcares redutores e não-redutores. Na análise 
microbiológica observou-se menos que 2NMP/mL para coliformes totais e termotolerantes, 
ausência de Salmonella, 30% das amostras contendo bolores e leveduras com contagem 
entre 60,33-133,33 UFC/mL e 20% para bactérias mesófilas com contagem entre 11-20 
UFC/mL, denotando aprovação para todos estes parâmetros. Na análise macroscópicas 
foram encontrados pólen e materiais estranhos não identificados.

Mel, qualidade, composição.
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ESTUDO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE 
QUEIJOS COALHOS COMERCIALIZADOS EM ARACAJU 

– SE

Roneval Felix de Santana (UNIT e ITP), Danilo Meireles dos Santos (UNIT), Antonio Carlos 
Caparran Martinez (UNIT), Álvaro Silva Lima (UNIT e ITP).

Considerando a grande importância socioeconômica do queijo coalho para a Região  
Nordeste do Brasil,  das condições precárias em que é produzido e comercializado e do 
risco à saúde do consumidor devido à presença de patógenos e da indisponibilidade de 
informações epidemiológicas sobre a qualidade do produto em questão; desenvolveu-se a 
presente pesquisa visando determinar a ocorrência de Staphylococcus aureus, Salmonella 
sp. e microrganismos indicadores de contaminação fecal no queijo coalho vendido no Mercado 
Municipal Albano Franco na cidade de Aracaju - SE. Foram analisadas 15 amostras de 
queijo coalho, produzidos e comercializados no Estado de Sergipe das quais 26,67% foram 
positivas para Salmonella sp. e 46,67% positivas para estafilococos coagulase positiva. 
Com relação à contaminação por coliformes totais, 93,33% das amostras apresentaram 
valores entre 8,0x102 – 1,23x104 NMP/g e de 2,72x102 – 1,12x103 NMP/g, para coliformes 
termotolerantes encontrando-se assim, fora do limite aceitável pela legislação. Os queijos 
coalho envolvidos no estudo apresentaram resultados nos quais demonstram que há 
grande prevalência de coliformes, que são indicativos da baixa qualidade higiênica, não 
apresentaram segurança alimentar, visto que a maioria continha estafilococos coagulase 
positiva e a presença de Salmonella sp.  Deste modo classificando os produtos como sendo 
impróprios ao consumo humano.

Queijo coalho, Condição higiênico-sanitária, Microorganismos. 
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ESTUDO DA TOXICIDADE DO EXTRATO 
HIDROALCOÓLICO OBTIDO POR MACERAÇÃO DE 

PRÓPOLIS VERMELHA 

Juliana Ouriques Leite (Curso de Farmácia -UNIT e LPNS/ITP/UNIT, juju_leite@yahoo.com.
br); André Luis Barreto (LBME/ITP/UNIT), Edilson Divino Araújo (LBT/ITP/UNIT), Ricardo 
Albuquerque Júnior (LBME/ITP/UNIT), José Melquíades Rezende Neto (UNIT), Juliana 
Cordeiro Cardoso (LPNS/ITP/UNIT, juaracaju@yahoo.com.br).
 
A própolis é uma resina elaborada pelas abelhas, que possui composição química vasta 
e complexa, tendo inúmeras propriedades biológicas tais como atividade antimicrobiana, 
antiulcerogênica, cicatrizante e antioxidante. A própolis vermelha é uma variedade 
encontrada principalmente nos estados de Sergipe e Alagoas, sendo observadas poucas 
publicações sobre esta variedade e nenhuma relativa à sua toxicidade, sendo necessários 
estudos sobre a dose tóxica dos extratos deste material para seu uso seguro. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar a toxicidade aguda oral de diferentes concentrações de extrato 
de própolis vermelha provenientes da região de Brejo Grande-SE. Os animais foram 
divididos em 4 grupos, contendo 6 animais por grupo: Macho Teste 0,1 g.Kg-1; 0,2 g.Kg-1; 
0,4 g.Kg-1; Fêmea Teste 0,1 g.Kg-1; 0,2 g.Kg-1; 0,4 g.Kg-1; Macho e Fêmea Controle com 
Propilenoglicol. Os animais foram observados durante 14 dias e avaliadas alterações no seu 
comportamento, massa corpórea e dos seus órgãos (fígado, coração e rins), parâmetros 
histopatológicos e bioquímicos (uréia, creatinina, TGP, fosfatase alcalina). Os resultados 
morfológicos e bioquímicos dos grupos teste foram similares aos dos grupos controles e não 
houve nenhuma morte. Os resultados demonstraram que o extrato de própolis vermelha por 
via oral mostrou ser bem tolerado por ratos nas concentrações estudadas.

Própolis vermelha, Toxicidade, maceração.
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ESTUDO DA UTILIZAÇÃO DE BACTÉRIAS NO CORANTE 
VERDE DE INDANTHREN

Anderson Philipy Cabral Alves (UNIT-ITP-PROBIC); Álvaro Silva Lima ( UNIT-ITP); Wagner 
Charles Siqueira Resende(UNIT-ITP). 

Os despejos líquidos proveniente das indústrias têxteis vêm provocando sérios danos 
ao meio ambiente como a contaminação dos corpos d`água e solos.Sendo o tratamento 
biológico uma boa forma de remoção dos corantes oriundos da indústria têxtil. Foram 
executados experimentos para averiguar a biodegradação no corante têxtil Verde de 
indanthren a 10 ppm e os resultados obtidos foram à seleção de 28 microrganismos, 
sendo que alguns foram promissores na redução de DQO e de cor, com valores acima 
de 50% de remoção, simultaneamente são: para Cor são o Coratex 1(51,37 ± 0,29) 
(96h),2(55,90 ± 5,34) (48h) ,4(95,45 ± 1,00 (96h),7(65,99 ± 0,17) (24h),8(58,00 ± 6,16) 
(24h) , 12(63,76 ± 1,04) (72h), 17(50,26 ± 3,42 )(96h), 19(67,04 ± 8,53) (96h),20(67,80 
± 5,99) (96h),22(53,90 ± 12,25) (96h) e 25(56,07 ± 3,24 (96h) e  para DQO o coratex 
4(62,73 ± 23,43) (96h), 11(66,55 ± 4,74 (96h), 12(85,42 ± 7,68 (96h) e 13(100 ± 0,0) (96hs) 
e individualmente o coratex 4 e o 12 mostraram-se bem eficientes em remoção de DQO 
e Cor. Verificou-se que  64,28% apresentaram-se como GRAM-positivos, ao passo que 
35,72% são GRAM-negativos e em relação aos testes bioquimicos apresentaram atividade 
de catalase positiva (96,43%), urease negativa (96,43%) e indol negativo (67,86%).

Corante Têxtil; Biodegradação; Remoção.
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ESTUDO DOS PROCESSOS DE FOTÓLISE E 
FOTOCATÁLISE NA DESINFECÇÃO DE ÁGUAS DE 

ABASTECIMENTO 

Leandro Rafael Prado (UNIT/PROBIC 01/2007); Carlos Henrique Batista (UNIT/PEP); 
Álvaro Silva Lima (UNIT/PEP); Paulo Mário Machado Araújo (UFS); Silvia Maria Da Silva 
Egues (UNIT/PEP, apoio Fapitec/SE 03/2007).

Neste trabalho foi realizado um estudo experimental da eficiência de um reator solar na 
descontaminação de água para consumo humano utilizando a fotólise (UV) e a fotocatálise 
heterogênea (TiO2/UV) com a energia solar como fonte de radiação ultravioleta. Os 
experimentos foram do tipo batelada, num reator de leito fixo com filme fino (TFFBR), 
e os parâmetros temperatura do reator e incidência de luz solar foram monitorados on-
line durante os experimentos. A eficiência do processo foi avaliada através de análises 
microbiológicas pelo método de membrana filtrante, pré e pós-desinfecção, utilizando a 
Escherichia coli como microrganismo indicador de contaminação fecal. As amostras de água 
contaminada (7,2 x 103 UFC/100 mL) foram coletadas de um poço artesiano na zona urbana 
de Aracaju-SE. O sistema empregado foi capaz de promover uma completa desinfecção da 
água em 150 min usando apenas o efeito fototérmico, e em 120 min com a presença de 
TiO2 imobilizado (fotocatálise) e de concentrador solar. O estudo cinético demonstrou que 
a inativação de E. coli nos processos de fotólise e fotocatálise seguiu a lei de Chick, sendo 
obtidas constantes de decaimento iguais a k = 0,063 min-1 para a fotólise, e k = 0,080 min-1 
para os ensaios de fotocatálise. 

Escherichia coli , Fotocatálise, Desinfecção solar.
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ESTUDOS DAS PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES DE 
EXTRATOS SECOS DO FRUTO DO JENIPAPO (Genipa 

americana L) 

Fernanda Menezes Pereira; Juliana Ouriques Leite; Sandra Sueli Chan; Francine Ferreira 
Padilha; Juliana Cordeiro Cardoso.

O presente trabalho descreve a avaliação da atividade antioxidante dos extratos obtidos do 
fruto do jenipapeiro (Genipa americana L), uma espécie nativa conhecida como jenipapo, 
muito utilizada na medicina popular. Sua ação farmacológica se deve a presença da 
genipina, que apresenta atividade  efetiva, tais como, proteção contra danos oxidativos, 
bem como citotóxicos, antiinflamatórios e atividades fibrolíticas. O jenipapo foi coletado nas 
feiras livres no Estado de Sergipe, e submetido à secagem em estufa e moído em moinho 
de faca. Para obtenção dos extratos foram utilizados três métodos diferentes (maceração, 
ultrasson, soxhlet), variando o sistema de solvente extrator (metanol ou metanol:água) e 
tempo de contato entre o solvente e produto (2h, 4h, 12h ou 24h). No final de cada uma 
destas extrações as amostras foram filtradas e o solvente eliminado. Após obtenção dos 
extratos foram realizados os testes de avaliação antioxidante utilizando os métodos: medida 
do poder seqüestraste do H2O2, determinada espectrofotometricamente (230 nm), e pelo 
método de seqüestro do radical estável DPPH (517 nm). Os extratos exibiram atividade 
antioxidante frente aos dois métodos testados, sendo que a extração por soxhlet em 2 horas 
mostrou-se a mais efetiva. Jenipapo. 

Atividade antioxidante, DPPH, peróxido de hidrogênio.
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ESTUDOS PRELIMINARES DA TOXICIDADE AGUDA, 
ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA E ANALGÉSICA DO 

ÓLEO EXTRAÍDO DAS SEMENTES DE Fevillea trilobata L. 

Ana Lúcia Costa Gois (Curso de Enfermagem – UNIT e LPNB/ITP, ana_lucias2@hotmail.
com), Lauro Xavier Filho (UNIT e LPNB/ITP, xavierfilho@infonet.com.br), Ricardo Luiz 
Cavalcanti de Albuquerque Júnior (UNIT e LME/ITP, Ricardo_Luiz@unit.br), Amintas 
Figueiredo Lira (LPNB/ITP, shelrodrigues@hotmail.com), Rose Nely Pereira Filho (UNIT e 
LPNB/ITP, byrositha@yahoo.br), Sheyla Alves Rodrigues (UNIT e LPNB/ITP, shelrodrigues@
hotmail.com).

Esse estudo objetivou verificar a toxicidade aguda e antiinflamatória do óleo extraído 
das sementes de Fevillea trilobata L. As sementes foram coletadas na Fazenda Caju da 
EMBRAPA, sendo o endocarpo a parte utilizada para extração do óleo em Soxleht utilizando 
o hexano como solvente. Para os ensaios biológicos foram utilizados camundongos “Swiss” 
de 30-50g. Na toxicidade aguda foi administrada a dose de 5g/Kg, via oral, e acompanhados 
por 14 dias, em seguida sacrificados e realizadas análises histológicas. No teste da 
formalina, o extrato foi administrado nas concentrações de 100 e 200mg/Kg, via i.p., na 
intenção de observar as alterações comportamentais indicativas de analgesia e inflamação. 
O óleo da F. trilobata não demonstrou atividade tóxica, ocasionando a morte de apenas um 
animal, além de não apresentar alterações histológicas em fígado, rins e coração, quanto 
a atividade antiinflamatória e analgésica, o teste da formalina não demonstrou diferença 
estatística entre os grupos. Conclui-se que o referido óleo não é tóxico se administrado de 
forma aguda, porém faz-se necessário a aplicação de outras metodologias que demonstrem 
melhor essas atividades.

Fevillea trilobata L; Antiinflamaória; Analgesia.
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EXPRESSÕES CULTURAIS E SIGNIFICAÇÕES DE 
NOSSA MORALIDADE: EXUS, “O POVO DA RUA”. 

Michelle Ramos Sampaio e Dinamara Garcia Feldens. 

A apresentação desse trabalho pretende enfocar, uma das correntes mais fortes desse 
feixe de significações das religiões de origem africanas e suas descendências, uma destas 
religiões, que iremos trabalhar é o candomblé. O Candomblé possui algumas derivações 
que são resultantes das diferentes tribos e povos que imigraram da África no período do 
Brasil Colônia. Resultantes dos povos angolanos, o objeto desta pesquisa – o Candomblé 
de Angola – é todo ele cantado e tem seus rituais praticados em ioruba, língua tribal africana. 
Diferentemente das religiões monoteístas, mas semelhante a todas as religiões panteístas, 
o Candomblé de Angola atribuí ações boas e más a algumas de suas divindades. Esta 
apresentação foca na narrativa das histórias de vida dos Exus, divindades que servem 
aos orixás, que possuem uma vida lasciva e muitas vezes marginal e na relação destas 
narrativas com a produção de significados presente em nossa cultura. Enfocando o caráter 
qualitativo e etnográfico, trabalha com a análise destas narrativas e seus significados morais 
e formativos. 

Práticas Culturais – Moralidades – Religiões.
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FAUNA DE ABELHAS (HYMENOPTERA,APOIDEIA,APIF
ORMES) E SUAS INTERAÇÕES COM A FLORA EM UMA 
LOCALIDADE URBANA DA CIDADE DE ARACAJU-SE. 

Berla Santos Cruz (Ciências Biológicas UNIT),Anderson dos Santos Barbosa (Ciências 
Biológicas UNIT), Maxwell Souza Silveira (LBT/ITP/UNIT). 

A urbanização provoca mudanças na estrutura e na composição da vegetação nativa, 
alterando a oferta de recursos para as espécies de abelhas. Esse estudo teve como 
objetivo identificar as espécies de abelhas e suas interações com a flora em uma localidade 
urbana de Aracaju. O estudo foi realizado no Bairro Farolândia, em áreas de rua, composta 
por jardins e terrenos baldios, e um pequeno fragmento de mata secundária. As coletas 
foram realizadas entre 07/2007 e 04/2008, em intervalos de aproximadamente 30 dias, das 
6:00 às 12:00h, com esforço amostral de 3:00h em cada área. O início de cada evento de 
coleta foi alternado entre as áreas. As abelhas foram capturadas com o auxilio de redes 
entomológicas, durante as visitas as flores. As plantas visitadas foram coletadas para 
identificação. Foram coletados 1574 indivíduos, e 32 espécies, estimadas 47 espécies. A 
espécie mais abundante foi Trigona spinipes, coletada predominantemente visitando plantas 
exóticas utilizadas na ornamentação de jardins residenciais. As espécies vegetais mais 
visitadas por T. spinipes foram Euphorbia milii e Ixora cf. coccinea. As abelhas solitárias 
foram amostradas principalmente em terrenos baldios, ou na área de mata, visitando 
plantas ruderais. Dentre os Apidae não corbiculados, Xylocopa cearensis foi a espécie mais 
abundante.

Riqueza de espécies,Ecologia urbana ,Comunidade de abelhas.
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FENÔMENO BULLYING NÃO É BRINCADEIRA

Gisele Millen Mendes (UFS).

O estudo objetivou entender o fenômeno Bullying e as suas conseqüências no ambiente 
escolar.  Muitas crianças e adolescentes são vítimas de preconceito, humilhações e 
intimidações na escola.  A violência entre os alunos, desencadeada de forma repetida contra 
uma mesma vítima ao longo do tempo e dentro de um desequilíbrio de poder, conhecida 
como Bullying, pode causar danos psicológicos irreparáveis ao psiquismo, à auto-estima, 
manifestando suas seqüelas ao longo de toda a vida de suas vítimas. O trabalho teve como 
objetivo pesquisar o fenômeno Bullying em uma escola particular de Aracaju-Se. O projeto 
“Paz na Escola” desenvolvido com os alunos do 6º ao 9º ano objetivou alertar sobre o 
fenômeno Bullying na escola e foi composto por duas etapas. A etapa inicial teve como 
objetivo a divulgação do projeto e a coleta dos dados através de questionários. Na etapa 
seguinte houve a análise dos questionários, entrevistas individuais, trabalhos em grupo e 
transparência na devolução dos resultados para os alunos, professores e outros profissionais. 
Como resultado do trabalho realizado percebeu-se uma mudança de postura dos alunos e 
professores frente ao bullying, diminuição dos apelidos e agressões na escola.

Bullying;Violência; Escola.
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FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE PROFESSORES 
EM DIDÁTICA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE 

MATEMÁTICA: PERSPECTIVAS TEÓRICAS.

Jose Walter dos Santos Souza (Graduando do curso de Matemática da Unit - 5º período 
Presencial);José Carlos Rodrigues Oliveira (Graduando do curso de matemática da Unit - 5º 
período EAD);Tássia Dantas de Freitas (Graduanda do curso de matemática da Unit - 5º 
período EAD).

Mostrar as potencialidades da matemática para os alunos em sala de aula não é nada 
fácil, daí surge à necessidade do “algo a mais”, ou seja, algo que vai além do domínio 
das feramentas matemáticas. E necessário buscar formações complementares, ampliar 
as possibilidades de trabalho para o bom exercício da prática docente.Diante dessa 
necessidade de algo a mais, o projeto, Formação complementar de professores em didática 
da resolução de problemas de matemática: perspectivas Teóricas,  pretende dar para os 
professores de ensino fundamental uma formação teórica complementar a respeito da 
resolução de problemas matemáticos em sala de aula. Para isso o projeto vai definir os 
diversos tipos de problemas mais trabalhados em sala de aula, a importância de cada um 
para o desenvolvimento da criatividade e do raciocínio lógico dos alunos, explicar como se 
resolve um problema, como propor problemas adequadamente aos alunos, como contornar 
fatores que dificultam a resolução de um problema e algumas estratégias de resolução de 
problemas. Tudo isso amparado nas obras de autores como: George Polya, Malba  Tahan,  
Luiz Roberto Dante,  Roberto lima Neto, entre outros. A Metodologia utilizada: Levantamento 
bibliográfico sobre o tema seguido de análise aprofundada das bibliografias encontradas.

Didática da Matemática, Formação de professores, Situações- problema.
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FORMAÇÃO CONTINUADA  E A EXPERIÊNCIA DO 
GRUPO DE ESTUDOS DE PROFESSORES DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR DE ARACAJU

Carla Eugênia Nunes Brito, (GEIED-EDUCON/ UFS) Nielza da Silva Maia Sousa (NPGED-
EDUCON/ UFS) Denise da Silva Souza (NPGED EDUCON/ UFS).

 A formação continuada é reconhecida como necessidade profissional, não apenas para 
sanar insuficiências da formação inicial, mas porque a formação de professores constitui um 
processo contínuo, com referências que se situam nos conhecimentos de que se apropriam 
durante a formação e a atuação profissional, ou seja, para produzir o desenvolvimento 
pessoal e profissional docente e contribuir ao enriquecimento intelectual e social dos alunos, 
a formação de professores há que constituir um diálogo constante entre conhecimentos, 
saberes e práticas.Assim, esse estudo, apresenta o relato de experiência do um projeto 
de formação continuada de professores, que vem sendo realizado numa instituição de 
ensino particular de Aracaju.Durante o ano de 2007 os professores pesquisadores foram 
observados. A análise do material foi feita mediante questionários. Os itens analisados 
foram: a importância do grupo de estudos dentro de uma instituição de trabalho, a satisfação 
do educador e a reflexão sobre a prática pedagógica.  Do universo de 30 educadores 
constatamos que 100% dos professores entrevistados aprovam a iniciativa da escola em 
promover grupos de estudos dentro da instituição da escola, 70 % informaram que uma 
das maiores dificuldades enfrentadas é de conciliar as atividades do grupo de pesquisa 
com outras atividades exercidas e 100% dos professores entrevistados estão satisfeito com 
o projeto e consideram que o projeto de formação proporciona um momento de reflexão 
sobre a prática pedagógica.De acordo com THURLER (2002) as reformas atuais na 
educação confrontam os professores em dois desafios: reinventar sua escola enquanto 
local de trabalho e reinventar a si próprios enquanto pessoas e membros de uma profissão. 
Faz-se necessário, portanto, que o professor organize o seu ensino a fim de responder às 
heterogeneidades de necessidades de seus alunos.Assim, a preocupação com a formação 
de professores vem ocupando grandes espaços no debate e na pesquisa educacional. 
Promover o desenvolvimento cultural dos estudantes e assegurar-lhes uma educação que 
lhes permita ampliação dos conhecimentos e das capacidades imprescindíveis para a plena 
participação social têm sido afirmações recorrentes associadas à tarefa desses profissionais 
e os situam como fundamentais na construção de um Projeto de Formação Continuada que 
considere possibilidades de desenvolvimento e transformação social.

Formação Continuada-Relato de experiência-Professores.
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FORMAÇÃO DE PROFESSOR: REPENSANDO A NOÇÃO 
DE DOCÊNCIA

José Adelmo Menezes de Oliveira.

Introdução: Presente artigo resulta de uma investigação acerca da noção dos estudantes 
do curso de Licenciatura em Matemática do Centro Federal de Educação Tecnológica de 
Sergipe, quanto ao espaço escolar e a formação inicial. A referida investigação pretendeu 
identificar qual a percepção que o licenciando em Matemática, durante a formação inicial, 
possui sobre o espaço escolar e a sua formação.. Metodologia: Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa de campo e de abordagem qualitativa. Os dados foram coletados por meio 
de uma entrevista semi-estruturada e envolveu alunos matriculados no quinto semestre. 
Resultados/Conclusão: Os resultados revelam que os licenciandos consideram que as 
condições organizacionais e estruturais como elevado número de estudantes por turma, 
número de carteiras insuficiente, falta de recursos didático-pedagógicos limitam a adoção 
de uma proposta de trabalho diferenciada e, principalmente, desvirtua o olhar das questões 
metodologias, pedagógicas que envolvemo ensino e aprendizagem. Revelam, ainda, que 
os licenciandos, em sua formação inicial, reconhecem que o saber docente é multifacetado, 
por isso, constituído de vários saberes. Entretanto, a maior freqüência que aparece nos 
relatos são os saberes experienciais, ou seja, quase todas as falas analisadas expressaram 
significativa importância e reconhecimento de que da prática docente advém alguns saberes 
próprios desse fazer.

 Educação; Docência; Formação de professor.
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GEOPROCESSAMENTO APLICADO EM DIAGNÓSTICO 
GEOAMBIENTAL. 

Danielle Nascimento Oliveira (Graduada em Geografia / UNIT, danielle_geounit@yahoo.
com.br); Paulo José de Oliveira (Prof. MSc. Orientador / UFS, paulojoseoliveira@oi.com.
br ). 

Nos últimos tempos o Geoprocessamento vem se tornando um grande aliado do meio 
ambiente, principalmente no monitoramento, conservação e exploração dos recursos 
naturais. O presente estudo tem por objetivo explorar as técnicas de Geoprocessamento 
de forma a facilitar o diagnóstico geoambiental no âmbito municipal, tendo como referência 
o território do município de Lagarto, através da elaboração de mapas temáticos digitais de 
localização do município, geologia e eras geológicas, geomorfologia, solos, pluviometria, 
clima, bacias hidrográficas, rede de drenagem, uso e ocupação da terra. O software utilizado 
foi o ArcGis-ArcView, tendo como base de dados o Atlas Digital de Recursos Hídricos de 
Sergipe (SEPLANTEC, 2004). A utilização de Geoprocessamento no diagnóstico da situação 
ambiental dos municípios é um fato recente que contribui para a ampliação do conhecimento 
sobre a unidade de estudo. O Geoprocessamento facilita a visualização dos fenômenos 
geográficos mostrando a situação ambiental sob uma nova e moderna perspectiva, gerando 
resultados que podem facilitar bastante as atividades de gestão municipal, principalmente 
no tocante à preservação ambiental. 

Geoprocessamento; Cartografia; diagnóstico geoambiental.
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HISTÓRIA DE VIOLÊNCIA DA ESTÂNCIA OITOCENTISTA 

Jessyca Cristina Reis Santos; Wesley Alexandro Diniz Alves; Msc. Sheyla Farias.

A violência esteve durante muito tempo ligada ao cotidiano das pessoas, sejam homens ou 
mulheres, reproduzindo-se até os dias atuais. Os crimes eram cometidos pelos mais variados 
motivos. Os delitos freqüentemente cometidos iam desde ofensas físicas, homicídios, furtos 
e até os de menor índices como as ameaças, dentre outros. Baseando-se no livro de rol 
dos culpados, da Comarca de Estância, do período oitocentista (1850 – 1900) armazenado 
no Arquivo Geral do Judiciário de Sergipe, juntamente com os relatórios dos presidentes da 
província, tem-se por objetivo a analise e comparação dos dados coletados, ressaltando os 
índices das qualificações dos crimes, gênero e perfil dos agressores, limite espacial, armas 
utilizadas e o resultado das sentenças.

Violência; Estância; Sentenças.
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IDENTIDADE AMEAÇADA: O CASO DE ESTÂNCIA, 
SERGIPE, BRASIL 

Ana Paula Duarte de Oliveira Post, Rogério Graça Freire.

Um dos grandes desafios para as cidades com menos de oitenta mil habitantes é a 
preservação de sua paisagem urbana. No Brasil, há muitas cidades com este perfil e que 
estão perdendo sua identidade porque as autoridades locais e mesmo a população não 
tem discernimento ou apenas não valorizam esta característica que faz um lugar diferente 
de outro. Quando se fala sobre conservação de áreas urbanas, o que se observa são as 
intenções e interesses particulares, os quais delineam e definem a paisagem. Este trabalho 
faz uma abordagem da cidade de Estância, Sergipe, um lugar não diferente de outros centros 
urbanos brasileiros. Estância possui uma paisagem urbana composta por muitos edifícios 
históricos, cujas fachadas são revestidas por azulejos portugueses. Isto proporciona à 
cidade uma identidade especial, mais precisamente devido aos exemplares concentrados 
na região central, formando um conjunto arquitetônico. Devido à falta de atenção para com 
estes elementos, muitos edifícios são destruídos para dar lugar à construções de arquitetura 
duvidosa, inexpressiva. Não está havendo respeito por um patrimônio existente e uma 
paisagem urbana que já foi bastante expressiva no passado. Pretende-se assim, resgatar a 
identidade de Estância através da valorização e preservação dos edifícios e fachadas que 
ainda existem.
 
Patrimônio histórico, Identidade, Azulejos portugueses.
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INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS NA SALA DE AULA

Érika Ramos Ribeiro.

Com os problemas educacionais apresentados a sociedade atualmente , faz-se necessário 
uma visão do pensamento humano mais abrangente daquelas aceitas pelos estudos cognitivos 
tradicionais. Neste trabalho, objetivamos  enfatizar capacidades humanas diferenciadas, 
variando desde a inteligência musical até a inteligência envolvida no entendimento de si 
mesmo e as implicações educacionais de tais descobertas. Apresentaremos a teoria das 
Inteligências Múltiplas de Howard Gardner, definindo “inteligência” com uma visão da 
paisagem cognitiva, relacionando inteligência à criatividade, e a aplicação desta teoria 
dentro da sala de aula. Logo, é feita uma consideração de ampla variedade de inteligências 
humanas que conduzem a uma nova visão de educação, notando-se que, a melhor 
maneira de compreender cada inteligência é concebendo-as como interrelacionadas, 
com possibilidade de existência de diferentes perfis intelectuais em diferentes grupos, 
resgatando, portanto, um novo papel para o educador.

Inteligência, inteligências múltiplas, sala de aula.
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LAVOURA ARCAICA: O DESENCONTRO DO SER E DO 
LUGAR NA CRIAÇÃO DE RADUAN NASSAR 

Paulo Alexandre Santos (UNIT) Josane Cristina Batista Santos (UNIT).

Lavoura Arcaica (1975) é o primeiro romance sobre a imigração libanesa no Brasil. Nele 
aparecem o difícil processo de transculturação, a transformação dos valores e os choques 
decorrentes em três gerações da mesma família. A idéia central é analisar o desencontro 
do ser e do lugar na criação de Raduan Nassar a partir dos acontecimentos trágicos que 
levaram às ruínas o labirinto familiar, profundamente marcado pelo patriarcalismo libanês. 
Através de uma narrativa densa, contundente, cheia de confusões, protestos, abstenções, e 
incesto, o autor propõe uma resignificação da família desconstruindo conceitos retrógrados, 
mesclando dramas existenciais e mudanças de comportamentos. A metodologia baseou-
se no método qualitativo do tipo bibliográfico. Assim, o estudo desse desencontro se fez 
pertinente uma vez que a personagem central ao fugir de casa, desestruturou completamente 
a harmonia familiar, rompendo com os paradigmas pré-estabelecidos. Com isso, verificou-se 
a plena desconstrução do ser individual e coletivo. Nessa perspectiva, foi possível observar 
o doloroso processo de mudança pelo qual a família passou ao enfrentar os conflitos 
existentes entre o novo e o arcaico, vendo-se obrigada a reavaliar seus posicionamentos a 
fim de que a paz se restabelecesse. 

Família, Identidade, Ser.
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LEÔNIDA TANCU: CONTRIBUIÇÕES AO ENSINO E A 
PESQUISA DA QUÍMICA EM SERGIPE 

Claudileuza Oliveira da Conceição (Mestranda em Educação NPGED/UFS); Jorge Carvalho 
do Nascimento (Orientador NPGED/UFS).

O presente estudo tem por objetivo apresentar os resultados preliminares da reconstituição 
da história de vida de Leônida Tancu, bem como sua atuação profissional no Instituto 
Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS e na Escola de Química de 
Sergipe. O referido personagem nasceu em 18 de outubro de 1922 na cidade de Piatra-
Neamt, Romênia. Diplomado em Engenharia de Minas pela Academia de Minas de Clausthal 
Zellerfeld/Harz – Alemanha, Tancu deixa seu país em decorrência da conjuntura política da 
Europa advinda da II Guerra Mundial, e chega ao Brasil em 1950. Nesse mesmo ano é 
contratado como técnico pelo governo de Sergipe, para organizar a Seção de Mineralogia 
do ITPS. Na Escola de Química assumiu a cadeira de Física do primeiro ano do Curso 
de Química Industrial. As fontes para desenvolver esta escrita encontram-se em diversos 
registros como: contratos, atas, homenagens, memórias de parentes e amigos, dentre 
outros. Estas fontes estão depositadas nos acervos do Arquivo da UFS e do Centro de 
Memória da Ciência e da Tecnologia em Sergipe-ITPS. O aporte teórico para a interpretação 
desta documentação está inserido dentro da perspectiva da abordagem biográfica orientada 
sob a ótica dos autores da História Cultural. Os processos vividos por Tancu possibilitam 
compreender ensino da química e o desenvolvimento tecnológico de Sergipe.

Educação, Biografia, Química.
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A LITERATURA REGIONALISTA E O CANGAÇO EM OS 
DESVALIDOS 

Raquel Brito, Rosileide Reinaldo Freitas, Dayana Ribeiro. 

Francisco Dantas, escritor sergipano, apresenta em seu romance, Os desvalidos, uma 
análise da cultura do cangaço nordestino. Nesta obra, o autor retoma a tradição do romance 
regional do Nordeste e faz uma leitura contemporânea da literatura realista, testemunhando 
o mundo cotidiano, através dos hábitos e tradições populares desta região e, principalmente, 
evidenciando os problemas humanos sócias mais comuns. Com uma estrutura moderna, 
com a quebra da linearidade do enredo e um trabalho apurado com a linguagem, esta 
obra apresenta características do romance contemporâneo. Dantas retrata a vida no 
sertão de Sergipe ao final dos anos 30 a partir da ótica dos desamparados pelo destino. 
Suas personagens caminham rumo à desumanização, retratadas num ambiente inóspito 
como o sertão nordestino. Desvalidos são todos aqueles que, jogado à própria sorte, são 
abandonados pelo poder público e banidos pela sociedade. Assim, este artigo, em síntese, 
objetiva analisar o regionalismo e a representação do cangaço, que é feita por Francisco 
Dantas de forma tão realista.

Francisco Dantas, regionalismo e cangaço.
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LIVROS E LEITORES: A BIBLIOTECA DE JÚLIO 
ANDRADE

FERREIRA Nicole Bertinatti (Curso de  Pedagogia/GPHPE/NPED/UNIT/PROBIC) Profª. 
Drª. Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento (NPED/GPHPE/UNIT).

Na perspectiva da História Cultural, este projeto insere-se na História da Educação e na 
História do Livro, com o objetivo de analisar os 571 títulos catalogados por Júlio Andrade 
Ferreira, os quais compõem a biblioteca particular e, posteriormente, o acervo inicial do 
Arquivo Histórico Presbiteriano, de São Paulo, instituição organizada e fundada por ele em 
1959. Os títulos foram publicados no período de1857 a 1951.  Júlio Andrade Ferreira é um 
referente de um grupo social, no caso protestante, que colecionou e catalogou durante sua 
vida diversos tipos de impressos protestantes, que circulavam no Brasil desde o século XIX. 
Existem trabalhos que apresentam o líder religioso protestante, o professor, o memorialista 
da história do presbiterianismo no Brasil. No entanto, ainda não existem pesquisas que 
analisem Júlio Andrade Ferreira como leitor, colecionador de títulos protestantes e, 
preocupado tanto com a guarda quanto com a difusão de um determinado conhecimento 
religioso. A investigação aqui proposta se apropria fundamentos presentes em estudos 
produzidos por Max Weber (2004, 2002), Norbert Elias (1993), Jean-Pierre Bastian (1993, 
1994), Alexis de Tocqueville (2001), Pierre Bourdieu (2005), Chartier (2002c), os quais 
oferecem categorias de análise como cultura, civilização, Educação, Protestantismo, 
associações livres, campo, representação, circulação e, práticas culturais. 

Impressos Protestantes; Brasil; Práticas Educacionais.
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E ORIGENS HISTÓRICAS 
DOS QUILOMBOLAS EM SERGIPE

Adeilde Mendonça Mota-UNIT; Jônatas Soares de Oliveira Domingo-UNIT; Hortência de 
Abreu Gonçalves-UNIT (PROVIC/UNIT/ITP/FAPITEC-SE). 

Comunidades quilombolas são grupos étnicos, predominantemente constituídos pela 
população negra rural ou urbana, que se autodefinem a partir das relações com a terra, 
o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias. 
Objetivou-se localizar geograficamente os quilombolas sergipanos, confrontando-os 
com a identificação das suas origens históricas. Pesquisa em fontes secundárias com 
uso de fichamento aliado à aplicação de cinqüenta formulários nos quilombolas Pontal 
da Barra (Barra dos Coqueiros), Mussuca (Laranjeiras) e Povoado Forte (Cumbe). Os 
dados coletados estão sendo analisados pelos métodos hipotético-dedutivo e estatístico. 
Constatou-se que essas comunidades permanecem agregadas, sendo possível afirmar que 
a ligação com o passado reside na manutenção de práticas de resistência e reprodução do 
modo de vida com a prevalência da coletivização dos bens materiais e imateriais. Conclui-
se ser social e politicamente correta à acepção de terras quilombolas a terras de negros 
surgidas de doações e apropriações não quilombolas para a legalização da propriedade de 
terras campesinas negras antes ou depois da Abolição. Em Sergipe, a Fundação Cultural 
Palmares reconhece no Estado 13 (treze) comunidade em 13 (treze) municípios, sendo uma 
delas composta de 08 (oito) grupos remanescentes de escravos e/ou ex-escravos. 

Localização geográfica. História de Quilombolas. Sergipe.



172

MERCADO ANTÔNIO FRANCO (1926-1949): HISTÓRIA 
DE UM ESPAÇO SOCIAL. 

Rafhael Almeida Oliveira (Unit, Ufs, GEPESHC); Kelly Cristina Santos Lino (UNIT, 
GEPESHC).

A presente pesquisa ainda em fase de conclusão nasceu do interesse em compreender 
a partir do ideal de sociabilidade como o Mercado Antônio Franco localizado no centro 
comercial de Aracaju pode ser visto como local onde se estabelece determinadas formas 
de relações, além daquelas pré-determinadas pela sua funcionalidade econômica, entre 
os diferentes agentes sociais lá existentes durante os anos de 1926 a 1949. Com isso 
objetivamos analisar como espaço público favoreceu a integração de diversas classes 
sociais, etnias e religiões destacando a importância das relações existentes dentro e fora do 
ambiente arquitetônico. Logo, a presente pesquisa enfatizará os seus espaços internos como 
também os externos que serviram outrora como ponto de encontro entre todas as camadas 
da sociedade sergipana daquela época. Contudo é de grande importância destacar o papel 
desempenhado pelo Mercado Antônio Franco, como espaço de representação social que 
vai além das simples relações comerciais de compra e venda de gêneros permanecendo 
até os dias atuais como um espaço de sociabilidade. 

Mercado Antônio Franco – Espaço – Sociabilidade.
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METANÓLISE DO ÁCIDO OLEICO EM REATOR 
MICROONDAS EMPREGANDO LÍQUIDOS IÔNICOS.

Marcela Oliveira Meneses (UNIT, Eng. Ambiental), Juliana Silva Alves Carneiro (UNIT, Eng. 
Ambiental), Amanda de Azevedo Gonçalves(UNIT, Eng. Ambiental), Marcelo Boer Grings 
(UNIT, ITP), Lisiane dos Santos Freitas (ITP), Montserrat Fortuny Heredia (UNIT e ITP).

A esterificação na produção do biodiesel (ésteres monoalquilicos de cadeia longa) consiste 
na reação entre ácidos graxos e álcoois de cadeia curta (alcoólisis) obtendo-se água como 
subproduto. Com o objetivo de atingir tempos reacionais menores e taxas de aquecimentos 
mais eficientes, este trabalho propõe o uso das microondas como fonte de aquecimento 
da reação de esterificação entre o ácido oléico e o metanol. Estudos a respeito do poder 
catalítico dos líquidos iônicos e o seu caráter hidrofílico, na tentativa de deslocar o equilíbrio 
da reação, também foram realizados. Foram verificadas as influências das razões molares 
entre os reagentes, temperaturas e concentrações do catalisador. Os resultados mostraram 
que o uso da irradiação microondas permite a obtenção de conversões elevadas com baixos 
tempos reacionais. Além disso, o líquido iônico testado mostrou ser um bom catalisador 
capaz de promover a conversão quase completa dos reagentes em tempos reacionais 
relativamente curtos. O aumento nas concentrações de álcool e catalisador resultou numa 
considerável elevação nas conversões obtidas, medidas através de titulação ácido-base 
e análise cromatográfica. Tais resultados apontam para um caráter tanto inovador quanto 
promissor dos estudos que combinam liquido iônico e irradiação microondas aplicada à 
reação de esterificação para a produção de biodiesel. 

Metanólisi – Microondas - Líquidos Iônicos.
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MULHERES ACOMETIDAS DE CÂNCER CÉRVICO-
UTERINO: ESTRATÉGIAS DE ENFERMAGEM PARA O 

ESTÍMULO AO AUTO-CUIDADO.

Lidiane Maria Barbosa de Oliveira Calado (Curso de Enfermagem. PROBIC - UNIT) Juliana 
Silva Nascimento (Curso de Enfermagem. PROBIC - UNIT) Co-autora Msc. Marieta Cardoso 
Gonçalves (UNIT) Co-autora Dr. Valmira dos Santos.

O câncer cérvico-uterino constitui importante causa de morbimortalidade na população 
feminina brasileira e trata-se de doença passível de prevenção. Com o objetivo de caracterizar 
as mulheres atendidas no Ambulatório de Genitoscopia do Centro de Referência da Mulher 
(CRM) em Aracaju, no período de 2000 a 2006 e verificar as estratégias de enfermagem 
para o estímulo ao auto-cuidado, foram analisados 3.663 registros. A faixa etária variou 
entre 13 e 94 anos, prevalecendo mulheres com idade entre 20 e 45 anos. A citopatologia 
detectou 49,9% de NIC II em 2003, 52,9% em 2004, 46,2% em 2005 e 25,1% no ano 2006. 
A colposcopia demonstrou prevalência de ZTA (69,9% em 2003, 62% em 2004, 50,7% em 
2005 e 61,1% em 2006). A pesquisa histopatológica revelou 21,8% das amostras com NIC 
I e HPV em 2000, no ano 2003 prevaleceu metaplasia escamosa (ME) e NIC II/HPV com 
18,8% cada, em 2004 prevaleceram NIC II/HPV (14,9%) e ME (14,3%), em 2005 NIC III com 
15,9%, em 2006 13,4% com NIC I. A pesquisa contribuiu para o conhecimento da situação 
da neoplasia em Sergipe nos referidos anos, confirmando a incidência no Estado, e ratifica 
a necessidade de incrementar ações educativas enfatizando o auto-cuidado.  (PROBIC–
UNIT).

Câncer cérvico-uterino; Auto-cuidado; Prevenção.
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NOVOS PRINCÍPIOS DO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: ANÁLISE E REFLEXÕES 

Cynara Keilla Pereira Feliciano (UNIT) Marleide dos Santos Cunha (UNIT) E-mail: marleide.
cunha@bol.com.br Cláudia de Souza Cardoso Meirelles (Orientadora) Email: meirelles.
claudia@oi.com.br.

O artigo aborda a temática do ensino da língua portuguesa, analisando o uso dos métodos 
tradicionais e construtivistas em sala de aula. Expõe uma reflexão sobre as propostas 
anteriores do uso do livro didático apenas, com a dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
– PCNs, que apresentam caminhos inovadores, nos quais, a valorização do pensar, da 
construção do conhecimento e do diálogo, tornam-se sustentáculos para um aprendizado 
vinculado a língua em ação, por meio do saber a gramática em condição de uso. Essas 
idéias conduzem à formação do leitor, do cidadão e do aluno que leva para a escola seu 
conhecimento de mundo. Esse estudo bibliográfico tem como base os PCNs, apresentando 
análises, reflexões e perspectivas do ensino da língua materna. Logo, o uso dos textos é a 
base e o principal objeto de análise da língua em funcionamento. A diversidade de textos 
em gêneros literários, de imprensa, publicitários, de divulgação científica, entre outros, 
proporcionam a leitura, a reflexão e o estímulo a produção textual e possibilitam o ensino da 
língua portuguesa de maneira contextualizada e visando a efetiva participação social.  

Língua Portuguesa, PCNs, Textos.
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NÚCLEO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE

Paulo Roberto Félix dos Santos - UFS; Lívia Alves de Oliveira Cruz - UNIT; Júlio César Diniz 
Hoenisch – UNIT.

Esse trabalho objetiva analisar a experiência da implantação do Núcleo de Atenção 
Psicossocial da Polícia Militar do Estado de Sergipe (NAPSS-PM/SE). A pesquisa 
bibliográfica e a documental constituíram-se no procedimento metodológico para a coleta 
dos dados. Os resultados demonstraram a dificuldade de implantação de tal serviço no 
âmbito de uma instituição tão permeada por valores de hierarquia e disciplina. Desse 
modo, algumas dificuldades de oferta dos serviços foram encontradas, como estrutura e 
apoio institucional. Evidencia-se, além disso, a possibilidade de inserção dos profissionais 
do campo psicossocial neste recente campo de inserção profissional no estado. Destarte, 
importantes pontos foram colocados no que diz respeito à operacionalização deste 
serviço com vistas à melhoria das condições psicossociais destes profissionais da área de 
Segurança Pública, reconhecendo estes como sujeitos ativos na busca de superação de 
suas problemáticas psicossociais, desmistificando qualquer tipo de abordagem excludente 
por parte dos profissionais.

Saúde Mental; Interdisciplinaridade; Bem-Estar Psicossocial.
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O CONHECIMENTO LINGÜÍSTICO E A PRÁTICA DO 
PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO 

FUNDAMENTAL: VALORIZANDO A LÍNGUA MATERNA.

Patrícia Alves Rodrigues Elaine Santiago Costa Jasmin Vânia Vieira Santos Araújo.

A necessidade de realizar este artigo surgiu por se verificar nas escolas, alunos com 
dificuldades de utilizar a linguagem oral e escrita, além de afirmarem não saber língua 
portuguesa, apesar de passarem vários anos nas instituições escolares, grande veículo do 
preconceito lingüístico. Sabe-se que a educação começa na base e acompanha o indivíduo 
por toda vida, por isso faz-se necessário estudar a prática dos professores de português 
do nível fundamental e verificar como a lingüística, enquanto ciência pode complementar 
este ensino, já que prega que a língua é inata e que o indivíduo a aprende a partir do que 
ouve e por isso, não se pode julgar como “certa ou errada” desde que se cumpra o papel da 
comunicação, diferente da escrita que é um signo lingüístico.  Dessa forma, o conhecimento 
lingüístico é importante para que o professor que trabalha com a língua possa analisar e 
diferenciar sua postura diante dos alunos, no que se refere à linguagem. Dentro desse 
contexto, a tentativa deste trabalho não é condenar a gramática, mas analisar e compreender 
a maneira de ensinar a língua portuguesa através da lingüística e da valorização da língua 
materna.
 
Língua materna – lingüística - valorização 
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O CONTEÚDO ESPORTE NAS AULAS DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA: UMA REFLEXÃO A PARTIR DA SUA PRÁTICA 
NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE DE ARACAJU

Jeniffer de Souza Batista (UNIT) Karine Hemiliene Andrade Santos (UNIT) Ivana Danielle 
Messias Barreto Santos (UNIT) Marcos Antônio Gomes Ferreira (UNIT) Orjonadark 
Nepomuceno Figuerôa (UNIT)  Profº: Msc. Jussara da Silva Rosa (UNIT).

Este estudo trata do tema O conteúdo esporte nas aulas de educação física: uma reflexão 
a partir de sua prática nas escolas estaduais da cidade de Aracaju e teve como objetivo 
analisar e refletir os fatores que têm levado a possível prevalência desse conteúdo nas 
aulas de Educação Física. Para a concretização desse estudo foi feita uma pesquisa de 
campo do tipo descritiva, tendo como instrumento de coleta de dados a aplicação de um 
questionário estruturado com perguntas abertas. Diante das análises e discussões dos 
dados, observou-se que o esporte tem predominado como conteúdo de maior ênfase nas 
aulas de Educação Física das escolas observadas. Embora prevaleça um posicionamento 
positivo do conteúdo esportivo na escola acredita-se que a Educação Física é muito mais 
que o esporte. Espera-se que no decorrer do tempo, os diferentes conteúdos da Educação 
Física também encontrem o seu lugar na esfera escolar. A presente reflexão sobre o esporte 
transformou-se numa fonte de questionamentos a serem esclarecidos, e em desejo de 
explorar mais profundamente a pesquisa, levantando outras questões a serem respondidas 
não só pelos professores, mas também pelos alunos visto que, para concluir a análise de 
determinado assunto é necessário observá-lo por todos os ângulos possíveis.

Educação-física; esporte; prática pedagógica.
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O COOPERATIVISMO COMO ALTERNATIVA PARA O 
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL NO 

POVOADO ROBALO, ARACAJU, SERGIPE. 

Emerson de Santana & Joyce Barreto Pinto.

O turismo como atividade econômica pode se tornar novo elemento de produção em setores 
que até pouco tempo não se cogitava atuar, oportunizando a geração de emprego e renda, 
culminando no abrandamento de problemas sociais. Em consonância com esta afirmação, 
a formação de cooperativas também se caracteriza como mecanismo de mitigação de 
diversos problemas socioeconômicos, culturais e políticos. Neste trabalho, procurou-se 
identificar alternativas para a geração de oportunidades de trabalho, distribuição da renda 
e conservação do meio ambiente no Robalo. O povoado está localizado ao Sul da cidade 
de Aracaju, próximo ao litoral e ao rio Vaza Barris e caracteriza-se por uma região segura 
e tranqüila, que mantém resquícios de comunidade pesqueira.  Nesta pesquisa, utilizou-se 
da técnica documental indireta – pesquisa documental e bibliográfica. Dentro da pesquisa 
documental, verificou-se no Plano de Ação da Agenda 21 Local para o assunto de Geração 
de Emprego e Renda, o turismo e a formação de cooperativas como alternativas para esse 
tema. Assim, a formação de cooperativas de turismo constitui uma importante alternativa 
de combate ao desemprego, necessitando maior atenção dos poderes públicos para esta 
relação no fomento a criação das cooperativas de turismo no que tange a informação, 
qualificação profissional e créditos. 

Turismo, Cooperativas, Desemprego.
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O ENSINO DA ARTE ATRAVÉS DO COMPUTADOR 

Carolinne da Silva Evangelista (UFS). 

O presente projeto tem como foco principal o ensino da arte através da utilização de programas 
digitais. Trata-se de ensinar arte com entretenimento, tendo como base a metodologia 
triangular de Ana Mae, que engloba teoria e prática. O diferencial dessa metodologia é que 
em vez da utilização de recursos tradicionais, serão utilizados recursos oferecidos pelas 
novas tecnologias, como o computador. A interação da arte com a computação permitirá 
que novas formas de ensino sejam adotadas com o intuito de estimular o aprendizado e 
a criatividade do aluno. Além disso, o computador facilitará o ensino da arte permitindo a 
realização das atividades teóricas e práticas num único espaço. Para tanto, este projeto teve 
como fundamentação uma pesquisa bibliográfica e foi colocado em prática em sala de aula, 
despertando maior curiosidade dos alunos pela arte e possibilitando novas descobertas 
artísticas. Eles também utilizaram alguns desses recursos com muita criatividade nas 
atividades e se entusiasmaram nas suas produções. Esse resultado positivo das aulas 
demonstrou o quanto os recursos oferecidos pelo computador podem favorecer o ensino da 
arte, criando um ambiente lúdico e interativo capaz de estimular o interesse dos alunos, e 
possibilitando assim que estes aprendam arte “brincando”. 

Arte, Computador, Metodologia.
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O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E AS NOVAS 
METODOLOGIAS BASEADAS NAS PRÁTICAS 

TEXTUAIS 

Janaina de Carvalho Batista (UNIT) Luciana Fátima Santos Cardoso.

O presente trabalho propõe uma reflexão nas novas metodologias apresentadas pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa que destacam um ensino mais 
contextualizado, no qual a variação textual é algo marcante nas aulas de língua Portuguesa, 
pois é através dela que o professor desenvolverá produções textuais com o uma atividade 
planejada da qual o aluno pode usufruir, dando, a ele, a oportunidade de desenvolver sua 
competência discursiva. A metodologia utilizada neste trabalho perpassa por obras de 
autores que apostam na idéia da produção de texto como uma tarefa esquematizada. Os 
resultados obtidos nesta investigação revelaram que o ensino no contexto atual, tem sido 
considerado ultrapassado devido à metodologia utilizada por alguns professores que se 
prendem ao uso de regras e exercícios descontextualizados não proporcionando um novo 
espaço para que as práticas textuais sejam inseridas em sala de aula. Conclui-se que a 
produção de texto planejada permite ao aluno a desmistificação da produção como um dom, 
mas sim, como um processo que admite várias leituras e com isso a reescrita do texto. A 
partir dessas mudanças, o ensino poderá contribuir para a formação intelectual dos alunos 
e, consequentemente, uma evolução positiva nas produções de textos proficientes. 

Ensino Contextualizado, Produção de texto, Gramática tradicional.
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O ESPAÇO DA AFETIVIDADE NA SALA DE AULA. 
REFLEXÕES A PARTIR DE OBSERVAÇÕES E 

ENTREVISTAS COM PROFESSORES DAS SÉRIES 
INICIAIS.

Tayane Nascimento Huber; Camila Barreto da Gama; Ariane de Brito Santos; Floricelia 
Santana Teixeira.Orientadora: Ana Rita Silva Almeida Chiara.

A afetividade é o ponto de partida do desenvolvimento humano, porém não é um domínio 
isolado, mantendo com a inteligência uma relação de complementaridade e quando 
integradas permitem a criança atingir níveis de evolução cada vez mais elevados. O 
nosso objetivo foi conhecer como os professores das Séries Iniciais de uma escola 
pública lidam com a afetividade dos alunos na sala de aula. A pesquisa apresentou um 
cunho eminentemente qualitativo e os instrumentos utilizados para coleta de dados foi a 
observação e a entrevista. A análise dos dados revela que a inteligência e a afetividade 
são fenômenos interligados no desenvolvimento infantil, pois as relações afetivas são 
para alguns o motivo das suas agregações. Como conclusão, destacamos que a escola, 
enquanto responsável pelo desenvolvimento da personalidade da criança, deve promover 
tanto o aspecto cognitivo, quanto o afetivo. Tanto quanto a família, a escola é um meio que 
exerce grande influência sobre o desenvolvimento da personalidade infantil, portanto não 
pode tratar a criança fragmentariamente, mas concebê-la como um ser completo. Partindo 
dessa concepção, o desafio da escola é transmitir o conhecimento sem negligenciar as 
condições afetivas de seus alunos.

Afetividade; Aspectos cognitivo e afetivo; Séries Iniciais.
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O ESPAÇO DA INCLUSÃO – UM ESTUDO SOBRE A 
CONTRIBUIÇÃO DA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO 
PARA INCLUSÃO DO ALUNO COM CEGUEIRA EM 

ARACAJU

Aluna: Marleide dos Santos Cunha (UNIT) Orientador: Rooseman de Oliveira Silva (UNIT) 
Co-Orientadora: Rita de Cácia Santos Souza (UFBA/SEED).

O estudo buscou conhecer e analisar a contribuição da sala de apoio pedagógico para 
a inclusão do aluno com cegueira no ensino regular, tendo como foco a Escola Estadual 
Senador Leite Neto, em Aracaju-Sergipe. Essa instituição de ensino matricula o aluno 
com cegueira e mantém sala de apoio pedagógico com a presença do profissional 
especializado em deficiência visual, disponibilizando-se material didático no Sistema Braille 
e acompanhamento individualizado. Esse estudo de caso no primeiro momento contou com 
a fundamentação teórica e metodológica. Na segunda etapa, utilizou-se da coleta de dados 
com observação assistemática seguida da sistemática; entrevistas semi-estruturadas com 
oito alunos com cegueira e quatorze professores, sistematização, análise e interpretação de 
dados que gerou o relatório final. A pesquisa revela que apesar das legislações, a exemplo 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20/12/96) assegurar 
a matrícula e a importância de professores capacitados para atuar com o ensino inclusivo, 
ainda há uma significativa ausência de docentes capacitados exercendo suas atividades 
numa perspectiva inclusiva. Logo, ficou comprovado que a sala de apoio pedagógico é, até 
o momento, o principal recurso didático na proposta da educação inclusiva para alunos com 
cegueira naquela instituição pública de ensino. 

Cegueira; Escola; Inclusão.
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O IMAGINÁRIO SIMBÓLICO EM INCIDENTES EM 
ANTARES 

Jossineide maria de souza ( ufs) Ana paula barbosa andrade (unit) Silvia fernanda pinho 
passos ( pio x).

O romance Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, publicado em 1971, é uma narrativa 
que usa o imaginário simbólico para confrontar os mortos com os vivos, além de evidenciar 
outros elementos alegóricos, com o propósito de causar uma reflexão no leitor sobre o que 
é realmente vivo, o que é morto e o que poderia ser enterrado numa perspectiva metafórica. 
Na literatura, o imaginário é definido como algo que não é real, fabuloso, e o simbólico como 
representação de algo. Qual o significado do confronto dos mortos com os vivos?  Com 
base nesse questionamento, o presente trabalho tem o objetivo de analisar a função social 
do fantástico na obra, partindo do imaginário simbólico. Tal abordagem foi feita a partir da 
análise do romance citado, utilizando-se, também, referenciais teóricos que discorrem sobre 
a linguagem simbólica e o elemento fantástico. Portanto, o acontecimento sobrenatural irá 
receber durante a narrativa uma explicação racional, uma vez que a presença do imaginário 
tem a função, na obra analisada, de denunciar mazelas de uma sociedade, tecendo, nessa 
abordagem, algumas considerações acerca de um viés do comportamento humano. 

Imaginário simbólico, Elemento fantástico, Função social.
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O LUGAR DA DIVERSIDADE NA PERCEPÇÃO DO 
DIREITO ALTERNATIVO 

Renata Prado Menighin (FASE);  Augusto Cesar Feitosa (FASE).

As mudanças que vem ocorrendo no contexto social são inegáveis. Em razão delas existem 
os que afirmam que a sociedade está em franco declínio, não aceitando as mudanças 
como fator de transformação social. Dentre as mudanças que vem ocorrendo, a família e 
núcleo familiar sem dúvida foi o que mais se alterou. O nascimento de novas famílias, não 
mais baseadas na constituição sanguínea e sim em laços de afetividade, força uma nova 
reestruturação social possibilitando que aqueles núcleos antes marginalizados passem a 
ocupar seu lugar ao sol e com isso passem a exigir explicações para a sua constituição 
recusando-se a ficarem marginalizados. Aparece então à teoria queer, através que passa a 
desconstruir o gênero e lança a idéia de que a dicotomia sexual é fruto de uma construção 
performática e não algo natural. Com isso cada vez mais as relações homossexuais se 
consolidam, transformando-se em núcleos parentais com a constituição da família que 
agrega as idéia da família “natural”, mudando seu foco de formação da consangüinidade 
para a afetividade. Não se tem a intenção aqui de esgotar o assunto, mas realizar um 
apanhado inicial sobre a homoparentalidade seus aspectos, influências e transformações 
que vem ocasionado no contexto social atual.
 
Família homoparental.  Filosofia. Direito alternativo.
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O MEIO AMBIENTE SOB A ÓTICA DOS ALUNOS DAS 
9ª SÉRIES DO COLÉGIO ESTADUAL PROF. GONÇALO 

ROLLEMBERG LEITE -ARACAJU/SE

Maria Luiza Rodrigues de Albuquerque Omena (UNIT)  Claudi Cândia Araújo - Colégio 
Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg Leite  Álvaro Batista Batista Azevedo - CEFET-SE. 

A busca por sociedades sustentáveis é uma demanda emergente. A ausência da temática 
ambiental nas grades curriculares do ensino básico, aliada à falta de preparo dos professores, 
tem contribuído para o desinteresse dos jovens. Este trabalho investigou a percepção de 
alunos das 9ªs séries do Colégio Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg Leite, Aracaju-SE, 
sobre o tema meio ambiente. Com base na pesquisa exploratória, que se deu mediante a 
observação da dinâmica do comportamento dos alunos, assim como da aplicação de um 
questionário estruturado, verificou-se que as ações escolares não privilegiam a temática 
ambiental, suscitando a adoção de estratégias que visam uma melhora efetiva na conduta 
ambiental dos alunos, não apenas na educação formal, como nos demais campos sociais. 

Educação ambiental; Ensino básico; Meio ambiente.
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O PAPEL DA MULHER NO IMAGINÁRIO, ATRAVÉS DO 
CINEMA AMERICANO DO SÉCULO XX. 

Laila Thaíse Batista de Oliveira. Denio Santos Azevedo.  Cristiano Leal de Barros Lima. 

Durante décadas o cinema foi feito pelo ponto de vista masculino. Até mesmo quando 
se pensava na mulher enquanto espectadora não contemplava de fato a mulher, e sim a 
referência que ela deveria ter para seguir, assim como a que não deveria.O presente trabalho 
busca estudar o papel da mulher inserida no contexto social norte-americano da década de 
40, por meio das produções áudio visuais hollywoodianas, onde serão desfragmentados 
elementos dessa época, como padrões estéticos das atrizes, comportamento e o contexto 
político. O projeto tem a finalidade de entender como essas produções enquanto meio de 
comunicação de massa e, portanto difusora de cultura e informação para todo o mundo, 
influenciavam comportamentos e costumes de sociedades distintas, focando o elemento 
feminino. 

Cinema americano – estrelas – mulher.
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O PAPEL DO PROFESSOR NA OBRA “A EDUCAÇÃO EM 
SERGIPE”

Rita Leoser da Silva Andrade (Unit) Josefa Eliana Souza (NPED/Unit).

Os ideais da Escola Nova foram divulgados de forma bastante relevante em Sergipe pelo 
educador Nunes Mendonça que, como professor catedrático do Instituto de Educação Rui 
Barbosa, ministrou aulas e escreveu, dentre outros trabalhos, a obra “A educação em Sergipe” 
(1958), sob a inspiração daquela corrente pedagógica. O autor escreve essa obra, numa 
tentativa de análise e interpretação da escola sergipana na década de 1950, tendo em vista 
a necessidade do desenvolvimento da educação para a melhoria das condições de vida da 
sociedade. Ao analisar “a rede escolar sergipana”, um dos elementos estudados por ele foi 
o professor primário, destacado “como elemento básico de qualquer sistema educacional”. 
O procedimento metodológico utilizado no trabalho é a pesquisa bibliográfica e objetiva-se 
com ele, discutir e analisar o papel conferido por Nunes Mendonça ao professor primário, em 
“A educação em Sergipe”, atentando para os problemas gerados pela reduzida qualificação 
acadêmica, os tipos de profissionais em ação nas escolas primárias e secundárias e a 
carência de professores no magistério sergipano. Em suma, o interesse da pesquisa está 
pautado nas questões ligadas a figura do professor no desempenho de suas funções, assim 
como dos elementos constitutivos da formação e prática pedagógica, nos anos 50. 

Escola Nova - Nunes Mendonça – Professor.



189

O PEDAGOGO E SUA IDENTIDADE PROFISSIONAL 

Mariângela Dias Santos (PROEAD).

O presente estudo tem como objetivo analisar a prática pedagógica do Pedagogo 
desenvolvida no âmbito do seu contexto de trabalho, tomando os conflitos gerados em torno 
do exercício de sua prática educativa como próprios dos impasses políticos dos momentos 
históricos. Assim, a pesquisa faz uma reflexão acerca das concepções que dão suporte 
epistemológico à prática do Pedagogo, explicitando os paradigmas da ciência que levam à 
reprodução do conhecimento em suas práticas, da mesma forma os paradigmas inovadores 
da ciência, que promovem mudanças substanciais na construção do conhecimento, através 
de uma prática pedagógica transformadora. Para a realização deste estudo foi utilizado como 
aporte teórico à pesquisa bibliográfica sobre os diversos campos de atuação do pedagogo, 
classificando em ambientes escolares e extra-escolares. Enfim, discuti-se que a prática 
pedagógica do Pedagogo vem se constituindo sob clima de conflitos e questionamentos, 
mas, ao mesmo tempo, evidenciando a importância de seu trabalho na escola e fora dela, 
razão que leva a ciência a sugerir uma revisão teórica – prática fundamentada numa visão 
holística transformadora da prática deste profissional.

Pedagogo, Identidade, Funções.
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 O PENSAMENTO SISTEMICO E O DEBATE SOBRE O 
MEIO AMBIENTE NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA. 

FELIPE ALAN SOUZA SANTOS – UNIT

Fábia Verônica dos Santos – Prof UNIT.

A devastação ambiental é causada pela ausência das condições de cidadania que afligem 
algumas classes sociais, entrelaçados pelos interesses econômicos que não respeitam as 
necessidades de tempo e espaço da manutenção dinâmica do meio ambiente. Uma proposta 
esclarecedora é que a escola ofereça meios efetivos para que cada aluno compreenda 
os fenômenos naturais e interligue esses com as ações humanas e suas conseqüências, 
resultando em um novo olhar das futuras gerações sobre o processo de apropriação deste 
meio. Pela crescente exploração do ambiente, julgou-se necessário a produção desse 
trabalho, que possui como métodos levantamento teórico em livros, revistas e periódicos. 
Pois se entende que Educação Ambiental não se dá por atividades passivas e habituais, 
mas por toda uma mudança de paradigmas, que exige uma continua e ativa reflexão da 
sociedade. 

Educação, Ambiente, Cidadania.
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O POEMA-IMAGEM DE MANOEL DE BARROS

Antonia Maria Nunes.

A déia desse trabalho é o estudo do poema-imagem de Manoel de Barros, no qual a palavra 
se revela em suas facetas imagéticas, possibilitando múltiplas leituras e interpretações 
via semiótica da imagem. Manoel de Barros já foi considerado por muitos como poeta 
regionalista neo-romãntico, adepto da coloquialidade e simplicidade da frase (faceta mais 
intuitiva e primitiva de sua poesia) e não afeito ao engenho do verso, num momento em que 
a poesia concreta, mais cerebral, vivia seu auge. Mas é no que há mais primitivo em Barros, 
mais ingênuo e puro que se anuncia a linguagem icônica, ou seja, a primeira sensação das 
coisas, num estado de pureza do signo, ainda não-contaminado pela rede de significados 
tecida pelo interpretante. A sua poesia, em toda a sua ingenuidade, traduz o universo 
primeiro da captação da essência das coisas. A palavra-imagem é reveladora e desnuda-
se diante de nossos olhos com a força da luz da manhã que nos cega. Anuncia-se numa 
aurora, no frescor do signo que só quer ser ele mesmo. Palavra. 

Signo, imagem, palavra.
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O PROCESSO DE ROMANIZAÇÃO NO BAIRRO 
SIQUEIRA CAMPOS A PARTIR DO MONSENHOR JOÃO 

MOREIRA LIMA. (1949-1966)

Gilvan Vitor dos Santos (UNIT).

Este artigo tem como objetivo analisar o processo de romanização no Bairro Siqueira 
perquirindo a sua dinâmica – religiosa e social - identificada a partir de 1949. Quando 
Monsenhor João Moreira Lima, esquadrinhava controlar religiosa e culturalmente a sociedade 
siqueirense propendendo modificar as práticas dos fiéis através de várias intervenções. 
Tratava-se do processo de romanização, ou seja, a tentativa de controle de da Igreja sobre 
as diversas formas de expressões locais. Como metodologia foi usada o método analítico 
descritivo e o hermenêutico aplicado na leitura e análise de correspondências pessoais, 
jornais, revistas e a legislação canônica. As análises nos levaram a concluir que temendo 
a expansão das idéias socialistas, João Moreira Lima, se aproximava do povo, elaborando 
medidas paliativas para resolver os problemas da sociedade, com obras pias de socorro 
aos operários, a instalação de escolas para os filhos dos operários a partir de uma visão 
mais assistencialista, pregando a filantropia dos ricos para com os pobres,  pôs em prática 
pontos importantes do projeto romanizador da Igreja ao implantar o projeto romanizador 
combatendo os costumes locais e moldando a cultura erradicando seus aspectos 
considerado anti clerical, conseguindo assim afirmar a importância da igreja na sociedade 
siqueirense ao conciliar ciência e progresso com a religião.

Romanização, Siqueira Campos, João Moreira Lima.
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O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E A 
INCLUSÃO DE PESSOAS COM NECESSIDADES 

EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

Fanildes Silva Moraes dos Santos, Adriana Patrícia Aragão Barbosa Isabela Dantas de 
França, Orientadora: Bianca Bissoli Lucas  UNIT- Universidade Tiradentes.

Para que haja um completo e consciente trabalho pedagógico, na elaboração e na execução 
das aulas de Educação Física direcionada aos portadores de necessidades educacionais 
especiais, torna-se necessário que os professores de Educação Física, que trabalham com 
este grupo específico de alunos, ao planejarem suas aulas utilizem métodos de ensino que 
propiciem um ambiente adequado, possibilitando desenvolver ao máximo suas habilidades 
motoras e psicossociais. O objetivo deste estudo é observar a metodologia empregada 
pelos professores de Educação Física ao incluir, em suas aulas, alunos que apresentam 
necessidades educacionais especiais. A pesquisa foi realizada com professores de 
Educação Física de oito Escolas de Aracaju - quatro da rede pública e quatro da rede 
particular de ensino - que possuem portadores de necessidades educacionais especiais. 
Para a efetivação do estudo, optou-se pela pesquisa de campo qualitativo e abordagem 
direta, utilizando como instrumento de coleta de dados o questionário aberto, assim como 
observação das aulas que continham os portadores. A amostra contou com a participação 
de dezenove professores e oito alunos com deficiência. Os resultados da pesquisa nos 
mostraram que a maioria dos professores que atuam com os portadores incluem seus 
alunos apesar de não utilizarem metodologia diferenciada e não possuírem capacitação 
na área. 

Educação física; inclusão, pessoas com necessidades educacionais especiais. 
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O RITMO POÉTICO EM “O TÚMULO DO REI”. 

Carlos Gustavo Mascarenhas de Andrade.

Márcio Carvalho da Silva. O presente estudo tem o objetivo de analisar a poética de O 
Túmulo do Rei da obra Rosa de Fogo e Lágrima, publicado em 2004 pelo poeta sergipano, 
Santo Souza. A pesquisa a respeito do ritmo poético santosouzeano é desenvolvida a partir 
do estudo dos autores Jackson da Silva Lima e Gizelda S. Morais, obtendo-se diferenciadas 
relações teóricas a cerca dos escritores. Jackson considera o ritmo poético de Santo Souza 
como algo de fundamental importância enquanto Gizelda observa-o menos importante; 
sendo para ela mais relevante o estudo semântico das obras poéticas. Percebe-se que a 
diferença metodológica em ambos os escritores consiste na dialética da poesia enquanto 
objeto da teoria. 

Ritmo; Estudo; Poesia.
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O TRATAMENTO DO JORNALISMO CULTURAL NO 
JORNAL CINFORM 

Marina de Souza Lopes Santos (pesquisadora/UNIT), Arícia Cláudia Menezes de Moraes 
(pesquisadora/UNIT), Jéssica Lieko Irita Haro (pesquisadora/UNIT), Raquel Teixeira de 
Figueiredo Passos (pesquisadora/UNIT), Bruna Carvalho de Oliveira (pesquisadora/UNIT), 
Polyana Bittencourt (orientadora/UNIT).

 O jornalismo cultural enfrenta uma crise no Brasil. Os cadernos que abordam cultura, e 
deveriam ter um caráter reflexivo, carregado de opinião, crítica e reportagens, passaram a 
ser meros divulgadores de agenda cultural, gerando uma perda para o jornalismo. Assim, 
este trabalho faz uma análise crítica sobre a cultura em Sergipe e enfatiza o modo como 
o jornal impresso “Cinform” desenvolve seu caderno “Cultura e Variedades”. Também é 
analisada a função do veículo para com a sociedade do estado e cogita-se a possibilidade de 
métodos para que possa alcançar um formato mais adequado à temática. Tal formato requer 
reavaliação de diversos aspectos do jornalismo cultural. Profissionais especializados nessa 
vertente, uma desambiguação do tema com a área de entretenimento e uma conseqüente 
mudança no hábito do leitor, são hipóteses para gerar possíveis melhorias na formatação 
do caderno.

Jornalismo cultural, Cinform, Cultura.
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O UNIVERSO DOS GÊNEROS TEXTUAIS NO ENSINO DA 
LÍNGUA MATERNA 

Anelze dos Santos Medrado Miguel (UFS).

O objetivo do ensino da Língua Materna é desenvolver/aprimorar a competência 
comunicativa, lingüística e textual do alunado. Para isto, há um importante recurso da 
língua: os gêneros textuais. Eles fazem parte da vida diária dos educandos, são veiculados 
em textos materializados, apresentam características sócio-comunicativas e podem fazer 
com que os textos orais e escritos sejam objetos de estudo. Assim, levando em conta essa 
diversidade textual, tal pesquisa partiu da necessidade de tornar as aulas de Português 
mais prazerosas e proveitosas e baseou-se na visão de vários estudiosos, nos PCNs e 
nos conhecimentos provenientes da própria vivência da pesquisadora como educadora. 
O gênero é fundamental na escola, no desenvolvimento da capacidade de produção e 
compreensão de textos, no estudo da língua em suas diferentes formas e situações e na 
construção de conhecimento pelo aluno; sendo que, para isso, haja a mediação de um 
educador experiente e consciente de suas funções. 

Língua materna; gêneros textuais; diversidade.
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O VÍDEO DOCUMENTÁRIO COMO INSTRUMENTO DE 
MOBILIZAÇÃO EDUCACIONAL E FONTE HISTÓRICA 

Adênia Santos AndradeGraduada em História pela Universidade TiradentesGPGFOP/
CNPq adeniasantos@hotmail.com Josefa Eliana Souza Professora Doutora em Educação 
– Intelectuais e trajetórias docentes Universidade Tiradentes – Aracaju, Sergipe, BrasilUNIT/
GPGFOP/CNPq elianasergipe@uol.com.br.

A finalidade deste estudo consiste em apresentar o resultado do vídeo documentário “Cenas 
de uma trajetória (1911-1935)”, construído a partir de estudos realizados por pesquisadores 
que haviam se dedicado a estudar o médico, Diretor do Instituto de Educação “Rui Barbosa” 
e Diretor da Instrução Pública em Sergipe de 1914 a 1935 (1914-1918, 1926-1927, 
1930-1935), Helvécio Ferreira de Andrade. A partir dos depoimentos dos pesquisadores, 
por nós selecionados, foi possível a elaboração do documentário. Para a realização do 
vídeo documentário, fizemos um levantamento bibliográfico, com a finalidade de conhecer 
os autores e as discussões que eram postas por eles. Neste sentido, registramos no 
vídeo, aspectos da trajetória profissional do reformador Helvécio de Andrade, por meio 
de depoimentos de pesquisadores como; Freitas (2003), Valença (2006), Oliveira (2006), 
Lima (2008) e Nascimento (2006). Devemos ressaltar que Helvécio de Andrade está na 
discussão que busca reformular o currículo e renovar a pedagogia da Escola Normal de 
Sergipe, tornando-se uma figura das mais polêmicas no campo científico, da higiene e da 
pedagogia moderna.

Vídeo documentário, Reforma educacional, Helvécio de Andrade.
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ORIENTALISMO LEMINSKIANO 

Rodrigo Michell dos Santos Araujo.

Um elemento característico tanto da poesia quanto da arte japonesa é a representação 
imagética, seja ela manifestada através da palavra ou em um conjunto “sígnico” gestual, 
possibilitando leituras semióticas. Partindo da linearidade dos tempos históricos, as culturas 
ocidentais e orientais se inter-relacionam, estando de um lado, a cultura ocidental em 
busca das riquezas do oriente, do olhar do Outro sobre a cultura oriental; e do outro uma 
cultura oriental privada do mundo ao seu redor, rica em detalhes e em expressão, mas 
que se refugia na visão européia como influente. O presente trabalho traz uma abordagem 
de haicais do poeta Leminski que, dentre uma vasta produção literária, bebeu da poética 
japonesa e é considerado um dos mais célebres poetas a trabalhar haikais no Brasil num 
período contra-cultural que assistia as vanguardas européias.

Ideograma, haicai, signo.
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OS “USOS” DOS MAPAS DIGITAIS 

Fernanda dos Santos Lopes Cruz (Pós-Graduanda em Geotecnologias/CEFET-SE/ 
RESGEO); Paulo José de Oliveira (Prof. MSc. Orientador/CEFET-SE/RESGEO e UFS, 
paulojoseoliveira@oi.com.br).

A Cartografia contemporânea evoluiu juntamente com os meios de comunicação, havendo 
através da Internet uma maior divulgação e disseminação dos mapas.  Os WEBGIS se 
tornaram um fácil instrumento de elaboração de mapas e visualização de imagens de 
diversas localidades, permitindo a qualquer pessoa produzir seus “mapas digitais”. 
Contudo, as aparentes facilidades encontradas vêm gerando uma produção desqualificada 
e fora das normas cartográficas. Diante do exposto, este trabalho consistiu em levantar e 
analisar alguns WEBGIS para verificar se os mesmos permitem ao usuário elaborar seus 
mapas contendo os elementos mínimos de formatação: título, escala, norte geográfico, 
coordenadas geográficas, fonte e legenda. De todos os WEBGIS analisados, nenhum 
seguia a formatação cartográfica mínima, provocando o uso inadequado pelos usuários, 
principalmente os que não possuem conhecimento cartográfico. As próprias instituições, 
inclusive de âmbito internacional, como no caso do Google Earth, elaboram e disponibilizam 
seus produtos de forma indiscriminada, induzindo o usuário a imaginar que todas as 
informações são atuais e corretamente georreferenciadas. Isto leva a concluir que a falta 
de normatização para mapas na Internet aliada ao uso indiscriminado da Cartografia, leva 
à produção de figuras que não necessariamente se traduzem em mapas, acarretando erros 
ou equívocos de localização dos elementos geográficos. 

Cartografia Digital, WEBGIS, Normas Cartográficas.
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OS GALICISMOS NO TRATADO DA LÍNGUA 
VERNÁCULA (1874) DE BRÍCIO CARDOSO

Nívea da Silva Barros (UNIT) e Márcio Andrey Pereira Souza (UNIT).

Os galicismos foram alvo de ataques em várias discussões travadas pelos intelectuais no final 
do século XIX, pois alguns acreditavam que sua inserção significava um empobrecimento da 
língua vernácula. Outros, entretanto, acreditavam que a língua portuguesa seria enriquecida 
ainda mais se admitisse o seu uso. Ainda havia uma terceira posição, que abria concessões 
quanto ao uso de algumas palavras francesas, quando estas eram necessárias para 
expressar conceitos estritos da cultura francesa. Brício Cardoso fez parte dessa terceira 
via. Este trabalho, portanto, analisa, sob a ótica da Análise do Discurso francesa, a idéia 
veiculada em Sergipe sobre a entrada dos galicismos na língua portuguesa. Para isso, foi 
delimitado o corpus a partir da gramática Tratado de Língua Vernácula escrita por Brício 
Cardoso, professor do Atheneu Sergipense, e publicada pela primeira vez no Jornal de 
Sergipe, em 1874. Espera-se, assim, contribuir para a difusão das idéias lingüísticas em 
Sergipe no século XIX, objetivo do projeto “História das idéias lingüísticas em Sergipe”, 
coordenado pela Profa. Msc. Christianne Gally (UNIT). 

Brício Cardoso, Galicismos, Análise do Discurso.
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OS GÊNEROS LITERÁRIOS NO SÉCULO XIX: UMA 
ABORDAGEM DISCURSIVA 

Lucileide de Melo  Lima  letras_luci@yahoo.com.br  Lucimeire Góis lucimeire.gois@yahoo.
com.br.

De que maneira os gêneros literários eram definidos e classificados no século XIX em 
Sergipe? Quais as características e as funções apresentadas em o “Tratado de língua 
Vernácula”, escrito por Brício Cardoso em 1874? Quais são as explicações e descrições 
utilizadas por ele a fim de classificar os gêneros literários? Para responder a essas questões, 
este artigo se propõe a descrever e a analisar, através da intertextualidade, categoria da 
Análise do Discurso francesa, o método utilizado por Brício Cardoso na construção dos 
argumentos para definir, classificar e explicar os gêneros literários a que ele se refere como 
gêneros de composições poéticas usadas na literatura brasileira.

Análise do discurso, História das idéias lingüísticas, Gêneros literários.
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OS LUGARES DA CONTEMPORANEIDADE E A ESCOLA 
DE CONTROLE: CARTOGRAFIAS DO PODER NA 

EDUCAÇÃO 

Letícia Gomes Rocha.

Como os dispositivos de poder tem se modificado consideravelmente nos últimos anos, 
buscamos compreender, neste projeto, o papel da escola que vem se reestruturando 
no sentido de poder, logo que esta passa por um processo de falência das tradicionais 
formas de organização provindas da sociedade disciplinar Moderna. Focamos o projeto em 
uma escola pública municipal de ensino fundamental do município de Aracaju, que sofre 
a intervenção do Ministério público Federal, no entanto ela se localiza em um complexo 
urbano que agrupa e integra sete comunidades fruto de ocupações tornando o lugar que 
esta escola se situa em um interesse da pesquisa, desde que trata-se de poder articular o 
contexto social, as conformações de poder e a escola na sociedade de controle. 

Educação; Contemporaneidade; Poder.
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OS PRIMEIROS CRISTÃOS REFORMADOS EM 
SERGIPE: MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS EM 

LARANJEIRAS E ARACAJU NAS DÉCADAS DE 1880 A 
1920

Edvar Freire Caetano (CESAD-UFS).

Em 17 de novembro de 1887, no Outeiro da Gata, no próspero município de Laranjeiras (SE), 
os padres capuchinhos Frei Paulo e Frei Paulino comandaram uma revolta popular, em nome 
da fé católica, que culminou com a queima de milhares de livros e bíblias sagradas que eram 
distribuídos pelos protestantes. “As colunas de fogo que subiam até os céus, simbolizavam 
a fé ardente de um povo. Entre vivas, aclamações e o Hinno Nacional executado pela Banda 
de Música Policial encerrou-se este ato, que deu lugar a edificação da Igreja do Senhor 
dos Navegantes, inaugurada em 1908”. Para entender o que ocorreu, estudou-se a gênese 
do movimento de reforma religiosa no campo de Sergipe, a partir dos primeiros cristãos 
reformados que atuaram em Laranjeiras e Aracaju. Foram pesquisados arquivos de tombo, 
jornais da época que circulavam regularmente na cidade, disponíveis no Instituto Histórico e 
Geográfico de Sergipe e na Biblioteca Pública Epiphânio Dórea, bisnetos de Antônio Davi e 
remanescentes da tradição oral do lugar. Com isso, estabeleceu-se clareza na definição dos 
antecedentes históricos que culminaram com as referidas mudanças de comportamento, 
além de ensejar a abertura de um amplo leque de possibilidades discursivas em termos de 
cultura, religião, história e sociedade.  

Religião; Cultura; História.
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OTIMIZAÇÃO E ESTUDOS CINÉTICOS DA PRODUÇÃO 
CATALÍTICA DE METANOL DIRETAMENTE A PARTIR DO 

METANO 

Eliziane Aparecida do Nascimento Costa André Luis Dantas Ramos Claudio Dariva Silvia 
Maria da Silva Egues.

O gás natural é um dos combustíveis fósseis mais utilizados do mundo, composto por 
hidrocarbonetos, normalmente saturados. Sendo o metano, principal hidrocarboneto, que 
apresenta alguns inconvenientes, pois é muito estável, seus processos de conversão, em 
geral, são endotérmicos, com altas pressões e temperaturas e de baixa seletividade. Por 
isso, alguns estudos sobre a conversão direta de metano a metanol proporcionam redução 
dos custos, etapas de reação e operações unitárias diversas. Baseado na metodologia 
reportada pela literatura, como Hu & Meyer (2002) foi sintetizado os complexos livres e 
encapsulados, e no Laboratório de Catálise do ITP foi realizado as análises de cromatografia 
gasosa. Para a reação de conversão direta foram realizados dois testes preliminares. Em 
seguida, foram realizados os cálculos de conversão do metano, e testes utilizando os 
complexos encapsulados em zeólita Y. Para determinar a maximização na produção de 
metanol e a minimização da produção dos produtos inadequados da reação, em condições 
ideais, foi realizada uma análise termodinâmica preliminar. A simulação apresentou uma 
conversão alta entre 2,5 e 3,0%. Logo, as atividades previstas para serem desenvolvidas 
pela bolsista foram compridas com sucesso, aprimorando seus conhecimentos na área de 
iniciação científica. 

Metano, Conversão e Metanol.
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OTIMIZAÇÃO POR PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 
DA PRODUÇÃO DE LIPASE POR MICRORGANISMOS 

ISOLADOS DE SOLOS COM HISTÓRICO DE CONTATO 
COM PETRÓLEO

José Murillo de Pinho Barbosa, Ingrid Cavalcanti Feitosa, Álvaro Silva Lima e Cleide Mara 
Faria Soares.

A aplicação das enzimas na indústria de óleos e gorduras é ampla, apesar de já existirem no 
mercado algumas preparações enzimáticas bem estabelecidas, os processos enzimáticos 
ainda não estão suficientemente difundidos neste segmento industrial. O objetivo deste 
trabalho foi estabelecer a melhor condição experimental para realização do processo 
fermentativo de produção de enzimas lipolíticas por microrganismos isolados de solos 
com histórico de contato com petróleo para utilização em reações de biotransformação. Os 
experimentos foram conduzidos em frascos erlemeyer de 250 ml em agitador tipo shaker 
(200rpm) contendo 150ml (%, w/v): KH2PO4, MgSO4.7H2O, NaNO3, extrato de levedura, 
peptona, amido, 4% (v/v) de óleo de palma. As atividades lipolíticas foram determinadas 
na hidrólise de azeite de oliva, os ácidos graxos liberados foram titulados com solução 
KOH (0,02N), utilizando fenolftaleína como indicador. Adotaram-se dois planejamentos 
fatoriais completos 22, com repetição no ponto central para avaliar produção de enzimas 
lipolíticas. De acordo variável resposta e a superfície de resposta gerada pelo software 
STATISTICA, no primeiro determinou-se o pH ótimo igual à 5 e temperatura à 24˚C. No 
segundo planejamento avaliou-se a eficiência e concentração do surfactantes TRITON-X e 
TWEEN-20, cuja produção de enzimas lipolíticas máxima aumentou cerca de duas vezes as 
condições experimentais anteriores. 

pH, Temperatura e Lipase.
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PAIMI: UMA ABORDAGEM SOCIAL VISANDO O 
ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL NA PERSPECTIVA DA 

QUALIDADE DE VIDA

Fernanda Santos Oliveira (Unit); Patrícia Almeida Fontes (Mestranda, Professora da Unit). 

Os idosos brasileiros estão envolvidos na conquista de espaço na sociedade e criando 
novas demandas para instituições e agentes sociais, como é o caso do PAIMI (Programa de 
Assistência Integral à Melhor Idade), criado pela Universidade Tiradentes como um programa 
de extensão, com o intuito de fornecer ao idoso uma nova perspectiva de vida. Esta pesquisa 
tem como objetivo avaliar a qualidade de vida de idosos participantes do PAIMI, através do 
Questionário de Qualidade de Vida – SF-36. Foi realizado um estudo transversal, de caráter 
qualitativo e quantitativo em uma amostra representativa de 26 idosas que freqüentam o 
PAIMI. O resultado foi obtido através do cálculo do Escore do Questionário SF-36, sendo 
elaborados gráficos em planilha eletrônica Excel 97-2003. Observou-se que todas as notas 
foram superiores a 70 (visto que a escala varia de zero a cem, onde zero é o pior estado 
e cem é o melhor), exceto a nota referente ao domínio dor, que foi de 56,8, demonstrando 
que, o fato das idosas freqüentarem assiduamente o PAIMI não significa que elas deixaram 
de sentir dor. Baseado nos resultados obtidos conclui-se que o PAIMI fornece espaço com 
cunho social que possibilita ao idoso ter uma melhor qualidade de vida. 

Envelhecimento; Terceira idade; Qualidade de vida.
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PERFIL DA FAMÍLIA MÉDIA ARACAJUANA 

Igor Soares Vieira (bolsista de iniciação científica/PROBIC) Fernanda de Oliveira Nunes 
(estagiária de iniciação cientifica do ITP) Lorena Batista Lima (estagiária de iniciação 
cientifica do ITP) Missilene Menezes Mota (estagiária de iniciação cientifica do ITP) Lorenna 
Santos Dantas (estagiária de iniciação cientifica do ITP) Marlizete Maldonado Vargas 
(Orientadora do laboratório LPPS do ITP).

O sistema familiar sofre contínuas modificações ao longo do processo de desenvolvimento. 
Seguindo a caracterização de Cerveny e Berthoud, o ciclo vital familiar passa por quatro fases: 
aquisição, adolescente, madura e última cada qual com suas peculiaridades e diferenças 
próprias da cultura. Tem por objetivos levantar características das estruturas e organizações 
de famílias médias aracajuanas e compreender seus padrões relacionais valores culturais. 
O levantamento quantitativo com formulário validado pelas autoras supracitadas utiliza o 
método Bola de Neve (N=200). Dados parciais (n=100) Revelam que a maioria, independente 
de fase, vive em primeira união, sendo que a maior variação de arranjos familiares, mesmo 
que pouco destacada, está na fase adolescente. A maioria das famílias desta fase vive em 
moradia própria e declara possuir renda suficiente para viver ou manter o estilo de vida 
(42% e 24%, respectivamente). Como pontos importantes na relação do casal, destacam-
se o diálogo constante, principalmente na fase de aquisição (92%), havendo diminuição 
na fase madura (60%); e compartilhamento das regras educacionais dos filhos (69%). O 
conhecimento das estruturas e valores das famílias médias aracajuanas oferece suporte 
para intervenções preventivas direcionadas à qualidade de vida e ao incentivo a pesquisas 
mais setorializadas e/ou com outros estratos sócio-economico-culturais. 

Desenvolvimento, Família e Ciclo vital.
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POEMA “EVOCAÇÃO DO RECIFE”: UMA 
CONSTELAÇÃO DE IMAGENS.

 
Sônia Maria Alves Novais (UNIT)  Mirian Vieira Matos (UNIT) Sínthya Maria Carvalho Santana 
(UNIT) Telma Maria dos Anjos Martins (UNIT) Márcio Carvalho (Orientador) (UNIT).

 Sabe-se da importância da obra de Manuel Bandeira na poesia brasileira, sendo considerado 
um dos principais representantes do modernismo, ao lado de Mário de Andrade, Oswald de 
Andrade, entre outros. Iniciou no ideário modernista, com a publicação dos livros Carnaval, 
em 1919, e O ritmo dissoluto, em 1924, para atingir o apogeu desse período literário com 
Libertinagem, em 1930. Poeta de extrema sensibilidade buscou na própria vida inspiração 
para seus grandes temas: a família, a morte de entes queridos, a infância no Recife, o 
cotidiano. Assim sendo, este trabalho tem por objetivo ressaltar a riqueza literária desse 
poeta, referenciando a complexidade que emana das imagens poéticas da Evocação do 
Recife. 
 
Modernismo; literatura brasileira; poema.
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POÉTICA E VISUALIDADE EM MÁRIO JORGE 

Jacqueline Carlos da Silva (UNIT) - Joseane de Jesus Silva (UNIT).

Mário Jorge nos presenteia com um estilo literário com traços do concretismo e de uma 
visualidade latente. A transformação da alta velocidade promoveu uma revolução na arte 
da poesia do referido poeta. Ao captar esta tendência, manifesta toda essência de seu 
pensamento através das formas livres, abolindo a tradição dos versos, (o verso cede lugar ao 
código, mas em determinados momentos também pode estar acompanhado do verbo). Os 
poemas são repletos de significados, os quais nos conduzem a uma “viagem” pelo sentido 
da existência da vida, desigualdade social, ditadura, guerra. Também é possível observar 
as expressões dos conflitos do homem e seu relacionamento com o meio carregado de 
profundo mistério. 

Revolução – Conflito – Mistério.
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POLICIAIS-PROFESSORES: CAMINHANDO ENTRE A 
SEGURANÇA E A EDUCAÇÃO

 Livia de Melo Barbosa (Pibic/Cnpq), Álison Ramos (Pibic/Fapitec), Paulo Guilherme Ferreira 
Araújo (Probic/Unit), Fabrícia Teixeira Borges (Nped/Unit) e Camila Souza Pinto Marinho 
(Unit).

O objetivo deste estudo é de descrever e analisar as relações de masculinidade e 
feminilidade na construção do self mediados pela narrativa de histórias de vida de policiais 
e que, também, são alunos de licenciaturas da Universidade Tiradentes-SE. Sabemos que 
a profissão de professor e policial são distante em suas construções históricas e culturais, 
e que as atividades desenvolvidas requerem habilidades e conhecimentos diferenciados, 
a partir daí, surgiram indagações no sentido de entender quais os processos psicológicos, 
especialmente os subjetivos, que permeiam a relação entre estas duas atividades. Neste 
estudo, utilizamos a metodologia qualitativa para a construção dos dados, baseada nos 
pressupostos teóricos da psicologia cultural e do dialogismo, envolvendo os processos 
de posicionamentos do Self, histórias de vida, narrativas, relação do pensamento e da 
linguagem, usando as entrevistas como dados. Participarão da pesquisa cinco policiais 
do sexo masculino, que também fazem formação para serem professores.  Pretendemos, 
com o estudo, compreender como foram estabelecidas as relações de significados que 
permeiam as duas atividades e quais os determinantes culturais que contribuíram para esta 
configuração. 

Policiais, Formação de professores, Psicologia cultural. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE UTILIZAÇÃO DO 
FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES NA EDUCAÇÃO 

Apresentador: Wilson Rodrigues de Melo Neto.  Autores: Profª. Drª Maria de Fátima Monte 
Lima  Co-autores: Alisson Oliveira Cruz Silva Ramos, Laila Thaíse Batista Oliveira e Wilson 
Rodrigues de Melo Neto. 

A pesquisa investigou as ações do governo Lula quanto a Utilização do Fundo de 
Universalização dos Sistemas de Telecomunicações (FUST), na Educação, visando à 
inclusão digital, a popularização da Cultura digital, Formação Tecnológica e a Alfabetização 
Digital. A abordagem teórica foi estruturada nos estudos de Boaventura de Souza Santos, 
no que diz respeito ao papel do Estado e sua relação com a sociedade; Pierre Lévy acerca 
de tecnopolitica, os estudos de Maria de Fátima Lima centrados na universalização e 
democratização das TIC na educação e outros autores que contribuem com a produção na 
área. A abordagem metodológica foi qualitativa, e o tipo de pesquisa documental. Para isso 
foram levantados os documentos do governo produzidos pelo Ministério das Comunicações 
para a elaboração de políticas públicas de utilização do FUST na educação. A pesquisa 
sinaliza que a universalização digital no governo do presidente FHC foram fragmentadas 
e no governo Lula ampliou-se a política de investimentos na área da inclusão social, na 
tentativa de avançar no sentido da universalização da Educação, Comunicação e Cidadania 
com os recursos do FUST, mas irrisório diante do montante de recursos acumulado pelo 
FUST e das necessidades sociais por ele mesmo apontadas Políticas.

Públicas de Educação e de Comunicação; Inclusão Digital; Universalização de Serviços de 
Telecomunicações.
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PRÉ-PURIFICAÇÃO DE LÍPASE PANCREÁTICA POR 
SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO

Ranyere Lucena de Souza (UNIT), Cleide Mara Faria Soares(UNIT, ITP)Álvaro Silva Lima 
(UNIT, ITP). Apoios Financeiros: CNPq, FAPITEC.

As exigências para produtos biologicamente ativos como enzimas, geraram o desenvolvimento 
de processos de purificação eficientes. Destacam-se, os sistemas aquosos bifásicos (SAB), 
os quais são formados polímeros solúveis em água, ou um polímero solúvel e um soluto 
de pequena massa moleculares misturados acima de uma concentração crítica. A principal 
vantagem do SAB é o elevado conteúdo de água nas fases, permitindo a pré-purificação 
em condições não desnaturantes. O objetivo deste projeto é pré-purificar lípase pancreática 
por meio de SAB. Os sistemas utilizados foram composto de PEG (1500 e 8000)/fosfato de 
potássio a pH 7,0; 4oC em diferentes comprimentos de linhas de amarração (TLL), sendo 
a enzima utilizada a lípase pancreática. Após a estabilidade dos sistemas as fases foram 
separadas e os volumes, proteínas totais e a atividade lipolítica foram determinadas. Obteve-
se os coeficientes de partição (K), rendimento (R) e fator de purificação (FP) nas fases de 
topo e fundo. A lípase pancreática tende a ser particionada para a fase de fundo, bem como 
as proteínas contaminantes, entretanto os melhores rendimentos das enzimas e FP da 
lípase ocorrem na fase de topo para baixas TLL (TLL=49,50; FP=1,46±0,06 e TLL= 50,17; 
FP=2,81±0,09) para sistemas PEG(1500 e 8000) /fosfato de potássio, respectivamente. 

Lípase, Pré-purificação, Sistema aquoso bifásico.
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PRODUÇÃO DE BIODIESEL SUPERCRÍTICO EM MEIO 
CONTÍNUO UTILIZANDO GASES PRESSURIZADOS 

COMO SOLVENTES 

Wilson Linhares dos Santos-ITP e UNIT(FINEP); André Luis Dantas Ramos-ITP e 
UNIT(FINEP); Cláudio Dariva-ITP e UNIT(FINEP); Lisiane dos Santos Freitas-ITP; Victor 
Delmondes Freitas Vasconcelos-UNIT(FINEP). 

O biodiesel é um combustível alternativo ao diesel de petróleo, originado a partir da 
transformação de gorduras vegetal ou animal na presença de um álcool de cadeia curta.  
Entre os diversos processos disponíveis para a produção de biodiesel, tais como a pirólise 
e a micro-emulsão, a transesterificação via catálise homogênea básica é certamente a rota 
mais estudada e aplicada. O planejamento dos experimentos foi realizado, avaliando as 
variáveis (Razão Molar, Temperatura, Pressão e % de co-solvente) e faixas experimentais 
a serem investigadas foram obtidas a partir dos trabalhos disponíveis na literatura. Foram 
realizados os experimentos em sistema contínuo supercrítico, sem e com gás pressurizado. 
A conversão das reações foi determinada através do teor de ésteres etílicos que foram 
quantificados por cromatografia gasosa. Os resultados obtidos nos mostraram que a 
unidade experimental montada reproduz dados da literatura (SILVA et. al., 2007; VIEITEZ 
et. al., 2008). A temperatura apresenta um efeito exponencial no percentual de conversão da 
reação, evidenciando a importância desta variável nos experimentos realizados. Concluímos 
que a produção de Biodiesel supercrítico em modo contínuo é um processo promissor, com 
altas conversões em reduzidos tempos de processo, o que contribui para o processo de 
separação dos produtos. 

Biodiesel, Supercrítico, Hidrotalcitas.
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PRODUÇÃO DE ENZIMAS LIPOLÍTICAS ATRAVÉS 
DE MICRORGANISMOS ISOLADOS DE SOLOS COM 

HISTÓRICO DE CONTATO COM PETRÓLEO. 

Ingrid Cavalcanti Feitosa (UNIT); José Murillo de Pinho Barbosa (UNIT/ITP); Álvaro Silva 
Lima (UNIT/ ITP); Manoel Marcelo do Prado (UNIT/ ITP); Cleide Mara Faria Soares (UNIT/ 
ITP). 

O presente estudo tem por finalidade aumentar o emprego de enzimas em processos 
industriais propondo alternativas para a produção de enzimas lipolíticas a partir de 
microrganismos isolados de solos com histórico de contato com petróleo da região de 
Sergipe, por fermentação submersa utilizando o óleo de palma como indutor. Os experimentos 
foram conduzidos em frascos erlenmeyer de 250 mL em agitador do tipo shaker (170rpm); 
contendo 125mL (%, w/v) de: KH2PO4, MgSO4.7H2O, NaNO3, extrato de levedura, peptona 
e amido. E após 72h de fermentação, variou-se a proporção de adição do indutor (1 a 4%). 
Foi adotada a metodologia de planejamento de experimentos para obtenção da melhor 
condição de produção das enzimas lipolíticas, variando os seguintes fatores: pH 3,0, 5,0 e 
7,0) e temperatura de incubação (24, 30 e 37ºC). A variável resposta adotada foi a atividade 
lipolítica obtida a partir da hidrólise do azeite de oliva. Uma unidade de atividade é definida 
como a quantidade de enzima que libera em 1µmol de ácido graxo por min de reação, 
nas condições do ensaio. A máxima atividade determinada foi de 8806,41 U/mL a pH 7,0 
e temperatura de 24ºC, e a proporção do indutor óleo de palma a 4%. Agradecimentos: 
CAPES e CNPq.

Fermentação submersa; Atividade lipolítica; Óleo de palma.
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PROJETO DE PRÁTICA INVESTIGATIVA SOBRE 
A ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL E SUA 

CORRELAÇÃO COM O CÓDIGO DE ÉTICA 
PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA EMPRESA 

Aline do Nascimento Santos e Any Graziela Góis Rocha Santos.

O Projeto de Prática Investigativa sobre a atuação do Assistente Social e sua correlação 
com o Código de Ética Profissional no âmbito da, refere-se à atuação do Assistente Social 
no âmbito empresarial, tendo como específica a Empresa Progresso, sendo a meta principal 
do projeto, a correlação da prática do Assistente Social no interior da Instituição com o 
Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, visando identificar os obstáculos 
encontrados por este, para cumprir as metas estabelecidas no seu trabalho sem desviar-
se do Código que rege a sua profissão. O projeto está alicerçado sobre a égide do Código 
de Ética Profissional dos Assistentes Sociais, na pesquisa bibliográfica sobre a atuação 
da categoria no setor empresarial e em entrevista com a Assistente Social S.C. realizada 
através de uma visita à Empresa Progresso em Aracaju – Sergipe. Propondo facultar a 
reflexão sobre como a profissional media o cumprimento das metas estabelecidas pela 
Instituição, bem como o bem-estar e o nível de satisfação dos seus colaboradores. Visando 
ainda, identificar os obstáculos que permeiam o desempenho da profissional de Serviço 
Social no ambiente de trabalho, propiciando as tomadas de decisões, de forma que 
otimizem a obtenção dos resultados a que quer alcançar, especialmente sem desrespeitar 
o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais. Como resultados mensuraram-se a 
garantia da relação teórico-prática indispensável para a formação da identidade profissional, 
respondendo à inquietude das alunas que embasadas na pesquisa bibliográfica, suscitou a 
vontade de conhecer a realidade dos fatos numa prática dinâmica que pudessem contrapor 
os questionamentos, concretizados através da experiência da prática investigativa; atingiu 
a identidade das disciplinas e o comprometimento com os docentes, além do conhecimento 
adquirido pelas graduandas (fator de maior relevância) que poderá aproveitá-lo para agregar 
valor à sua prática profissional como Assistentes Sociais futuramente, quando graduadas.) 

Prática investigativa - Assistente social – Ética profissional
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PROMOÇÃO DA SAÚDE: UM ELO ENTRE O 
CONHECIMENTO CIENTÍFICO E A SABEDORIA 

POPULAR 

Valéria Barreto Soares.

Este trabalho propõe uma análise crítica dos métodos utilizados nas ações voltadas para 
a conquista de uma melhor relação do processo saúde/doença levando a população a se 
tornar cada vez mais saudável. Sabe-se que saúde é muito mais do que a ausência de 
doença, é um conjunto de fatores externos que influenciam em todo o processo. A partir daí, 
deve-se priorizar a compreensão dos fatores que fortalecem a integração social que tem 
como objetivo contribuir para a criação de mecanismos de controle da vida em sociedade.  
Para que se alcance êxito no planejamento de ações e promoções de saúde, precisa-se 
compreender o comportamento da população diante do processo saúde/doença, analisando 
qual o conceito e entendimento que a mesma tem com relação a esse processo. Partindo 
desta análise, observa-se a grande necessidade dos profissionais da saúde em rever seus 
conceitos de sabedores de todos os conhecimentos necessários para se obter uma vida 
mais saudável, esquecendo que a população é rica em informações que possam auxiliar em 
todo o processo da busca de uma melhor qualidade de vida.  

Promoção de saúde. Conhecimento científico. Sabedoria popular. 
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PROSPECÇÃO METAGENÔMICA DE CATALISADORES 
BIOLÓGICOS PARA A DEGRADAÇÃO DE CORANTES 

TÊXTEIS 

Janaína do Espírito Santo Silva, Cynthia Cristina Pagliari de Faro, Cleide Mara Faria Soares, 
Álvaro Silva Lima, Lauro Xavier Filho, Sara Cuadros Orellana.

Este trabalho teve como objetivo realizar a prospecção de genes com potencial biotecnológico, 
especificamente de genes relacionados com a degradação de corantes têxteis do tipo azo, a 
partir de amostras de DNA obtidas em solos do estado de Sergipe. As razões que nortearam 
este projeto foram: (1) a ausência de legislação ambiental que restrinja as quantidades de 
corantes nos efluentes têxteis no estado; (2) o perfil tecnológico das indústrias têxteis do 
estado, que se caracteriza pelo conservadorismo e pelo pouco investimento em tecnologias 
mais limpas; (3) o conhecido potencial tóxico e carcinogênico dos azocorantes, e o risco que 
representam para a saúde ambiental e humana. O trabalho consistiu na coleta de amostras 
de solos cronicamente expostos a azocorantes, e extração do DNA total dessas amostras 
para a construção de bibliotecas de DNA ambiental, que poderão ser pesquisadas em 
busca de novas funções de interesse. Foram realizadas duas coletas no Bairro Industrial de 
Aracaju, e o DNA total de ambas foi isolado. Uma biblioteca de clones do gene 16S rRNA 
foi construída e poderá ser usada para a determinação da diversidade microbiana nela 
presente. Cepas isoladas de efluentes têxteis foram caracterizadas quanto ao potencial de 
metabolizar o azocorante preto diresul. 

Azocorantes, Biodegradação, Metagenômica.
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QUALIDADE DE VIDA EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS A 
AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR 

Jorge Alberto Vieira Júnior, Anna Grace Barreto Marinho, Sergio Leite Barreto Santos Júnior 
e Raphael Oliveira Menezes Dias (PROVIC-UNIT). 

Amputação é definida como ressecção transversal da parte terminal de um membro. O 
trabalho teve como finalidade medir a qualidade de vida das pessoas submetidas à 
amputação de membros inferiores. Foi realizado a administração dos questionários através 
de entrevista nas residências. A pesquisa possuiu dois questionários, o primeiro apresentava 
informações como idade, sexo, etiologia da amputação e escolaridade e, o segundo foi 
o instrumento SF-36. Foram entrevistados cerca de 100 pacientes com amputações de 
membros inferiores causadas em 69% dos casos por ulcerações de pé e que apresentaram 
média de idade de 63,3 anos, sendo a maioria (57%) do sexo masculino e 30% dos pacientes 
são analfabetos. Foi observado que as mulheres apresentam uma percepção de qualidade 
de vida mais baixa que as pessoas do sexo masculino. O mesmo pode ser verificado em 
relação à idade, já que as pessoas mais jovens apresentam uma percepção pior que as 
pessoas mais idosas. As pessoas com menor grau de instrução apresentam uma percepção 
pior nas dimensões físicas, o que não foi verificado nas dimensões mentais. Portanto há 
percepções diferenciadas da qualidade de vida que estão influenciadas pelo sexo, idade, 
grau de instrução e as dimensões físicas são mais comprometidas que as mentais. 

Amputação, Qualidade de vida, Saúde.
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QUARTO MINGUANTE: A QUASE OCULTA FACE DE 
JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA 

Wagner Gonzaga Lemos (Universidade Tiradentes/UNIT).

Este trabalho analisa a poesia de José Américo de Almeida (1887-1980), escritor e político 
brasileiro, traçando um perfil biobibliográfico desse autor, bem como verificando temas e 
intertextualidades em “Quarto Minguante”, única obra que representa a Poesia, vertente 
poética quase desconhecida desse prosador que se consagrou através do romance 
inaugural da segunda fase modernista, “A Bagaceira” (1928). 

Poesia, José Américo de Almeida, Intertextualidade.
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REDAÇÃO OU PRODUÇÃO DE TEXTO? DA 
NECESSIDADE DE UMA MUDANÇA DE PARADIGMAS 

Ana paula barbosa andrade ( unit)Jossineide maria de souza (ufs) Silvia fernanda pinho 
passos ( pio x).

Esse trabalho tem o objetivo de  fazer algumas reflexões sobre a prática de ensino de escrita 
na escola, redação/produção de texto, destacando a importância da formação continuada 
para a mudança de paradigma, além de expor estratégias que corroboram para um melhor 
desempenho da elaboração textual. Para repensar sobre essas questões, foram utilizados 
referenciais teóricos sobre a metodologia aplicada no ensino de redação, formação 
continuada e produção de texto, os quais permitiram esclarecer diferenças conceituais entre 
redação e produção textual. O ensino de redação está pautado nas regras gramaticais e 
em tipologias textuais, as quais não contemplam os gêneros que fazem parte da realidade 
social do educando. Não há, portanto, um método voltado para a relação entre o contexto 
sociocultural e os usos da leitura e da escrita. 

Ensino, Produção textual, Formação continuada.
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REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS AFETIVAS 
REALIZADAS PELOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL. 

Floricelia Santana Teixeira; Ariane de Brito Santos; Camila Barreto da Gama; Tayane 
Nascimento Huber. Orientadora: Ana Rita Silva Almeida Chiara. 

A escola e, principalmente o professor, são os grandes responsáveis pela promoção da 
construção do conhecimento. Todavia, no trabalho pedagógico desenvolvido em sala 
de aula, é a dimensão afetiva que compreende as relações que se estabelece entre os 
alunos e os conteúdos educacionais. Portanto, o sucesso da aprendizagem dependerá da 
mediação entre os aspectos afetivos e cognitivos. Com o objetivo de identificar e analisar 
as práticas afetivas, executadas em sala de aula, foi realizada uma pesquisa qualitativa 
com professores da educação infantil de uma escola pública. O instrumento utilizado foi 
uma entrevista cujo roteiro constava questões abertas relativas às práticas afetivas que 
realizavam em suas salas de aula. Os dados foram analisados e organizados em categorias 
de análise, demonstrando que as principais práticas afetivas realizadas pelos professores 
são as atividades lúdicas, que são construídas no constante desafio entre a sua competência 
teórica e as habilidades necessárias à sala de aula. Como conclusão, observamos que o 
professor é o grande articulador do processo de construção do conhecimento. Sendo assim, 
ele deve construir uma prática pedagógica que possibilite o desenvolvimento conjunto da 
afetividade com a inteligência. 

Afetividade; Práticas pedagógicas;Professor.
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REFLEXOS SÓCIO-AMBIENTAIS NAS ÁREAS 
SUSCETÍVEIS A DESERTIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 

POÇO REDONDO/SE 

Lanielle Amarante Santana (Licenciatura Geografia-UNIT); Lício Valério Vieira (Orientador- 
UNIT) Maria Cristina dos Santos Santana (Licenciatura Geografia-UNIT); André Luiz dos 
Anjos Santos (Licenciatura Geografia-UNIT).

Com a crescente utilização e exploração dos recursos naturais pelo homem, à natureza 
vem dando sinais de fragilidade.  Dentre as várias conseqüências desta exploração pode-se 
destacar a desertificação que é resultado da ação do homem sobre a natureza como também 
das ações climáticas. O objetivo geral deste trabalho foi o de analisar os indicadores e 
aspectos da desertificação no Município de Poço Redondo/Se, levantar os principais fatores 
promovedores da degradação do solo e os indicadores de desertificação. Os métodos de 
abordagem utilizados foram o indutivo e o hipotético-dedutivo, através da observação e 
experimentação, a partir da pesquisa bibliográfica e documental. O processo de degradação 
do solo em Poço Redondo foi desencadeado tanto por fatores climáticos quanto humanos. 
Essa degradação vem aumentando devido à substituição da criação de caprino pela criação 
de gado leiteiro causando o pisoteio do solo, o mal uso da irrigação, o desmatamento da 
vegetação, os baixos índices pluviométricos, entre outros.Conclui-se que o Município de 
Poço Redondo precisa de uma política ambiental que trabalhe a relação entre a agricultura e 
os recursos naturais buscando sempre o desenvolvimento sócio-econômico das famílias, a 
preservação do bioma caatinga, potencializando com o reflorestamento para a recuperação 
das área susceptíveis a desertificação. 

Recursos-naturais, desmatamento, desertificação.
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RELAÇÃO ENTRE PESO E ESTATURA DOS ALUNOS 
DA 1ª E 2ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 

PERIFERIA DE ARACAJU/SE.

Tamara Araujo Santos, Carla Catarina Santos, Gustavo José Seabra do Nascimento, Isabel 
Christina Prazeres Rodrigues, Marília do Nascimento Santos, (Acadêmicos do curso de 
Educação Física/UNIT), Roberto Jerônimo dos Santos Mestre em Educação Física � UNIT 
Professor do curso de Educação Física/UNIT, GEPAFIS/UNIT. Antropometria, educação física, 
criança.

INTRODUÇÃO: A antropometria é uma ciência de grande importância na medição das 
variações físicas e na composição corporal. Com a antropometria, a partir das medidas 
de peso e estatura, pode-se conhecer o padrão de crescimento e auxiliar no controle de 
prevenção, riscos e tratamentos no déficit da qualidade nutricional da criança. OBJETIVO: 
este estudo tem por objetivo verificar o quadro nutricional dos alunos da 1ª e 2ª série do 
ensino fundamental da periferia de Aracaju/SE. METODOLOGIA: realizou-se uma pesquisa 
do tipo descritiva (campo). Para coleta de dados, a primeira analise foi com os alunos da 
1ª série, onde estes se dirigiram para sala e individualmente foram aferidas as medidas de 
peso (com a balança antropométrica) e em seguida estatura (com a fita métrica). E logo 
em seguida mesmo procedimento foi realizado com a turma da 2ª série. RESULTADOS: 
analisando os resultados, foi constatado que os meninos apresentaram maior peso, estatura 
e massa corpórea do que as meninas e em relação à classificação nutricional, foi normal 
para ambos os sexos. CONCLUSÃO: na Educação Física há uma preocupação com a 
promoção de um estilo de vida saudável e a antropometria com a relação entre peso e 
estatura pode constatar o estado nutricional e o crescimento da criança, mostrando assim 
uma grande importância dessa técnica. Com as informações obtidas dos dados nutricionais 
de crianças, em sua maioria, não apresentou percentual elevado de obesidade, sobrepeso 
e desnutrição. Sendo assim, foi classificada no estado nutricional normal. 

Antropometria, Educação física, Criança.
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RELATÓRIO DE PESQUISAS EM JORNAIS DE SERGIPE 
E DO BRASIL. 

Nívia Lima de Barros; Bruno Rafael de Souza Pereira ; Agnes Giovanna Torres de Araújo; 
Vitor Santos; Gabriel Santana de Azevedo; Antonio Dantas Tavares Neto. 

Essa pesquisa foi realizada a partir de práticas investigativas baseadas em jornais 
impressos e online de Sergipe e do Brasil, tendo como foco análises de assuntos presentes 
em nossa sociedade, como conseqüências da globalização, democracia, desemprego e 
desgaste cultural. Neste trabalho verificamos os efeitos transformadores de uma corrida 
capitalista desenfreada e o que ela traz de negativo e positivo  para a sociedade brasileira.A 
globalização consiste na interação dos países em diferentes áreas, como economia e 
política, e na forma com que os países  interagem e aproximam as pessoas, interligando 
dessa maneira o mundo inteiro. Isso nos remete ao conceito de McLuhan, que defende que 
esse efeito tranforma o mundo numa “aldeia”, em que todos se comunicam facilmente. 

Realidade, Jornais, Globalização.
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RIQUEZA DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS OCORRENTES 
EM LAGOAS TEMPORÁRIAS EM ÁREA DE ALTA 

IMPORTÂNCIA BIOLÓGICA, AFRÂNIO – PE. 

Eliane Pereira de Oliveira (UPE); Lidiane Monteiro de Oliveira (UPE); Cristiane Aparecida do 
Nascimento (UPE); Orientadora: Drª. Maria Jaciane de Almeida Campelo (UPE). 

Macrófitas aquáticas são vegetais que necessitam da água para completar seu ciclo de vida. 
Com intuito de conhecer as macrófitas aquáticas colonizadoras de lagoas temporárias e 
sua correlação com os parâmetros abióticos foi realizado este estudo no primeiro semestre 
de 2007. As coletas foram realizadas em quatro lagoas temporárias no final do período 
chuvoso no povoado de Caboclo, município de Afrânio, Pernambuco, área é considerada 
de alta importância biológica para a conservação do bioma caatinga. Os dados revelaram 
13 espécies distribuídas em 12 famílias. As análises dos parâmetros abióticos mostraram 
que a turbidez variou de 2, 42 a 368, o Ph variou de 6,49 a 8,65 e condutividade elétrica 
entre 175 ms a 1.120 ms. Os resultados também demosntraram que as macrófitas exercem 
forte influência nos parâmetros abióticos e vice-versa. Nota-se que quando obteve-se 
uma maior condutividade elétrica, turbidez e ph na água houve uma redução na riqueza 
de espécies. Conclui-se que as lagoas temporárias são ambientes bastante propício para 
uma rica vegetação de macrófitas aquáticas e serve de base para novos estudos sobre a 
conservação da Caatinga. 

Macrófitas, Analises, Lagoas temporárias
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RUA DO SIRIRI DE AMANDO FONTES E O PROJETO DE 
RECUPERAÇÃO SOCIAL DE ARNALDO GARCEZ

Marcos José Santos Pereira.

O estudo do tema Rua do Siriri de Amando Fontes e o Projeto de Recuperação Social de 
Arnaldo Garcez tem como objetivo mostrar a relação entre a Literatura e História do ponto 
de vista sociológico e literário no século XX, fazendo um estudo comparado entre a obra 
publicada por Amando Fontes em 1937 e o projeto idealizado pelo Governador de Sergipe 
Arnaldo Garcez em 1953 que tiveram como objetivo comum a mudança das mulheres 
damas de localidade. Qual a importância cultural da obra? Quais as semelhanças entre o 
factual e o fictício? Tendo como metodologia utilizada a pesquisa em romances e livros, bem 
como jornais em circulação na cidade de Aracaju na década de 50 do século XX principais 
referenciais teóricos Rua do Siriri, A invenção do Nordeste e outras artes.

Literatura - História – Sociedade
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SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS

Lívia Alves de Oliveira Cruz - UNIT, Júlio César Diniz Hoenisch - UNIT, Paulo Roberto Félix 
dos Santos - UFS.

O presente estudo é fruto de uma pesquisa qualitativa de cunho descritivo sobre a 
implementação dos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) da cidade de Aracaju, com a 
intenção de averiguar seu funcionamento e observar se o programa da Reforma Psiquiátrica 
Brasileira tem se instituído na prática. Esta pesquisa buscou evidenciar como se encontra o 
processo de implementação dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Aracaju. A amostra 
consistiu em 26 (vinte e seis) usuários/moradores e 10 (dez) funcionários dos serviços 
residenciais. Diante dos dados obtidos observou-se que os cuidados oferecidos pelos SRT 
aos usuários/moradores têm sido adequados no que diz respeito à alimentação, liberdade de 
escolha dos usuários, questões de higiene da casa e assistência biopsicossocial; este projeto 
também tem contribuído bastante para o desenvolvimento da autonomia dos portadores de 
transtornos mentais. Destarte, em conformidade com os preceitos da Reforma Psiquiátrica 
e alicerçada no âmbito Projeto Ético Político da Psicologia, reconhecendo a liberdade como 
valor central, o projeto em análise é importante por esmiuçar trazendo para o centro da 
discussão as causas da real situação do indivíduo com transtornos graves esclarecendo e 
desmistificando o mito do doente que não é capaz de viver em sociedade.

Serviços Residenciais Terapêuticos, Reforma Psiquiátrica, Inserção Social.
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SEXUALIDADE NA TERCEIRA IDADE 

Camilla Araújo Batista (UNIT); Joana Maria de Souza Neri (UNIT); Manuela de Carvalho 
Vieira Martins(UNIT); Marília Moraes Fernandes (UNIT); Maria da Pureza Santa Rosa 
Enfermeira. Esp. em Saúde Pública (ENSP, 2002). Esp. em Formação Pedagógica para 
Profissionais de Saúde (ENSP, 2002). Mestranda em Saúde e Ambiente (UNIT, 2007). Profª 
e Coordenadora  do curso de Enfermagem, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da 
Universidade Tiradentes. 

O estudo teve como objetivo compreender, a partir da visão do próprio idoso, os fatores 
biopsicossocioculturais que interferem em sua vida sexual.  Foi adotada uma entrevista 
semi-estruturada que possibilitou a realização de uma investigação ampla e a interação 
com o sujeito do estudo.  A amostra consistiu em 20 idosos com mais de 60 anos, de 
ambos os sexos, freqüentadores do Calçadão da Treze Julho, situado em Aracaju/SE.  
Concluímos que a presença de patologia e auto estima não alteram, de forma significativa, a 
sexualidade do idoso quando comparado à falta de parceiro e, principalmente, o preconceito 
da sociedade.

Fatores biopsicossocioculturais. Idoso. Sexualidade.
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SIGNIFICADOS DO SER PROFESSORA MEDIADOS POR 
FILMES 

Alisson Ramos (Fapitec-SE), Lívia de melo Barbosa (PIBIC/CNPq), Amauri Nunes, Fabrícia 
Teixeira Borges (Nped) Ronaldo Nunes Linhares (NPed).

O projeto tem como objetivo estudar a construção do Ser professora e seus significados 
de feminilidade mediada por filmes, apresentados às participantes. Entendemos que o 
posicionamento do self ocorre através da interação dialógica que se estabelece entre a 
mídia apresentada e as professoras. Com o objetivo de analisar como essa relação reflete 
na sua forma de agir em sala de aula e na relação com os alunos, utilizaremos para análise 
e construção dos dados a metodologia qualitativa baseada nos pressupostos teóricos da 
psicologia histórico-cultural. Participarão da pesquisa seis professoras de séries inicias 
da Escola Vitória de Santa Maria, na rede de ensino pública da cidade de Aracaju. Essas 
participantes assistirão a filmes e depois participarão de grupos focais em que irão observar, 
interagir e descrever como perceberam as personagens de professoras apresentadas nos 
filmes que assistiram. Acreditamos que nessa pesquisa as mulheres, ao entrarem em 
contato com estas personagens, construirão novos significados para sua forma de agir e de 
se posicionar em seus contextos e atividades sociais.  

Professora, Dialogismo e Filmes.
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SINTAXE: UMA QUESTÃO DE ANÁLISE 

Cláudia Fumie Hide Farias.

O ensino da sintaxe, quer no Ensino Fundamental, quer no Nível Médio, caracteriza-se 
pela classificação criteriosa de termos sem qualquer finalidade outra que não a própria 
nomeação de termos. Impelido a classificar sem compreender, o aprendiz se limita à tentativa 
de regramento, objetivando assegurar boa nota em avaliações. Resulta desse obsoleto 
esforço a aversão à sintaxe, que, na verdade, é ferramenta imprescindível na leitura e na 
construção de textos. É a partir dela que os conhecimentos sobre concordância, regência 
e pontuação se concretizam. Urge, portanto, que se reavalie a prática dos ensinamentos  
sintáticos, como forma de se promover concreta aquisição desses conhecimentos. Para 
tanto, necessária se faz a mudança de postura do professor, efetivando-se a compreensão 
da sintaxe, em detrimento de mera classificação. A fundamentação do presente trabalho 
embasa-se em pesquisa de campo, objetivando-se avaliar a repercussão do ensino da 
sintaxe no Ensino Fundamental. Feita a análise, observou-se a falta de proximidade entre 
o corpo discente e o assunto em questão, além da falta de prática na aplicação da sintaxe 
em outras aprendizagens. Espera-se, com esta abordagem, instigar o corpo docente a uma 
reflexão acerca da necessidade de se adotar nova postura diante do desafio do ensino da 
sintaxe.  

Sintaxe; Análise; Funcionalidade gramatical.
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SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 
APLICADO À REGIONALIZAÇÃO - IDH E RENDA 

Marcel Di Angelis (Graduando em Geografia/DGE/UFS, diangelis2@yahoo.com.br); Paulo 
José de Oliveira (Prof. MSc. Orientador/DGE/UFS, paulojoseoliveira@oi.com.br). 

Forjados a partir da concepção de “progresso”, a maioria dos indicadores utilizados 
com o objetivo de classificação regional tem como grandes centros de produção os 
órgãos vinculados ao Estado. Visam muitas vezes a sustentação da ideologia que opõe 
desenvolvimento e subdesenvolvimento, além de gerar análises empíricas que resultem 
efetivamente em competência do setor público nas tomadas de decisão, no tocante 
às mudanças sociais que hoje se apresentam cada vez mais sensíveis e demandam 
modalidades variadas de intervenção. Neste contexto, pretende-se com este trabalho 
evidenciar a importância da utilização de técnicas mais recentes e efetivas, como é o caso 
da espacialização do fenômeno estudado através de cartogramas, elaborados a partir 
de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) contido no Atlas de Desenvolvimento 
Humano no Brasil (IDH) do PNUD.  A comparação dos temas IDH-Municipal e Renda, tanto 
do Brasil como do Estado de Sergipe, apontou para duas observações consagradas nos 
estudos de Geografia e Estatística: a homogeneização em nível sub-regional, a reafirmação 
das estratificações inter-regionais e a revalidação de algumas proposições clássicas dos 
teóricos da geografia regional brasileira. 

SIG, IDH, Regionalização.
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TECENDO UMA NOVA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR: A IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO 

PEDAGÓGICO NA UNIVERSIDADE TIRADENTES 
(NUAPE/PROGRAD/UNIT) 

Ada Augusta Celestino Bezerra.

O trabalho descreve uma pesquisa-ação, realizada em 2002 na Universidade Tiradentes 
(UNIT), de implantação do Núcleo de Apoio Pedagógico vinculado à Pró-Reitoria Adjunta 
de Graduação, fundada nas demandas da comunidade universitária expressas no processo 
de avaliação institucional. A metodologia teve a marca da participação coletiva, associando 
pesquisa qualitativa/quantitativa, para o conhecimento das configurações/necessidades 
pedagógicas nos processos de ensino e aprendizagem na educação superior. As questões 
prioritárias foram identificadas com a participação dos colegiados e coordenações dos 
cursos, especialmente daqueles que estavam em processo de Reconhecimento junto ao 
MEC: Administração, Biomedicina, Direito, Farmácia, Odontologia, Pedagogia e o Programa 
Especial de Formação Pedagógica para Portadores de Diploma de Educação Superior. 
Coletivamente organizou-se um diagnóstico sobre a qualidade do ensino e formularam-se 
planos de ação que contemplaram os problemas apontados, na perspectiva da elevação do 
padrão de excelência de cada curso e do desempenho institucional. A primeira intervenção 
deu-se mediante capacitação docente; desenvolveram-se sete oficinas pedagógicas para 
os docentes, opcionais, que foram rigorosamente avaliadas. A UNIT avançou na direção da 
cultura do coletivo, na busca da construção de uma didática voltada para a transformação 
das relações vigentes e elevação da qualidade do ensino. 

Apoio pedagógico; Educação superior; Formação continuada docente.



233

TRABALHADORES DOMICILIARES NA ZONA RURAL: 
UM ESTUDO SOBRE A FLEXIBILIZAÇÃO DO TRABALHO 

INDUSTRIAL EM SERGIPE. 

Cristiane Montalvão Guedes (EAFSC).

INTRODUÇÃO: o estudo centra-se na análise de como se processou o trabalho domiciliar na 
zona rural de Sergipe no contexto da flexibilidade do trabalho e da reestruturação industrial, 
e como os seus resultados foram sentidos no cotidiano dos domiciliares.  METODOLOGIA: 
a pesquisa foi feita a partir da filial 12 da fábrica Azaléia (Itaporanga D`Ajuda). A amostra 
não-probabilística intencional foi composta, principalmente, por moradores da zona rural de 
Itaporanga, envolvidos com a atividade de costura dos calçados. A coleta de dados baseou-
se na entrevista semi-estruturada, através de questionamentos-chave, no período de 1999 
a 2003. RESULTADO: observou-se que o trabalho domiciliar em Sergipe era reflexo da 
forma espúria de terceirização do trabalho. CONCLUSÃO: a atividade domiciliar em Sergipe 
complementava a renda advinda do trabalho na roça e potencializava a exploração sobre 
os trabalhadores subcontratados. Baseava-se no salário por peça e na intermediação dos 
donos dos ateliês. Estes mantinham a informalidade, repassavam ínfimo pagamento, o 
controle de qualidade e do tempo de produção. A liberdade era ilusória, pois a presença da 
fábrica era presente ao estimular o autocontrole e a auto-exploração.  Mesmo com o horário 
fixo e a vigilância constante, a Azaléia aparecia nas suas aspirações profissionais em busca 
de direitos trabalhistas.  

Trabalho domiciliar; Reestruturação produtiva; Flexibilização. 
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TRANSFERÊNCIA DE MASSA DURANTE A SECAGEM 
DE SEMENTES DE GIRASSOL 

Sandra Rodrigues da Silva (Unit), Cleiton José Rodrigues dos Santos (Unit), Manoel Marcelo 
do Prado (Unit).

Considerável pesquisa tem sido realizada para melhorar a qualidade do girassol em 
atividades relacionadas às condições de crescimento da planta. Entretanto, poucos são os 
trabalhos conduzidos sobre o processamento pós-colheita das sementes. Logo, o objetivo 
deste trabalho foi analisar a secagem de sementes de girassol da variedade Embrapa 
122, através de uma investigação experimental envolvendo a determinação da cinética de 
secagem e a avaliação dos efeitos do processo sobre as propriedades fisiológicas e físico-
químicas do produto, seja para fins de semeadura, seja para extração de óleo vegetal. 
A caracterização física do encolhimento das partículas, a partir das alterações ocorridas 
durante o processo nas suas dimensões e forma, foi também realizada. Os experimentos 
foram conduzidos numa estufa de convecção forçada em temperaturas de 30 a 70oC. A 
caracterização nutricional das sementes foi realizada via métodos físico-químicos. O 
fenômeno de transferência de massa foi analisado considerando a difusão transiente. A 
dependência do coeficiente de difusão com a temperatura foi descrita por uma relação 
do tipo Arrhenius. A contração de volume das partículas foi significativa, ficando entre 12 
e 19%, sendo dependente da temperatura de secagem. A secagem convectiva, na faixa 
de temperatura investigada, não alterou os atributos físico-químicos das sementes de 
girassol. 

Cinética de secagem, Encolhimento, Características nutricionais.
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TRATAMENTO DE EFLUENTE TEXTIL POR 
COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO/OZONIZAÇÃO. 

Murilo Porto Brandão (UNIT), Otávio Augusto Nascimento da Silva (ITP/UNIT), Leandro 
Rafael Prado (ITP/UNIT), Elayne Emília Santos Souza (ITP/UNIT) e Eliane Bezerra 
Cavalcanti (ITP/UNIT). 

A problemática da cor nos efluentes têxteis acarreta diversos problemas ambientais, 
pois interferem no equilíbrio do ecossistema aquático onde foi lançado, dificultando e 
encarecendo o tratamento de água para o descarte. Os processos de remoção da cor 
destes tipos de efluentes torna-se cada vez mais urgente devido à escassez de água 
de boa qualidade. Com base nesta necessidade, este trabalho de pesquisa objetivou a 
avaliação da potencialidade do processo de ozonização no tratamento do efluente têxtil em 
um reator descontínuo e contínuo, tendo como parâmetros de avaliação a remoção de cor e 
turbidez. A caracterização deste efluente revelou parâmetros que podem promover prejuízos 
consideráveis a qualquer corpo receptor, quando lançados in-natura. Foi efetuado um pré-
tratamento físico-químico de coagulação/floculação, onde foi obtida a melhor condição 
do processo: pH, concentrações de coagulante [Al2(SO4)3] e floculante [CA36]. Depois de 
pré-tratado o efluente passou pelo processo de ozonização em um reator descontínuo e 
contínuo, onde apresentou uma eficiência de remoção de 82,54% e 86,92% para a cor e 
turbidez, respectivamente e no reator contínuo uma eficiência de remoção de 58,00 % e 28 
% cor e turbidez, respectivamente. 

Efluente têxtil, Ozonização e Cor.
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TRATAMENTO OXIDATIVO AVANÇADO DO CHORUME 

Nayara Silva Lima (Unit) Eliane Bezerra Cavalcanti (Unit) Álvaro Silva Lima (Unit) Glauber 
Dydson de Sousa Santana (Unit) Elayne Emília Santos Souza (Unit) Leonilde Agra (Unit).

Estima-se que cada brasileiro produza em média 1,35 Kg de lixo por dia, o que representa 
uma geração diária de aproximadamente 240 mil toneladas/dia. Cerca de 71% é destinado 
a aterros sanitários e controlados, e 26% a lixões a céu aberto (projeção IBGE para 2006). 
O lixo em decomposição gera o chorume, líquido escuro e com forte odor, que possui 
alto potencial patogênico e toxicológico, podendo se tornar fonte de contaminação hidro-
geológica (Moraes, 2005). Esta pesquisa tem como objetivo estudar o processo oxidativo 
avançado (POA) no tratamento de efluentes representado pelo processo de ozonização 
do chorume gerado no lixão da “Terra Dura” situado na cidade de Aracaju. Foi realizada 
a coleta, caracterização e determinação dos parâmetros: DQO, turbidez, cor (PtCo) e pH. 
Em seguida, foi efetuado o pré-tratamento físico-químico usando coagulação/floculação e 
logo após foi feito à leitura e determinação dos melhores parâmetros. O estudo do processo 
oxidativo avançado do chorume tem como variável de entrada o pH. Foram analisados 
a ozonização com dois pH`s (5,0 e 7,0), onde os melhores resultados para estes pH`s 
estudados  foram: turbidez de 94,25%  e 94,78%; Cor (PtCo)= 97,91% e 98,07% e DQO= 
83,88% e 93,98%, respectivamente. 

Ozonização, Chorume e Tratamento de efluentes
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TUMOR ODONTOGÊNICO ADENOMATÓIDE ASSOCIADO 
A TUMOR ODONTOGÊNICO EPITELIAL CALCIFICANTE: 

RELATO DE CASO

Johndiel guedes de souza  Whendel santos santana Almeida Helmut hagenbeck neto Diego 
souza silva oliveira dourado Raimundo silva rocha (unit ) Ricardo luiz cavalcanti a junior 
(unit ).

O tumor odontogênico adenomatóide caracteriza-se por ser extramente raro e com 
características inigualáveis. Benigno, relativamente pequeno, raramente excedendo 3 cm 
em seu maior diâmetro e  com grande tendência para acometer a região anterior dos ossos 
maxilares, causando expansão indolor do osso, sendo que, costumam limitar-se a pacientes 
jovens, tendo como preferência o sexo feminino duas vezes a mais que o sexo masculino. 
O objetivo desse trabalho é relatar o caso clinico de um tumor odontogênico adenomatóide 
associado a tumor odontogenico epitelial calcificante na região da maxila esquerda, bem 
como, discutir as características clínicas, radiográficas, histopatológicas e terapêuticas 
em paciente do sexo feminino com 28 anos de idade, encaminhado a disciplina Estagio 
Supervisionado II da Faculdade de Odontologia da Universidade Tiradentes pelo posto de 
saúde da cidade de Própria-SE apresentando lesão com evolução aproximada de três anos 
e sem alteração sistêmica.

Tumor odontogênico adenomatóide, Tumores odontogênicos, Neoplasias da cavidade oral.
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UM ESBOÇO BIOGRÁFICO DO INTELECTUAL FELTE 
BEZERRA

Autora:Maria da Conceição Aragão de Oliveira  Orientadora:Joceneide Cunha (UNIT).

Um dos temas que tem retornado ao cenário mundial das pesquisas históricas é o de 
biografias, dentre essas a de intelectuais. No entanto, as mesmas não possuem mais 
o caráter de heroicizar o indivíduo, mas sim de narrar aspectos importantes da vida do 
mesmo. E em Sergipe, também tem surgido algumas biografias dentre as pesquisas no 
campo da história, dentre elas podemos citar o livro de Maria Nely sobre a professora Maria 
Thétis Nunes. Assim,  este projeto de pesquisa tem como objetivo narrar e analisar a vida 
do professor Felte Bezerra, o mesmo foi um intelectual da renomado conceito e por isso 
deu grandes contribuições culturais para a sociedade sergipana. No entanto, boa parte da 
sociedade sergipana desconhece esse intelectual. As fontes históricas que estão sendo 
utilizadas são as entrevistas, depoimentos, jornais e cartas.  A pesquisa ainda está em 
andamento, mas um dos elementos que já podemos apontar é a sua formação acadêmica 
e alguns dos locais que ele trabalhou.

Felte,Intelectual,Vida.
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UM VENDEDOR AMBULANTE CHAMADO GEORGE 
GLASS 

Ana Tereza Garcez da Rocha (Curso de Matemática/GPHPE/NPED/UNIT, anaterezag@
yahoo.com.br), Profª Dr.ª Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento (GPHPE/NPED/
UNIT, ester.fraga@uol.com.br). 

Este projeto teve o objetivo de analisar a atuação das Sociedades Bíblicas presentes no 
Brasil durante o século XIX e a figura do colportor George Glass, um presbiteriano com 
dupla nacionalidade – brasileira e inglesa, procurando perceber como esse sujeito estava 
posicionado na cultura impressa. Durante o desenvolvimento do projeto, realizamos 
fichamentos e discussão da bibliografia concernente ao tema investigado. Fizemos a 
transcrição e a análise do diário de viagem de George Glass, um caderno de anotações 
que funcionou como relato da viagem de colportagem realizada durante os meses de 
abril a novembro de 1937. Foi realizada também a transcrição e análise da entrevista com 
George Glass. O cruzamento dessa documentação, juntamente com as leituras realizadas, 
possibilitou extrair alguns resultados a respeito de sua história de vida, de sua viagem 
de colportagem no hinterland brasileiro e, conseqüentemente, mapear a geografia de 
distribuição de livros, livretos e folhetos protestantes, publicados pela Sociedade Bíblica 
Americana e pela Sociedade Bíblica Britânica. Esta investigação permitiu elucidar um pouco 
sobre a ação de sujeitos envolvidos na circulação de impressos protestantes no Brasil 
oitocentista, como foi o caso de George Glass. 

Colportor; cultura impressa; Sociedades Bíblicas.
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USO DE BIOGÁS PROVENIENTE DE ATERROS 
SANITÁRIOS COMO FONTE ALTERNATIVA DE ENERGIA 

Rafael Figueiredo de Souza (UNIT), Marília Moura de Salles Pupo (UNIT), Paulo Eduardo 
Silva Martins (UNIT).

Este trabalho tem como objetivo apresentar a utilização de biogás a partir da recuperação 
energética proveniente do tratamento de resíduos sólidos de aterros sanitários. O trabalho 
aborda através de revisão bibliográfica, o biogás, o uso de sua energia e a relação com 
o meio ambiente, bem como a oportunidade de aproveitamento desse recurso para a 
comercialização de créditos no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), previsto no 
protocolo de Quioto. Diante disto, verificou-se que a utilização de biogás para conversão em 
energia elétrica a partir de aterros, ocasiona uma redução na emissão de gases do efeito 
estufa e possibilita que este possa se tornar um projeto alternativo capaz de se enquadrar a 
um financiamento externo do MDL. Embora o Brasil nos últimos anos esteja apresentando 
mais disposição em diversificar sua matriz energética, as iniciativas de aproveitamento do 
biogás nos aterros sanitários ainda não são significativas no país. 

Aterro sanitário, biogás, energia.
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VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE NUTRACÊUTICA NO 
PÃO DE CASCA DE MARACUJÁ NA DIMINUIÇÃO 

DO TEOR DOS NÍVEIS DE GLICOSE COLESTEROL E 
TRIGLICERÍDEOS SÉRICO EM RATOS.

Camilla Barros de Souza Leal (Biomedicina – UNIT e LPNB/ITP) Sheyla Alves Rodrigues 
(UNIT e LPNB/ITP) Álvaro Silva Lima (UNIT e LPA/ITP) Ricardo Luís de Albuquerque Junior 
(UNIT e LME/ITP) Roneval Félix de Santana (UNIT e LPA/ITP) Bruno César Fontes Bomfim 
(UNIT e LPNB/ITP).

Apesar da grande produção de frutas, o Brasil é um dos países com maiores índices de 
desperdício. A casca de maracujá, rejeitada pela indústria, é rica em aminoácidos, proteínas, 
carboidratos e pectina, sua farinha auxilia em regimes de emagrecimento, reduz taxas de 
glicemia e colesterol, sendo essas atividades associadas à pectina, e ao ser ingerida pelo 
organismo transforma-se em gel, dificultando a absorção de carboidratos, glicose e das 
gorduras. O objetivo desse trabalho é verificar se o pão enriquecido com o pó da casca 
de maracujá ao ser digerido pelo organismo animal (ratos) com dislipidemia proporciona a 
redução das taxas, séricas de colesterol, triglicérides e glicose. Serão utilizados ratos albinos 
em gaiolas metabólicas possibilitando a separação das fezes e urina, como a medida diária 
da alimentação e da água ingerida, os animais serão submetidos a coletas periódicas de 
sangue para dosagem dos níveis séricos de glicoses, triglicérides e das frações de colesterol. 
Espera-se obter com esse projeto, um perfil das alterações provocadas pela ingestão diária 
do pão enriquecido com o pó da casca do maracujá, que possibilite demonstrar efeito 
nutracêutico da casca do maracujá. 

Maracujá, Pectina, Dislipidemia.
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VIOLÊNCIA: FATORES E REPERCUSSÕES 
PSICOSSOCIAIS NAS FAMÍLIAS ARACAJUANAS 

Laíze Fonseca Oliveira (UNIT / bolsista PIBIC / CNPQ); Fernanda de Oliveira Nunes - 
UNIT; Missilene Meneses Mota - UNIT; Taiane Alves - UNIT; Marlizete Maldonado Vargas 
(Coordenadora da pesquisa, UNIT/ITP/ Mestrado em Saúde e Ambiente marlizete_
maldonado@unit.br).

A violência, atualmente, pelo número de vítimas e pela magnitude de seqüelas orgânicas 
e emocionais que produz, adquiriu um caráter endêmico e se converteu num problema de 
saúde pública em muitos países. Para se compreender tal fenômeno, que é complexo, 
multifacetado, é necessário o estudo multidisciplinar permanente. A análise científica dos 
fatores mais gerais devem se articular com o conhecimento sistematizado das especificidades 
regionais. Assim, este projeto tem por objetivo caracterizar os fatores envolvidos nos atos 
de violência no âmbito familiar de Aracaju e suas repercussões psicossociais. O desenho 
metodológico adotado nesta pesquisa foi de natureza mista: quantitativa e qualitativa. Foram 
coletados até o momento 1.103 dados referentes às fichas de lesões corporais no IML onde 
os resultados apontaram que: 56% das vítimas são do sexo feminino e possuíam (50,6%) 
vínculos com o agressor: companheiros, ex-companheiros, namorados, ex-namorados, 
esposo (a), ex-esposo (a), irmão (ã), tio (a), sobrinho (a), vizinho (a). O local da agressão 
não é informado na maioria dos processos (68%), 18% sofreram na residência e 14% via 
pública. Desta forma, podemos considerar que as mulheres são as que correm maiores 
riscos de sofrer violência em ambientes domésticos e familiares praticados em sua maior 
parte por seus parceiros. 

Violência / Família / Saúde.
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VISÃO CARTOGRÁFICA DA MORTALIDADE INFANTIL 
NO ESTADO DE SERGIPE.

Rariane de Jesus Santos (Graduanda em Geografia/DGE/UFS rarianejs@yahoo.com.br); 
Agnaldo dos Santos (Graduando em Geografia/DGE/UFS); Alizete dos Santos (Graduanda 
em Geografia /DGE/UFS); Maria José dos Santos (Graduanda em Geografia/DGE/UFS); 
Quézia Siqueira Santos(Graduanda em Geografia/DGE/UFS); Paulo José de Oliveira (Prof. 
MSc. Orientador/DGE/UFS, paulojoseoliveira@oi.com.br). 

A utilização dos recursos cartográficos na representação dos fenômenos geográficos torna-
se necessário na busca da percepção de sua organização espacial. Assim, com o intuito 
de demonstrar a eficiência da Cartografia Digital e do Geoprocessamento como subsídio à 
análise geográfica tanto nos aspectos físicos, como nos sociais, foi elaborado neste trabalho 
o mapa da distribuição da Mortalidade Infantil em crianças até um ano de idade no Estado 
de Sergipe, a partir dos dados do Atlas de IDH (Índice de Desenvolvimento Humano-2000). 
Esse recurso permitiu identificar com mais facilidade a distribuição das áreas críticas de 
mortalidade no Estado, ou seja, as que apresentam um índice de mortalidade acima da 
média nacional (65 a 77 mortes por mil habitantes). As áreas críticas identificadas foram: o 
extremo Noroeste e o Centro-Sul do Estado e toda a região do Vale do São Francisco. No 
entanto também houve a ocorrência de índices abaixo da média nacional como é o caso 
da porção Centro-Leste de Sergipe cujo índice variou de 26 a 36 mortes por mil habitantes. 
A eficiência dessa metodologia reafirma a importância de se trabalhar com as técnicas 
cartográficas adequadas ampliando o poder de análise na determinação das causas dos 
problemas sociais mais graves.

Cartografia, Mortalidade Infantil, Sergipe.
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“UM OLHAR INVESTIGATIVO SOB A COMUNIDADE” 

Renata Soares. Maria dos Prazeres. Patrícia Santos. Valduílio. Maria Ione Vasconcelos de 
Menezes (Professora do curso de Serviço Social) 

O presente trabalho tem como propósito relatar a experiência dos alunos do curso de 
Serviço Social de Propriá, com base na realização da Prática Investigativa junto as 
comunidades carentes, a pesquisa foi desenvolvida pelos alunos do 3º. período, na matéria 
de Fundamentos Históricos-Teóricos-Metodológicos do  Serviço Social II., que buscando 
atender as prerrogativas do Projeto Pedagógico Institucional da instituição e tomando como 
referência a identidade da disciplina que é direcionada para os fundamentos da profissão, 
ou seja, nas teorias, aspectos históricos e metodológicos da profissão.
A Prática Investigativa, efetiva a correlação teoria-prática, com base nos conteúdos da 
disciplina e nas múltiplas vivências nas comunidades onde foi implementada a coleta de 
dados, uma vez que valoriza todo o aparato teórico dos alunos e busca consolidar o projeto 
ético da profissão. A Prática justifica-se também pela inquietude dos alunos que embasados 
do discurso teórico que perpassa o conteúdo dos dois primeiros períodos, suscita a vontade 
de conhecer a realidade física dos fatos numa dinâmica de ensino na qual fosse possível 
investigar a localização da comunidade, os aspectos de urbanização e meio-ambiente e 
um levantamento sócio-econômico da comunidade, analisando aspectos como condições 
de trabalho, inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, renda familiar, tipos de 
atividade, inserção nos programas sociais, nível de violência, alcoolismo, tráfico de drogas 
dentre outros aspectos que evidenciam as expressões da questão social.  O diagnóstico social 
das comunidades revelou o agravamento da questão social no município, decorrente das 
suas múltiplas e variadas expressões, à saber: do aumento do número de desempregados, 
da gravidez na adolescência, falta de acesso a educação formal, falta de  condições dignas 
de moradia, saúde, bem como alto índice de violência doméstica, alcoolismo, tráfico de 
drogas, trabalho infanto-juvenil, falta de segurança, além do que foi constatado a falta 
de perspectivas por parte das comunidades que vivem em situação de extrema pobreza, 
desassistidos nas suas reais necessidades, evidenciando assim, a ausência de políticas 
públicas voltadas para a assistência as comunidades, objeto de estudo.O diagnóstico 
reflete além das problemáticas um contraponto com a Declaração dos Direitos Humanos 
e com a Constituição brasileira de 1988, bem como as atribuições do assistente social 
junto a comunidade visitada e a identificação a quais serviços e equipamentos municipais 
os moradores podem recorrer.  Vale ressaltar que o Diagnóstico Social, produto da Prática 
Investigativa, subsidiará a elaboração do projeto de extensão da turma no período seguinte, 
uma vez que toda intervenção consciente pressupõe o conhecimento da realidade.    

Questão social – Serviço Social – Cidadania. 
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´´A ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA EM PESSOAS 
SUBMETIDAS À AMPUTAÇÃO DE MEMBROS 

INFERIORES E DA UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE NO 
MUNICÍPIO DE ARACAJU’’ 

Sérgio Leite Barreto Santos Júnior; Jorge Alberto Vieira Júnior; Kyzze Correia Fontes; 
Raphael Oliveira Menezes Dias; Francisco Prado Reis-orientador 

Amputação pode ser definida como ressecção transversal da parte terminal do membro e 
classificada em menor e maior, utilizando a articulação do tornozelo como referência, sendo 
distal e proximal a esta respectivamente. Significa, a retirada geralmente cirúrgica, total ou 
parcial de um membro, podendo levar ao desenvolvimento de complicações secundárias como 
contraturas articulares, debilitação geral e a um estado psicológico deprimido, necessitando 
de um programa de reabilitação com atuação do fisioterapeuta para melhorar a qualidade 
de vida do paciente. O projeto terá como principio verificar assistência à fisioterapia por 
pacientes com amputação de membros inferiores e a utilização de próteses no município 
de Aracaju. Serão realizadas entrevistas nos domicílios, através de um questionário no qual 
constarão variáveis sócio-demográfica, econômica e clínica. As questões pertinentes às 
informações sócio-demográficas e econômicas abrangerão: idade, renda familiar, religião, 
cor/etnia, escolaridade e ocupação anterior/atual; as variáveis clínicas compreenderão nível 
de amputação, causa da amputação e se fez ou faz reabilitação após a amputação. Os 
dados serão transformados em variáveis, transferidos para uma planilha de informática e 
receberão tratamento estatístico através dos testes: Qui-quadrado de Pearson  e de Mann-
Whitney, utilizando o nível de 5% de probabilidade, ou seja, alfa igual a 0,05. 

Amputação/ Fisioterapia/ Protetização.
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A ATIVIDADE LÚDICA NO DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL 

Fabiola a. Braga 

O presente projeto pretende ressaltar a importância do lúdico no desenvolvimento infantil 
de um pré-escolar publico e municipal, co crianças de idades entre 4 e 6 anos, bem como 
dar suporte metodológico aos educadores no processo de ensino-aprendizagem, utilizando 
brincadeiras que auxiliam no desenvolvimento das habilidades cognitivas, emocionais, 
psicomotoras e sociais. A intervenção será feita em dois momentos, o primeiro com encontros 
semanais e grupais com os professores, com o objetivo de mobilizar-los na relação com 
diversidade cultural e social das crianças, visando um ambiente de desenvolvimento. E o 
outro momento será feito com as crianças desenvolver as atividades lúdicas com objetivo 
de estimular em tempo integral. 

Lúdico, Brincadeiras, Ensino-apredizagem.
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A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E OS AMBIENTES 
VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

Silvânia Santana Costa (UFS - CESAD) Graduada em História pela Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), especialização em Magistério Superior pela Universidade Tiradentes 
(UNIT), docente da rede Pública Municipal de Areia Branca e tutora do pólo de Areia Branca 
(UFS - CESAD), membro do Grupo de Pesquisa em História da Educação do NPGED/UFS 
e Núcleo de Estudos e Pesquisas em História, Cultura e Identidade (UNIT). 

A institucionalização da Educação a Distância ocorreu no século XIX em instituições 
nos Estados Unidos e na Europa oferecendo inicialmente cursos por correspondência. 
A partir do século XX até a Segunda Guerra Mundial, foram inseridas metodologias ao 
ensino por correspondências influenciadas pelos novos meios de comunicação de massa, 
principalmente o rádio. No Brasil a origem da Educação a Distância está vinculada a 
fundação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923 por um grupo membros da 
Academia Brasileira de Ciências. Na década de 70 utilizaram programas de televisão para 
a educação a distância reforçando os textos impressos. A partir de 1990 com os sistemas 
informatizados a EAD apropria-se a fim de promover maior interação no processo de 
ensino aprendizagem. Uma das características da EAD é o emprego de vários recursos 
pedagógicos e os ambientes virtuais são facilitadores da aprendizagem, pois apresentam os 
conteúdos com menor estruturação e levam os discentes a interagir com os colegas e tutor. 
Para que isso ocorra são utilizados: o Chat, o fórum, as listas de discussão, mensagens 
eletrônicas. Disponibilizados em uma plataforma virtual, possibilita que o aluno entre em 
contato com o tutor, com a disciplina, mantendo um espaço de intercâmbio e proporcionando 
o desenvolvimento das atividades propostas pela EAD.

Educação a Distância, Ambientes virtuais, Aprendizagem.
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A FISIOTERAPIA NA PÓS-CIRURGIA DE ARTROPLASTIA 
TOTAL DE QUADRIL: ESTUDO DE CASO

Thaiane Aragão de Oliveira (graduando em fisioterapia na Universidade Tiradentes – 
UNIT, ta_tai18@hotmail.com); Prof. Mestre Walderi Monteiro da Silva Júnior (mestre em 
engenharia biomecânica - UNIT, walderim@yahoo.com.br)

O objetivo é analisar o tratamento da fisioterapia no pós-cirúrgico de ATQ. A pesquisa foi 
realizada em um paciente de artroplastia de 50 anos, no período de Fevereiro a Maio de 
2008, que início ao tratamento no Centro de Saúde e Educação da Universidade Tiradentes, 
que foi realizado 28 sessões, sendo que duas vezes por semana, com aplicação de um 
tratamento fisioterápico, utilizando exercício isotônico (fortalecimento), alongamento, 
recurso terapêutico, equilíbrio e principalmente o treinamento de marcha. Foi observado 
com isso diminuição da dor que iniciou de 7 e no final da pesquisa estava sem algias, 
ganho de ADM, principalmente na flexão de quadril que apresentou uma melhora de 19º, 
força de 3 para 5 no MMII direito, melhora da marcha realizando todas as fases correta. 
Segundo PASQUAL e AQUARONI corroboram dizendo que a fisioterapia pós ATQ tem 
grande importância na recuperação da funcionalidade e melhora da qualidade de vida do 
paciente, e que a eliminação da dor e o retorno da marcha não significam, entretanto, que 
o paciente possa recuperar, por completo, a atividade de um indivíduo normal.  Concluindo 
que o tratamento fisioterapeutico no pós-cirúrgico de ATQ proporcionou bons resultados na 
recuperação do paciente em estudo.

Artroplastia total do quadril, Fisioterapia convencional, Fisioterapia.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DO TUTOR ONLINE 
PARA A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DAS INTERAÇÕES 

REALIZADAS NA EDUCAÇÃO ONLINE 

Fernando silvio cavalcante pimentel (UNIT) 

Os avanços tecnológicos têm proporcionado um grande desenvolvimento para a educação, 
especificamente na possibilidade de utilização das TIC para a promoção e aplicação nos 
cursos realizados na modalidade a distância online, o que tem feito com que as ofertas 
estejam crescendo em grandes proporções e um elevado número de profissionais seja 
“recrutado” para poder formatar, gerenciar, acompanhar e avaliar estes cursos. Um destes 
profissionais é o tutor online, responsável pelo acompanhamento do ensino-aprendizagem 
dos discentes, utilizando meios telemático, sendo o principal elo entre a instituição e os 
alunos. Ao tutor online exige-se um perfil voltado para a promoção da interação, fundamento 
da educação online. Assim sendo, pretende-se com a realização da pesquisa buscar 
esclarecer as seguintes questões: Qual a importância de uma formação específica do tutor 
online para a qualidade e eficiência das interações realizadas na educação online? Quais 
os principais aspectos conceituais, teóricos e práticos que devem fazer parte da formação 
do tutor online para atuar em cursos realizados na modalidade de educação online? Tendo 
como ponto de vista o pensamento sistêmico voltado para a educação online, as respostas 
serão investigadas na literatura da área e pesquisa de campo. 

Ttutor online, Formação, Educação online.
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A INTEGRAÇÃO REGIONAL BRASILEIRA E OS SEUS 
EFEITOS PARA O NORDESTE

Thiago de Souza Oliveira (UFS), Zisleide Soares Morais (UFS), Magalí Alves de Andrade 
(UFS), Anderson Renê Santos Silva (UFS), Andersonn Souza Gonçalves (UFS) 

Durante os anos 1990, o Brasil intensificou seu processo de abertura comercial e essa abertura 
afetou de forma diferenciada as diversas regiões brasileiras. As diferentes microrregiões 
nordestinas sofreram mudanças importantes, com uma tendência à concentração 
produtiva nas regiões que já possuiam algum tipo de vantagem comparativa, ampliando 
a concentração de investimentos e produção. A pesquisa teve por finalidade identificar as 
principais microrregiões exportadoras do Nordeste e apontar a concentração das áreas 
exportadoras existentes na região. Foram utilizados dados da Secex, Funcex e MDIC para 
identificar os maiores saldos comerciais ao longo dos últimos anos. O novo modelo de 
inserção internacional da economia brasileira, centrado na abertura, produziu uma mudança 
expressiva na estrutura produtiva e do comércio exterior do país e das suas diferentes 
regiões. Verificou-se no Nordeste uma ampliação das exportações e importações acima da 
média brasileira. Porém, esses resultados estiveram restritos às microrregiões nordestinas 
dinâmicas, alijando o Nordeste em seu conjunto dos benefícios da internacionalização. Os 
resultados da abertra comercial surtiram efeitos importantes, embora diferenciados, sobre 
as diferentes regiões brasileiras. 

Abertura Comercial; Comércio Exterior; Nordeste.
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A LUTA SINDICAL DA ENFERMAGEM EM SERGIPE 
E SEU PAPEL COMO AGENTE MODIFICADOR DA 

SOCIEDADE.

Luciany Amâncio Santos Bispo (acadêmica do 3° período de Enfermagem – lucianyamancio@
yahoo.com.br); Msc. Carmen Lúcia Neves do Amaral (orientadora). UNIVERSIDADE 
TIRADENTES – UNIT.

Nosso estudo mostra a Enfermagem, como prática socialmente determinada, estando 
presente com força qualitativa e quantitativa com legitimidade, por sua tradicional presença 
nos serviços básicos de saúde, e em alguns casos em espaços comunitários. O estado 
de Sergipe nos permite mostrar que a Enfermagem tem uma força interna resultante da 
acumulação histórica de lutas e conquistas para ocupar espaço sindical antes negado e 
em alianças com setores populares da sociedade. Objetivamos enriquecer o conhecimento 
sobre as lutas e conquistas da Enfermagem no estado de Sergipe, bem como dar ênfase 
ao nível da consciência política dos graduados e graduandos de Enfermagem. A coleta de 
dados foi feito através da busca ativa do resgate de informações sindicalistas pré-existente, 
com entrevistas informais com representantes da Organização Sindical do Estado de Sergipe 
tendo com base a revisão bibliográfica. O conhecimento sobre a política da Enfermagem nos 
leva a consolidar e ampliar no sentido de revalorização do cuidado e do cuidador, construindo 
em projeto político juntamente com a sociedade. A Enfermagem devendo garantir a ética e 
a qualidade do cuidado, ocupando um espaço digno que rompendo velhos dogmas e com 
práticas consolidadas, tornando-se respeitada em todos os espaços da sociedade.

Movimento sindical, Ética, Enfermagem.
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A MULHER DE HOJE NA PUBLICIDADE

Ester da silva gouveia (unit)

No século XXI a mulher tem destaque em todos os meios da sociedade principalmente 
por ter conquistado seu espaço profissional. Diante disto a publicidade foi obrigada a 
repensar a lógica da propaganda. O que era voltado para as necessidades do homem hoje 
é apresentado à mulher como cartões de crédito, imóveis, carros, viagens, jóias, bebidas, 
entre outros. Eletrodomésticos e produtos de limpeza ainda são oferecidos, mas de uma 
maneira que facilite a vida da mulher principalmente a que trabalha fora. A propaganda reflete 
esta mudança e oferece produtos que ela deseja e, agora independente, pode comprar. 
Este desejo é comprovado em datas comemorativas quando a propaganda bombardeia 
os meios de comunicações com o que é realmente esperado pelas mulheres com o intuito 
de fazê-las felizes.  Além disso, a maioria das propagandas é realizada por mulheres, com 
um mesmo padrão de beleza, onde a meta é atingir uma maior rentabilidade com a venda 
dos mais variados produtos. Quando antes uma mulher era garota propaganda de carro e 
até mesmo de cerveja? No entanto há inúmeras revistas voltadas para o público feminino 
e masculino onde expõe as mulheres para atingir os objetivos de “ter” e não de “ser” numa 
sociedade capitalista. 

Sociedade, Publicidade e Capitalista.
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A PEDAGOGIA DO ESCOTISMO EM SERGIPE: 
DESTAQUE PARA O GRUPO ESCOTEIRO BADEN-

POWELL. 

Ricardo Rocha Rabelo

INTRODUÇÃO. Tendo como principais características observação, saúde, patriotismo, 
cavalheirismo e salvamento, o Escotismo teve excelente aceitação entre os jovens ingleses 
e se disseminou pelo mundo inteiro, passando de um simples método a um significativo 
movimento. Este trabalho tem por objetivo evidenciar o Escotismo em Sergipe como 
referência de educação extra-escolar, elegendo como foco o Grupo Escoteiro Baden-
Powell, o qual vem se destacando com méritos, desde a sua fundação, há quase trinta anos. 
METODOLOGIA. O estudo caracteriza-se por ser do tipo histórico, abarcando a revisão de 
obras de autores que abordam o Movimento Escoteiro no Brasil e em Sergipe, além das 
obras mais relevantes produzidas pelo próprio Robert Baden-Powell, criador do Escotismo, 
bem como documentos oficiais e iconográficos arquivados pelo próprio grupo. A fonte 
oral também foi utilizada como instrumento de coleta de dados. CONCLUSÃO. O Grupo 
Escoteiro Baden-Powell tornou-se referência na educação extra-escolar sergipana, fato 
comprovado pela União dos Escoteiros do Brasil, órgão máximo do Escotismo brasileiro, o 
qual conferiu ao referido grupo, título de Grupo Escoteiro Padrão Ouro.

Baden-Powell; Escotismo; Grupo Escoteiro Baden-Powell.
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A PERSISTÊNCIA DA FALTA DE RECONHECIMENTO DO 
PAPEL DO ENFERMEIRO ENTRE PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE. 

Duschka Porto Leite Fonseca (UFS), Thialla Andrade Carvalho (UFS), Edilene Curvelo Hora 
(UFS), Bruna Paula De Jesus Siqueira (UFS), Lícia Carvalho Ribeiro (UFS), Ana Cristina 
Lima Santos (UFS). 

Dentre as dificuldades encontradas no cotidiano da enfermagem nos despertou o interesse 
a falta de reconhecimento do papel social do enfermeiro na sociedade atual e a perpetuação 
de estereótipos. Mas como e quando surgiram? Por que essa perpetuação e falta de 
reconhecimento persistem até hoje mesmo com tamanha evolução na Enfermagem? E 
por que ocorre entre os profissionais de saúde? Acreditamos que essa visão distorcida 
se mantém pela postura profissional inadequada de muitos acadêmicos e profissionais de 
enfermagem que, por não reconhecerem seu próprio papel, acabam por validar esses pré-
juízos. De modo geral, este estudo pretende identificar a percepção dos profissionais da 
área da saúde a respeito do papel do enfermeiro. Trata-se de um estudo descritivo, de 
campo, de porte transversal exploratório e de natureza qualitativa. A pesquisa será realizada 
no Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE), Hospital São Lucas e Unidade Básica de 
Saúde Renato Mazze Lucas. Serão entrevistados profissionais da área de saúde com nível 
superior (médicos, odontólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos) que trabalhem 
em contato direto com profissionais enfermeiros na sua rotina. A entrevista será realizada 
através de um roteiro de entrevista semi-estruturado e seus resultados serão analisados 
através da Análise de Conteúdo Temática de Bardin (1997).

Reconhecimento, Estereótipos, Papel social.
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A POLÍTICA PÚBLICA DE MEIO AMBIENTE NO 
CONTEXTO SERGIPANO 

Rosemeire Maria Antonieta Motta Guimarães. 

O meio ambiente é um bem público regulamentado pelo Estado por meio de políticas 
públicas, como a ambiental e, neste sentido, analisa-se a política de meio ambiente do Estado 
de Sergipe entre os anos de 1972 a 2006. Pretende-se identificar como se delinearam as 
relações entre os atores sociais estatais e da sociedade civil; verificar como a Conferência 
de Estocolmo (1972) influenciou o Estado de Sergipe; e relacionar a institucionalização das 
leis ambientais com o contexto sócio-político-econômico do Estado. Optou-se pela pesquisa 
documental, utilizando-se a legislação ambiental estadual: Leis, Decretos e Resoluções do 
Conselho Estadual de Meio Ambiente, bem como o Jornal Gazeta de Sergipe (1972-1996) 
e o Jornal da Cidade (1983-2006); e pela pesquisa de campo, utilizando-se a técnica de 
entrevista semi-estruturada com atores sociais governamentais e não governamentais. Foi 
constatada a ausência de participação da sociedade civil sobre a problemática ambiental, 
fator determinante para problemáticas visíveis na formulação e implementação da política 
ambiental do Estado no período estudado; os movimentos ambientalistas de Sergipe 
tiveram apenas nas suas lideranças o enfrentamento sobre os debates acerca da depleção 
dos recursos naturais; e o crescimento econômico foi de maior relevância em relação aos 
problemas ambientais do Estado. 

Estado. Política de Meio Ambiente. Sergipe.
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A REALIZAÇÃO OU NÃO DO EXAME PAPANICOLAOU 
DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES NO MUNICÍPIO DE 

BARRA DOA COQUEIROS, SE. 

Rosane Milet Passos (UNIT), Andressa Andrade Santos (UNIT), Dulcilene Maria Filgueira 
(UNIT), Marieta Cardoso Gonçalves (UNIT), Maria Aline Moura Reis (UNIT), Thais Rodrigues 
Santana Aragão (UNIT). 

O câncer do colo do útero ainda é muito comum na população feminina brasileira, porém 
quando diagnosticado e tratado precocemente pode evitar a morte. O objetivo deste trabalho 
foi conhecer os motivos relatados pelas mulheres na faixa etária de 18 a 60 anos, no 
município de Barra dos Coqueiros – SE, para a realização ou não do exame Papanicolaou 
segundo algumas características demográficas e sócio-econômicas no período de janeiro a 
março de 2008. Utilizou-se como fonte de dados sites do Ministério da Saúde e do Instituto 
Nacional do Câncer (INCA). A amostra foi constituída pelo número de mulheres residentes 
em 105 (cento e cinco) domicílios da zona urbana do município e a coleta de dados foi 
através de questionário preenchido em inquérito domiciliar, os dados foram tabulados pelo 
programa Microsoft Office Excel 2007 e interpretados pela estatística descritiva. Dentre 105 
mulheres questionadas constatou-se que 95 realizaram o exame, sendo que 75 foram por 
procura espontânea. Já 10 mulheres não realizaram o exame e 3 delas não justificaram o 
motivo. Não é suficiente implantar a oferta de exames preventivos na rede básica, é preciso 
mobilizá-las a comparecerem aos postos de saúde e, ofertar os centros de referência para 
o que for necessário.

Câncer do colo uterino, Prevenção, Saúde da mulher.



259

A RISOTERAPIA NO ALÍVIO DA DOR EM CRIANÇAS 
COM CÂNCER 

Jucielma de Jesus Dias (UFS), Roseane Lino Da Silva Freire(UFS), Edilene Curvelo 
Hora(UFS), Thialla Andrade Carvalho(UFS), Juliana De Oliveira Conceição(UFS), Jucléssia 
Costa Lima(UFS) 

Introdução: O câncer é uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo e é uma 
palavra extremamente evitada por remeter sofrimento, dor, angústia e morte. A terapia 
oncológica sofreu, nos últimos anos, um aprimoramento devido às necessidades de 
oferecer melhor qualidade de vida, melhor prognóstico e um combate à dor eficaz. Assim 
a risoterapia vem como alternativa já que o riso é um grande estimulador, que envia 
mensagem ao cérebro, e por meio do hipotálamo, realiza a síntese de endorfinas, que 
são analgésicas, semelhantes à morfina, mas com potência cem vezes maior. Este estudo 
pretende esclarecer os benefícios da risoterapia aplicada a crianças com câncer, através da 
percepção da equipe de enfermagem e das crianças no alívio da dor oncológica infantil, após 
a passagem pela U.T.r.I.s.o.  Metodologia: Participarão desta pesquisa membros da equipe 
de enfermagem que prestam assistência no período da manhã e as crianças internadas no 
Centro de Oncologia Oswaldo Leite (HUSE) com idade mínima de seis anos e que sintam 
dor. Serão aplicados questionários a ambos, e para as crianças, após a risoterapia, será 
mostrado a escala de faces para avaliar a intensidade da dor. A análise de conteúdo de 
Bardin será utilizada para avaliação dos dados. 

Risoterapia; Dor; Câncer.



260

ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA EM QUEIMADOS– 
RELATO DE CASO 

Ricardo Matias Tavares, Lidiane Carine Lima Santos, Caroline Rocha Menezes de Moura, 
Maria Goretti  Matias dos Santos, Anna Grace Barreto Marinho, Laura Hingred Loureiro de 
Barros Lima. 

A fisioterapia é fundamental na reabilitação de queimaduras, sendo essencial desde o 
momento da admissão. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de um adolescente 
queimado através da avaliação funcional e da abordagem das técnicas de fisioterapia 
utilizadas. Relato de caso de um paciente de 13 anos de idade, sexo masculino, submetido 
à fisioterapia em uma Unidade de Terapia de Queimados (UTQ) de um hospital público, em 
Aracaju/SE, com queimaduras de II e III graus, localizadas em face, pescoço, tronco e membros 
superiores. Avaliou-se a capacidade funcional e registraram-se as técnicas fisioterapêuticas 
utilizadas. As técnicas instituídas facilitaram a minimização dos comprometimentos de 
função, capacitando o paciente a realizar novamente suas atividades de vida diária. Os 
procedimentos mais utilizados foram o alongamento manual, o posicionamento funcional, 
os exercícios ativo-assistido, ativo-livre e de fortalecimento.A fisioterapia precedida de uma 
avaliação criteriosa, realizada de forma sistemática e constante, é um fator essencial no 
processo de reabilitação de pacientes queimados. 

Queimado, Fisioterapia, Função.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA FIBROMIALGIA. 
ESTUDO DE TRÊS CASOS 

Acd. Tatiane Gabriela Oliveira, Acd. Caroline Conceição  Acd. Yuri dos Santos  Acd. Pâmilla 
Swend  Acd. Sammir Vieira Melo Prof. Me. Walderi Monteiro Silva Júnior

Fibromialgia é uma síndrome reumática que acomete preferencialmente mulheres, tendo 
características disfunções neuroendócrinas e distúrbios do sono. O objetivo é analisar os 
efeitos do tratamento fisioterapêutico em três pacientes (A, B e C), entre 45 e 55 anos, sexo 
feminino, com fibromialgia, sendo realizado no Centro de Saúde e Educação da Universidade 
Tiradentes no período de fevereiro a maio de 2008. A avaliação foi feita na primeira e ultima 
sessão, através da escala analógica de dor e mensuração da ADM na cervical, ombro e 
punho com goniômetro universal. O tratamento foi feito 2 vezes por semana, durante 50 
minutos, realizando alongamento, relaxamento e fortalecimento muscular com exercícios 
aeróbicos aplicados as três paciente. Além destes, a paciente A era submetida à yoga e a 
paciente B à hidroterapia. Os resultados foram de diminuição da dor, observando diminuição 
de 5% na paciente A, 7% na paciente B e 3% na paciente C, verificou-se ganho da ADM 
principalmente na flexo-extensão da cervical com ganho de 15º na paciente A, 16º na 
paciente B, e 14º na paciente C. De acordo com os dados sobre, diminuição da dor e ganho 
da ADM, constatou-se que a paciente B (hidroterapia) obteve melhores resultados no seu 
tratamento.

Fibromialgia, Recursos terapêuticos, Fisioterapia.
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ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA NA FRATURA DE 
COLLES: ESTUDO DE CASO COMPARATIVO

Danilo Barbosa Morais (UNIT), Lícia Dultra Linhares (UNIT), Lívia Gabriela Fonseca Melo 
(UNIT), Walderi Monteiro da Silva Júnior (UNIT). 

A fratura de Colles é uma lesão da extremidade distal do rádio com deslocamento do 
fragmento para trás e para o exterior. Não é a fratura mais comum em todas as idades, mas 
certamente em pessoas com mais de 40 anos, especialmente em mulheres, o que sugere 
uma associação com a osteoporose.  O objetivo desse estudo foi comparar os resultados 
obtidos mediante uma abordagem fisioterapêutica semelhante em duas pacientes com 
diagnóstico clínico de fratura de Colles. Esta pesquisa foi realizada no período de março a 
maio de 2008 no Centro de Saúde e Educação da Universidade Tiradentes. No tratamento 
fisioterapêutico foram utilizados como recursos o turbilhão, ultra-som, alongamento 
passivo mantido, mobilização articular, bola terapêutica, entre outros. Após o tratamento 
fisioterapêutico pôde-se verificar a diminuição da dor de grau 7 para grau 3, aumento da ADM 
e melhora na mobilidade e funcionalidade do punho. Observou-se que foram restabelecidos 
os movimentos parciais de flexão, extensão, desvio ulnar e radial, pronação e supinação. 
Conclui-se que o tratamento fisioterapêutico aplicado obteve excelentes resultados, pois 
foi de encontro ao retorno das AVD’s (atividades de vida diária), melhorando o bem estar 
das pacientes e mostrando o quanto a fisioterapia é fundamental para a reabilitação desse 
diagnóstico.

Fratura de Colles, Limitação Funcional, Tratamento Fisioterapêutico.
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ABORDAGEM NO COLÉGIO ATHENEU SERGIPENSE: 
VIVENDO A SEXUALIDADE  COM RESPONSABILIDADE 

Maria das Graças da Silva Correia (Orientadora – Professora da Universidade Tiradentes), 
Aline Resende de Andrade, Andréa Meneses de Sousa, Luana Carvalho Garcia, Lucio 
Henrique Ignácio de Jesus, Marcela Ferreira do Nascimento (Alunas do Curso de Ciências 
Biológicas da Universidade Tiradentes).

INTRODUÇÃO: Apesar do ser humano conviver com a sexualidade desde que nasce 
infelizmente este tema ainda é muito polêmico entre adolescentes e estes e seus 
genitores. A escola que é apontada como um espaço aberto para orientações e própria 
para informar tem sido, muitas vezes, acanhada, para abraçar uma proposta neste sentido. 
METODOLOGIA: Por este motivo este grupo se engajou numa escola onde já havia um 
projeto em andamento. Inicialmente foi aplicado um questionário objetivando diagnosticar 
as principais dúvidas dos alunos acerca desta área. Em seguida foi feita uma pesquisa-
ação que incluiu palestras e aplicação de outro questionário avaliando a participação do 
grupo. RESULTADOS: o diagnostico direcionou a realização de duas palestras-debates, 
uma apenas com meninos e a segunda com ambos os sexos que contaram com a presença 
da comunidade escolar e outros convidados. CONCLUSÃO: Os alunos apontaram como 
pontos de debates desde os sistemas reprodutores, primeira relação até posições sexuais. 
Os discentes aprovaram a participação do grupo que considerou no seu planejamento as 
suas opiniões, o nível de informação e o ambiente criado para as discussões. Espera-se 
que iniciativa como a do Colégio Atheneu incentive outras escolas a tratar um tema ainda 
considerado complicado de ser abordado. 

Orientação sexual, Pesquisa-ação, Comunidade escolar.
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ABSENTEÍSMO DOS PROFISSIONAIS DE 
ENFERMAGEM 

Camilla Greyce Santos Silva - UNIT, Alan dos Santos Fontes - UNIT; Camila Gomes de 
Santana - UNIT; Carlos Dornels Freire de Sousa - UNIT; Marieta Cardoso Gonçalves – 
Orientadora/docente em Enfermagem – UNIT

Os profissionais de enfermagem encontram-se expostos a riscos, provenientes de seu 
ambiente de trabalho, responsáveis pelo aparecimento de enfermidades e de acidentes 
que elevam o índice de absenteísmo e afeta a qualidade da assistência de enfermagem 
prestada. Os riscos ocupacionais que atingem estes profissionais podem estar relacionados 
a agentes físico-químicos, biológicos, fatores ergonômicos e psicossociais. Assim, este 
estudo teve como objetivo relatar as maiores causas de absenteísmo em profissionais de 
Enfermagem. Esta pesquisa caracteriza-se como do tipo bibliográfico-analítica e para isto 
buscou-se embasamento teórico em artigos da base de dados SCIELO, BIREME, além de 
contar com o Sistema de Automação da Biblioteca da Universidade Tiradentes, utilizando-
se os descritores “Absenteísmo, Enfermagem, Assistência de Enfermagem”. Com base 
nas informações encontradas, pode-se dizer que as maiores causas de absenteísmo são 
justificadas por meio de atestados médicos. Os diagnósticos que produziram maior número 
de afastamentos foram: doenças do aparelho respiratório, dos sistemas osteomuscular, 
nervoso, tegumentar, doenças infecciosas, parasitárias e transtornos mentais. Conclui-se 
que as condições insalubres de trabalho em instituições hospitalares favorecem os acidentes, 
o absenteísmo e os afastamentos por doenças, o que tem dificultado a organização em 
diversos setores e a qualidade da assistência de enfermagem prestada. 

Absenteísmo, Enfermagem, Assistência de Enfermagem.
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ACESSO A ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL: ASPECTOS 
RESTRITIVOS

Camilla Bispo Santos

É de essencial importância que durante o período gestacional a mulher tenha um 
acompanhamento obstetra/equipe de enfermagem, para que possa diminuir a 
morbimortalidade materno infantil. O pré-natal vai além do cuidar da saúde física, pois 
constitui uma boa oportunidade de inserir a mulher no sistema de saúde, tornando-a alvo de 
um conjunto de medidas de saúde que visa prepara-la para o parto e puerpério. O objetivo 
desta pesquisa foi identificar problemas que dificultassem o acesso à assistência pré-natal, 
considerando aspectos físicos, socioeconômicos e culturais. A relevância do tema decorre 
da necessidade de investigar e conhecer obstáculos presentes na vida gestacional, bem 
como sua conscientização. A pesquisa de campo efetuada em Unidades de Saúde Públicas 
de Aracaju com gestantes entre 15 e 35 anos, utilizou-se técnica de fichamento e entrevista 
informal. Constatou-se que, embora haja muita informação e quase sempre disponibilidade 
profissional/instituição, muitos partos acabam complicando-se por comodidade e aspectos 
culturais, perdendo a oportunidade de intervir na melhor formação do seu bebê. A partir do 
momento que se constrói uma consciência da importância do pré-natal, todo o período da 
gestação se torna mais tranqüilo e consegue eliminar vários fatores de risco. 

Pré-natal; Assistência; Gestante.
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ACLIMATAÇÃO DE PLÂNTULAS DE MANGABEIRA 
ORIUNDAS DE CULTURA IN VITRO DE EMBRIÕES 

ZIGÓTICOS

Karla Cristina Santos Freire (Ciências Biológicas-UNIT/Embrapa), Caroline Araújo Machado 
(Ciências Biológicas-UNIT/Embrapa), Aline de Jesus Sá (UFS/Embrapa) e Ana da Silva 
Ledo (LCTP/Embrapa Tabuleiros Costeiros)

Técnicas de cultura de tecidos têm sido aplicadas como estratégias complementares para 
a conservação de recursos genéticos vegetais e propagação de plantas. O objetivo foi 
avaliar o desenvolvimento de métodos e técnicas eficientes de aclimatação de plântulas 
de mangaba oriundas da cultura in vitro de embriões zigóticos. Foram utilizadas plântulas 
com, aproximadamente, 90 dias de cultivo in vitro. O transplantio foi realizado em copinhos 
de 300 cm3, contendo os seguintes substratos esterilizados: T1-areia lavada; T2-areia e pó 
da casca de coco seco (1:1) e T3-vermiculita e areia (1:1). As mudas permaneceram em 
estufa com sistema de irrigação com microaspersão e 60% de sombreamento por 60 dias. 
A cada sete dias, foi realizada a suplementação com meio de cultura de Murashige & Shoog 
(1962), com metade da concentração de sais, vitaminas e aminoácidos. As avaliações 
relacionadas ao crescimento das plantas (altura de plântula, número de folhas, número de 
raízes e vigor) foram realizadas aos 120 dias após a transferência para condições ex vitro. 
Os substratos T2 e T3 proporcionaram maior crescimento da parte aérea (2,2 e 2,8 cm), 
número de folhas (3,0 e 3,8) e número de nós (1,60 e 2,2) das plântulas de mangaba na 
fase de aclimatação.

Hancornia speciosa Gomes; Aclimatação; Cultivo ex vitro.
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ACLIMATIZAÇÃO DE MUDAS DE BANANA ‘PRATA ANÃ’ 
EM DIFERENTES SUBSTRATOS.

Machado, Caroline de Araújo1; Freire, Karla Cristina Santos2; Oliveira, Lucas Fonseca 
Menezes3; Lédo, Ana da Silva4. 1UNIT – Bolsista ITI/Sergipetec/CNPq/Embrapa Tabuleiros 
Costeiros, email: carol@cpatc.embrapa.br; 2 UNIT - Bolsista CNPq/Embrapa Tabuleiros 
Costeiros, Caixa Postal 44, CEP 49025-040, Aracaju, Sergipe, fone (79) 4009-1396, 
email: karla@cpatc.embrapa.br; 3UFS - Bolsista ITI/Sergipetec/CNPq /Embrapa Tabuleiros 
Costeiros, email: lucas@cpatc.embrapa.br; 4Pesquisadora da Embrapa Tabuleiros Costeiros, 
Caixa Postal 44, CEP 49025-040, Aracaju, Sergipe, fone (79) 4009-1362, email: analedo@
cpatc.embrapa.br.

A banana tem importância econômica e social em todo o mundo e o Brasil é o terceiro 
produtor mundial com produção aproximada de 6,96 milhões de toneladas. O objetivo do 
trabalho foi avaliar o desempenho de substratos alternativos na aclimatização de mudas 
de bananeira cv. Prata Anã. Brotações adventícias do terceiro subcultivo in vitro, mantidas 
em meio MS com 4 mg L-1 de benzilaminopurina, 30 g L-1  sacarose e 6 g L-1 agar, foram 
transferidas para recipientes plásticos, contendo húmus de minhoca, solo e areia - HSA 
(1:1:1);  solo e pó de casca de coco seco - SPC (2:1) e  solo, areia e pó de casca de coco 
seco -SAPC (1:1:1). Aos 60 dias de aclimatização foi avaliado o comprimento da parte aérea 
(cm), número de folhas, comprimento das raízes (cm), número de raízes, peso da massa 
fresca e massa seca da parte aérea (g) e da raiz (g) e vigor. O substrato HSA induziu a 
formação de maior número de raízes (12,33) e o substrato SAPC promoveu maior acúmulo 
de massa fresca das raízes (28,11 g). A excelente adaptação das mudas diretamente nas 
condições de telado sombreado a 50%, sugere que a etapa de enraizamento in vitro é 
dispensável.

‘Prata-Anã’, In vitro, Aclimatação.
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AFINAL, O QUE É MÚSICA BREGA? 

Vinícius rodrigues alves de souza (Pós-cultura UFBA) 

Abordaremos sobre algumas complicações ao classificarmos o que denominamos de música 
brega. Para esclarecermos esse ponto, partimos para uma análise sobre alguns traços que 
caracterizam a contemporaneidade como a ausência de dimensões exatas dos lugares 
devido ao fato de às trocas culturais se dinamizarem globalmente, além da hibridização e 
indeterminação dessa contemporaneidade. Foram aplicados questionários aos estudantes 
de Comunicação, Letras, Sociologia, Antropologia e História da UFBA com o objetivo de 
captar algumas características recorrentes sobre o que esses depoentes entendiam como 
música brega, além de recorrermos a referências bibliográficas. Encontramos como principais 
resultados, a compreensão dessa estética musical enquanto dotada de um discurso vulgar 
e a simplicidade de seus arranjos. A conclusão desse estudo foi que a contemporaneidade 
por se configurar por sua pluralidade e hibridismo, prolifera uma indeterminação de 
conceitos, além de impossibilitar qualquer classificação precisa; e a música brega por estar 
inserida nesse fluxo, não se define enquanto um estilo com características suficientes para 
determiná-la enquanto tal. O que verificamos é que muitas características que definem a 
música brega, encontram-se pertencentes em outros universos musicais, como também, os 
elementos que compõe os outros universos musicais são apropriados pela música brega.

Contemporaneidade, Música brega, Diversidade cultural.
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AGRICULTURA FAMILIAR: O PROCESSO DE 
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CITRUS NO 

MUNICÍPIO DE SALGADO

Andersonn Souza Gonçalves (UFS), Magali Alves de Andrade (UFS), Thiago de Souza 
Oliveira (UFS), Zisleide Soares Morais (UFS), Andersonn Renê Santos Silva (UFS). 

A citricultura é a principal atividade agrícola do Estado de Sergipe, em termos de arrecadação 
de ICMS, ocupações e exportações de Suco de Laranja Concentrado Congelado (SLCC).  
Sergipe é o terceiro maior produtor de frutas cítricas do Brasil, nessa ocasião sendo 
explorada basicamente por agricultores familiares. Os fatores que compõem a dinâmica 
citrícola sergipana dizem respeito a um conjunto de ações que envolvem o produtor, 
o comerciante intermediário, a indústria e o comércio. O objetivo deste trabalho é fazer 
uma análise de cada um dos fatores que compõe a dinâmica produtiva, desde o pequeno 
agricultor à agroindústria que exporta SLCC para os Estados Unidos e União Européia. 
Para isso, foi aplicado um questionário a trinta e um agricultores do município de Salgado, 
que é um dos principais locus de produção de laranja do Estado. Através desta pesquisa, é 
evidenciada a vantagem do comerciante intermediário no processo de comercialização dos 
frutos, e que o mesmo dispõe de estratégias diversificadas para obter mais elevados lucros. 
Coloca-se em cheque a existência desse intermediário no processo, e qual os impactos que 
seriam causados caso ele não existisse. As respostas para as questões estão diretamente 
relacionadas à própria característica do produtor. Essa caracterização diz respeito à relação 
que o agricultor estabelece com o mercado e com os meios de produção. O fato é que a 
escala de produção torna-se um fator preponderante para a escolha ou não de intermediar 
a venda da mercadoria.

Agricultores familiares, Citricultura, Comercialização.
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ANÁLISE DE CONTEÚDO ESTOMACAL DE NEONATOS 
E JUVENIS DO TUBARÃO-MARTELO, Sphyrna lewini 
(GRIFFITH & SMITH, 1834) NO LITORAL DE SERGIPE 

Edwilson Dantas dos Santos, Thiago Silveira Meneses, Fabio Neves Santos, Célia Waylan 
Pereira, Aline Pinto Silva, Silvana Menezes dos Santos (Grupo de Estudo de Elasmobrânquios 
de Sergipe), gees.sergipe@bol.com.br 

O tubarão Sphyrna lewini é uma espécie de grande porte, de hábitos oceânicos e costeiros, 
que ocorre ao longo de todo o litoral brasileiro. Com o objetivo de reunir informações 
sobre conteúdo estomacal de espécimes neonatos e juvenis do tubarão-martelo, foram 
coletados exemplares por embarcações que operam com rede de emalhar, e levados ao 
laboratório, onde foram identificados e medidos, e em seguida, dissecados para a retirada 
de seu estômago, que foram seccionados, e todo o seu conteúdo foi retirado e lavado para 
posteriormente triagem e identificação ao menor nível taxonômico possível. Dentre os 11 
estômagos coletados e analisados, 3 (27,2%) estavam vazios, e dentre aqueles que tinham 
alimento, destaca-se o item Teleósteo, presente em 6 (ou 75%) estômagos e em menor 
freqüência o item Crustáceo, presente em 3 (ou 37,5%) estômagos. O aparecimento de mais 
de um táxon de item presa foi verificado em apenas 1 (ou 12,5%) estômago. Até o momento, 
apenas um item foi identificado a nível de espécie, e trata-se do camarão Litopenaeus 
schmitti. A continuação do presente trabalho, além de caracterizar o espectro alimentar da 
espécie, vai permitir uma análise detalhada dos hábitos alimentares, e possíveis diferenças 
na alimentação entre os sexos ou classe etária. 

Conteúdo estomacal, Sphyrna lewini, Sergipe.
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ANÁLISE DO CONTEÚDO ESTOMACAL DE NEONATOS 
E JUVENIS DO TUBARÃO-FRANGO, Rhizoprionodon 

porosus (POEY, 1861) NO LITORAL DE SERGIPE 

Silvana Menezes dos Santos, Aline Pinto Silva, Thiago Silveira Meneses, Fabio Neves Santos, 
Célia Waylan Pereira, Edwilson Dantas dos Santos (Grupo de Estudo de Elasmobrânquios 
de Sergipe), gees.sergipe@bol.com.br 

O gênero Rhizoprionodon é representado por duas espécies no litoral brasileiro, sendo 
Rhizoprionodon porosus mais abundante na costa nordestina. Com o objetivo de estudar 
alimentação de neonatos e juvenis de Rhizoprionodon porosus em Sergipe, foram 
analisados exemplares coletados por embarcações que operam com rede de emalhar, 
e levados ao laboratório, onde foram identificados e medidos, e em seguida, dissecados 
para a retirada de seu estômago, que foram seccionados longitudinalmente, e todo o seu 
conteúdo foi retirado e lavado. O material foi triado e identificado ao menor nível taxonômico 
possível. Foram analisados 20 espécimes que apresentavam 80,0% dos seus estômagos 
com alimento e 20% vazios. Dentre os estômagos que tinham alimento, destaca-se o item 
Teleósteo, presente em 11 (ou 55,0%) estômagos, sendo seguido do item Crustáceo, 
presente em 9 (ou 45,0%) estômagos e em menor freqüência o item Moluscos, presente em 
apenas 2 (ou 10,0%) estômagos. Até o momento, foi possível a identificação de dois grupos 
de Teleósteos (Pleuronectiformes e Ariidae) e um de Crustáceos (Penaeidae). Análises 
quali-quantitativas do conteúdo estomacal são de fundamentais para o conhecimento de 
seu espectro alimentar, determinação dos itens de presas mais importantes e verificação de 
diferenças na alimentação entre sexos e classes etárias. 

Alimentação, Rhizoprionodon porosus, Sergipe.
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ANÁLISE DO ÍNDICE DE MASSA CORPÓREA DE 
ALUNOS EM UMA ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO DE 

ARACAJU-SE 

Davi Soares Santos Ribeiro, Andreza dos Santos Silva, Hérica de Andrade Santos, Luiz 
Henrique Telêmaco de Lima, Valdemir de Souza França Júnior, Roberto Jerônimo dos 
Santos Silva (orientador) 

Introdução: A obesidade é classificada como um dos principais problemas de saúde 
pública da atualidade, sobretudo por conta de sua associação a uma série de doenças, 
neste sentido, o Índice de Massa Corpórea (IMC) tem sido utilizado em vários estudos para 
estimar o risco em crianças, adolescentes e adultos, apontando tanto para a obesidade 
quanto para desnutrição. Objetivo: Verificar a prevalência de obesidade, através do IMC 
(índice de massa corpórea) de alunos em uma academia de musculação de Aracaju-SE. 
Metodologia: A amostra, por conveniência, foi composta por 10 alunos, com idades entre 
19 e 33 anos, sendo 05 do sexo masculino e 05 do sexo feminino. Coletou-se os dados de 
massa corporal e estatura para se determinar o IMC, utilizando-se de balança antropométrica 
e estadiômetro. Os dados foram analisados através de estatística descritiva. Resultados: 
Para o IMC, de acordo com a classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), 40% 
(n=4) dos alunos estão na faixa da normalidade, 50% (n=5) estão com sobrepeso e 10% 
(n=1) está obeso. Não houve alunos abaixo do peso. Conclusão: Diante desse preocupante 
resultado, faz-se necessário o investimento na melhoria de qualidade de alimentação e na 
prática de atividades físicas adequadas, para prevenção de possíveis patologias 

Obesidade, IMC e Academia.
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ANÁLISE DO PERFIL ESTÉTICO FACIAL ANTES E 
APÓS A REABILITAÇÃO COM PRÓTESES TOTAIS 

BIMAXILARES

Helmut Hagenbeck Neto (PROBIC- UNIT ) Johndiel Guedes de Souza (PROBIC- UNIT ) 
Murilo Souza Oliveira ( UNIT)  Roberta Barreto Vieira Valois (CD) Luiz Guilherme Martins 
Maia ( UNIT) 

O objetivo desse trabalho é analisar o perfil cefalométrico dos tecidos moles faciais antes 
e após a reabilitação com próteses totais bimaxilares, observando se houve resgate da 
estética facial, através da utilização de parâmetros pré-estabelecidos pelas médias dos 
traçados ortodônticos para tecido mole facial de cada paciente reabilitado. A pesquisa 
de analise experimental estar sendo realizada na Clinica Odontológica da Universidade 
Tiradentes. Foram selecionados 12 pacientes que necessitavam de reabilitação total bi-
maxilar onde se confeccionou a prótese total bimaxilar do pacientes da amostra seguindo 
os passos clínico-laboratorial preconizado pela literatura. Logo após, foram encaminhados 
à clínica de radiologia da própria Universidade Tiradentes para a realização de duas 
Telerradiografias em norma Lateral, sendo uma sem as próteses totais antigas e outra com 
a prótese nova, já confeccionada em posição de Máxima Intercuspidação. No intuito de 
realizar o contraste radiográfico, as próteses foram envolvidas em papel laminado. Porém 
foram realizadas as Telerradiografias em apenas 6 pacientes o que caracteriza 50% dos 
pacientes reabilitados e 20% do esperado. Conclui-se que a reabilitação oral bem planejada 
com prótese total bimaxilar pode promover um restabelecimento do perfil estético facial e 
funcional, o que se espera comprovar dentro das médias consideradas como normais nos 
traçados ortodônticos. 

Perfil Estético, Prótese total, Cefalometria.
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ANÁLISE DO SEDENTARISMO COMO FATOR DE RISCO 
PARA A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NOS 

ACADÊMICOS DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE 
TIRADENTES - UNIT EM ARACAJU/SE

Mayana Cibely Mota Santana; Ana Isabella Ferreira Andrade; Hericalizandra S. Rosa 
Santana; Keyla Stéphanie T. da Silva Andrade; Roseane Souza dos Santos.
Orientadora:Patrícia Roberta

A Hipertensão arterial sistêmica é uma doença que envolve alterações estruturais das 
artérias e do miocárdio, associadas à disfunção endotelial, à constrição e ao remodelamento 
da musculatura lisa vascular. Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento da HAS foi 
dado enfoque para o sedentarismo, visto que o presente estudo teve como objetivo analisar 
a sua influência para o desenvolvimento da HAS nos acadêmicos do curso de Fisioterapia 
da  “Universidade Tiradentes”. Como instrumentos metodológicos foram utilizados o IPAQ 
– Questionário Internacional de Atividade Física, um esfignomanômetro analógico e um 
estetoscópio (estes últimos com o intuito de mensurar a PA) em 50 voluntários. Com a 
análise posterior dos dados verificamos que dentre os sedentários 33,33% apresentaram PA 
ótima; 33,33% PA Normal e 33,33% Hipertensão estágio I. No grupo dos insuficientemente 
ativos 53,33% apresentaram PA ótima; 20% PA Normal e 26,67% Hipertensão estágio I. 
Entre os ativos 82,60% apresentaram PA ótima; 4,35% PA Normal; 4,35 Normal Alta e 8,7% 
Hipertensão estágio I. E dentre os muito ativos 44,44% PA ótima; 44,44% PA Normal e 
11,12% Hipertensão estágio I. Concluímos então que 36 % dos acadêmicos possuíam uma 
vida sedentária, porém estavam cientes que esta atitude pode, junto a outros determinantes, 
contribuir para HAS.

HAS, Sedentarismo, Fisioterapia.
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ANÁLISE DO SISTEMA DE GÁS NATURAL NA 
CIDADE DE ARACAJU NOS SEGMENTOS VEICULAR, 

INDUSTRIAL E DOMÉSTICO.

Adriano Luiz de Jesus Góis (Unit); Christianne Silva de Mendonça (Unit)

O gás natural é um combustível recente no jogo da energia mundial e embora muito países 
o tenham em seus subsolos, poucos têm infra-estrutura para explorá-lo e exportá-lo. Sendo 
assim, o presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise do sistema de gás natural no 
estado de Sergipe tendo Aracaju como base de estudo. Para isso pretende-se retratar como 
surgiu essa nova fonte de energia no mundo partindo para o Brasil até chegar ao estado 
de Sergipe, como é explorada e utilizada na cidade de Aracaju, identificando os principais 
pontos de extração fazendo um mapeamento da área. Pretende-se também analisar a 
utilização deste gás natural nos segmentos veicular, industrial e doméstico, destacando o 
mais promissor. Para isso foi utilizada pesquisa de campo, dados das empresas Petrobrás e 
Sergás. Assim a pesquisa proporcionará ao Estado de Sergipe, um maior conhecimento da 
utilização e extração do gás natural em Aracaju, identificando o segmento mais promissor. 

Gás Natural. Exploração. Distribuição.
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ANÁLISE DOS CONHECIMENTOS SOBRE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL 

Anna Grace Barreto Marinho (UNIT); Jorge Alberto Vieira Júnior (UNIT); Raphael Oliveira 
Menezes Dias (UNIT); Daniela da Costa Maia (UNIT).

A hipertensão arterial (HA) é a elevação crônica da pressão arterial sistólica e/ou diastólica 
que, quando não tratada, pode acarretar lesões em órgãos-alvo. O tratamento não-
farmacológico da HA consiste em dar orientações sobre a doença e as mudanças no estilo 
de vida para que a pressão arterial possa ser controlada. A pesquisa objetiva investigar o 
conhecimento dos indivíduos sobre HA, seus fatores de risco, prevenção e tratamento. Os 
dados foram coletados a partir de entrevista individual, aplicando-se um questionário com 
vinte questões em um total de oito pessoas com idades entre 20 e 48 anos. Cerca de 62,5% 
dos indivíduos afirmaram que hipertensão e pressão alta são a mesma doença; todos 
responderam que existe maneira de prevenir a HA e que seu tratamento perdura por toda a 
vida; grande parte afirmou que é necessário medir a pressão regularmente, mesmo quando 
está se sentindo bem e não somente no consultório médico; a maioria respondeu que nem 
todas as pessoas e nem todos os aparelhos podem medir a pressão; uma pequena parte 
afirmou que somente pessoas nervosas, idosas e obesas possuem hipertensão arterial. 
Grande parte dos indivíduos mostrou conhecimento aceitável sobre a doença hipertensiva. 

Hipertensão Arterial; Conhecimentos; Fatores de Risco.
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ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO PARA AS LESÕES 
DE COLO UTERINO PREVIAMENTE RASTREADO PELO 
EXAME DE PAPANICOLAU DO BAIRRO SANTA MARIA 

EM ARACAJU – SE

Luciany Amâncio Santos Bispo (Curso de Enfermagem – UNIT, lucianybispo@hotmail.
com). Enrik Almeida (Professor titutar do Curso de Enfermagem da disciplina de Patologia 
– UNIT, enrik_almeida@yahoo.com.br)

O câncer de colo uterino em Sergipe está estimado como o segundo na cadeia do percentual 
de mortes por câncer. Analisamos o perfil epidemiológicos quanto às lesões precursoras de 
câncer de colo de útero, com um estudo piloto transversal em 50 mulheres submetidas 
ao exame de Papanicolaou, em Sergipe, na Unidade Primária de Saúde do Bairro Santa 
Maria com rastreio positivo para estas lesões e encaminhas ao Ginecologista Regional 
da Rede Municipal de Aracaju, no período de maio a julho de 2008. A escolha do público 
alvo foi aleatório e de espontânea vontade. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Tiradentes. Os resultados obtidos como: idade prevaleceu entre 
31 e 40 anos, com 36%, a baixa escolaridade em 40%, fatores de riscos como abortamento, 
apenas 32% negaram, o inicio da atividade sexual, 42% foi antes dos 15 anos, o número 
de parceiros sexuais ficou entre 1 e 3, com 56%, as não fumantes em 66% e as que não 
utilizaram de anticoncepcional oral em 68%. Os dados apontaram para uma redefinição da 
prática preventiva da neoplasia de colo uterino, dependente de ações básicas e controle dos 
fatores predisponentes e melhoria da qualidade de vida.

Câncer de colo de útero, Citologia, Epidemiologia.
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ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO 
BRASIL: E TAXA DE ALFABETIZAÇÃO – 2000

Jose Eduardo de Oliveira (Departamento de geografia - ufs) Gilza de Melo Machado 
(Departamento de geografia - ufs) Heleno Teles Barbosa Júnior (Departamento de geografia 
- ufs) Michel Tavares de Jesus (Departamento de geografia - ufs) Philipe Sousa de Oliveira 
(Departamento de geografia - ufs) Paulo José de Oliveira (Prof. MSc. Orientador/UFS, 
paulojoseoliveira@oi.com.br)

Este trabalho objetiva analisar o desenvolvimento humano no que diz respeito a taxa de 
alfabetização, no Brasil e em Sergipe. O mesmo foi elaborado a partir da espacialização dos 
dados constantes no Atlas do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano-2000), utilizando-se 
técnicas de Cartografia Digital e Geoprocessamento. Os mapas elaborados de acordo com 
as normas cartográficas e com a correta distribuição das classes possibilitaram identificar 
imediatamente as áreas mais críticas (cores mais claras) assim como as áreas mais 
favoráveis (cores mais escuras) e sua organização. As maiores taxas de alfabetização se 
concentram nos estados da região sul e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito 
Federal (88,82 a 94,32%). Em Sergipe, ainda se constata altos índices de analfabetismo, 
tendo os municípios do Sertão Sergipano as piores taxas. . A espacialização facilitou a 
análise da distribuição geográfica do fenômeno abordado, bem como permitiu detectar as 
áreas mais críticas.

Desenvolvimento Humano - Cartografia – Alfabetização.
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ANÁLISES DOS FATORES DETERMINANTES DO TEMPO 
DE CAMPANHA DO CATALISADOR DE REFORMA DE 

GÁS NATURAL.

Rosicleide Santos Moura (ITP/UNIT), Marluce Santana dos Santos (ITP/UNIT), Otávio 
Augusto Nascimento (ITP/UNIT), Renan Tavares Figueiredo (UNIT/ITP) 

A reação de reforma a vapor do gás natural tem como objetivo extrair a máxima quantidade de 
hidrogênio contido no vapor e hidrocarboneto. Como a reação é endotérmica, é necessário 
o fornecimento contínuo de calor através da queima do gás natural nos queimadores. Nessa 
reação o catalisador vai maximizar a geração de hidrogênio com menor gasto de energia 
e conseqüentemente menor custo. Este trabalho vai estudar os principais fatores que 
reduzem a vida útil do catalisador industrial Ni/Al2O3, utilizado na reforma primária do gás 
natural e sua performance. Foram analisados 03 tipos de catalisadores industriais virgem, 
denominados de A, B e C. Essas amostras foram imersos em água durante 10 min. em 
seguida colocados no forno mufla a 300oC/15 min, ainda quentes foram retirados e imersos 
em água à 20 oC, durante  10 minutos. Os mesmos testes foram realizados as temperaturas 
de 400, 500, 600, 700 e 800 oC. É observado que os peletes do tipo A praticamente não 
sofrem variação de resistência quando submetidos a sucessivos choques térmicos a 300°C, 
ocorrendo redução acentuada dessa resistência quando estes sucessivos choques ocorrem 
a partir de 400 °C. Logo, é evidenciado que ocorrem danos na estrutura física do catalisador 
a partir de 400°C. 

Catalisador, Choque térmico, Reforma de vapor.
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APARELHOS DE ELETROTERAPIA MAIS UTILIZADOS 
EM CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA DERMATO-FUNCIONAL 

NO MUNICIPIO DE ARACAJU – SERGIPE. 

Cliphen Menezes de Aguiar (UNIT); Alan dos Santos Fontes (UNIT); Camila Greyce Santos. 
Silva (UNIT); Carlos Dornels Freire de Souza (UNIT); Hélio Fernandes Ribeiro Neto (UNIT); 
Carlos Eduardo de Andrade (Fisioterapeuta – Docente, UNIT) 

Milhões de pessoas sofrem com a aparência que dizem não gostar ou que não se adéqua 
aos padrões impostos pela mídia. Muitos recursos são utilizados na área dermato-funcional, 
merecendo destaque aqueles que envolvem condução elétrica. O objetivo deste trabalho foi 
conhecer quais recursos são mais empregados em clínicas de fisioterapia dermato-funcional 
no município de Aracaju bem como aceitação e perspectivas futuras da área. O estudo foi 
do tipo descritivo com delineamento transversal. A amostra foi composta por fisioterapeutas 
que atuam em clínicas de estética. A coleta dos dados se deu pela aplicação de questionário 
contendo onze questões subjetivas. Para 100% dos entrevistados, o principal público alvo 
são mulheres com idade entre 20 e 60 anos. 80% atendem em média 07 pacientes por 
dia, sendo o mínimo de 05 atendidos diariamente. 90% utilizam recursos elétricos, desses 
70% afirmaram recorrerem à corrente russa e 20% outras correntes. Em 70% dos casos 
atendidos, o profissional faz associação dos recursos elétricos com outros, como cremes 
e recursos manuais. Observou-se uma grande satisfação por parte dos profissionais 
quanto à área escolhida e grandes são as expectativas de crescimento, afirmaram todos os 
pesquisados. As clínicas de estética aracajuanas têm utilizado em larga escala os recursos 
eletroterapeuticos. 

Eletroterapia, Estética, Aparência Física.
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APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE ÉTICA 
PROFISSIONAL NO TRABALHO DO ASSISTENTE 

SOCIAL 

Vera Núbia Santos, Márcia Santana Tavares e Rosemeire Maria Antonieta Motta Guimarães 
(UNIT)  

A pesquisa, desenvolvida junto a sete turmas de Ética Profissional e Serviço Social e 
Oficina de Iniciação à Pesquisa, teve por objetivos: “1. Despertar no discente o interesse 
pela pesquisa científica e evidenciar a importância da produção acadêmica para o exercício 
profissional; 2. Estimular a prática da interdisciplinaridade no Curso de Serviço Social; 3. 
Refletir acerca da aplicabilidade do Código de Ética profissional dos Assistentes Sociais; 
4. Discutir as questões que envolvem o processo de consolidação do Projeto Ético-Político 
do Serviço Social”. Desenvolvida no primeiro semestre de 2008, envolveu cerca de 50 
profissionais, que atuavam seja no setor estatal e no setor privado, seja no terceiro setor, 
em diversos espaços ocupacionais. Nas entrevistas, verificou-se que o CEPAS é percebido 
como um instrumento formal de caráter normativo para a reivindicação de direitos. As 
dificuldades referem-se a dois aspectos: o sigilo profissional e as condições operacionais e 
técnicas de trabalho. Se o primeiro aspecto é desrespeitado, gerando conflitos e tensões no 
âmbito de trabalho; no segundo, há um embate contra o clientelismo, o assistencialismo, o 
paternalismo; ou seja, o conservadorismo ainda vigente na ação profissional. Esse embate 
reflete os antagonismos e contradições gerados nas relações sociais, com um duradouro 
reflexo na categoria. 

Serviço Social, Código de Ética, Projeto Ético-Político Profissional.
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APLICAÇÃO DE UM PROTOCOLO DE REABILITAÇÃO 
FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES COM 

OSTEOARTROSE DE JOELHO 

Nicaula Estella (UNIT), Edênia Lima Costa(UNIT) E Walderi Monteiro da Silva 
Junior(UNIT). 

A osteoartrite, doença articular degenerativa, artrose ou osteoartrose, como ainda é conhecida 
no nosso meio, é a doença reumática mais prevalente entre indivíduos com mais de 65 anos 
de idade. É uma das causas mais freqüentes de dor do sistema músculo-esquelético e de 
incapacidade para o trabalho no Brasil e no mundo. O objetivo deste trabalho é analisar os 
resultados de um protocolo de reabilitação fisioterapêutico em pacientes com Artrose de 
Joelho. Foram atendidos 7 pacientes com Diagnóstico de Artrose,artrite ou osteoartrose 
de Joelho. As variáveis utilizadas para avaliar os efeitos da aplicação do protocolo de 
reabilitação foram: Goniometria, Cirtometria, Força Muscular e Avaliação da dor pela Escala 
Verbal Analógica.As avaliações foram feitas na primeira sessão e no final da décima sessão 
de fisioterapia.O protocolo de Reabilitação consistia em: Ultra-som contínuo de 3 MHZ com 
potência de  1,3w/cm2 por 9 minutos na região mais dolorosa, alongamento passivo mantido 
de 3 séries de 20s dos ísquiostibias, quadíceps, gastrocnêmio, e solear, Mobilização intra-
articular grau III, Fortalecimento em CCA inicialmente com caneleiras de 2 Kg progredindo 
para 3 Kg e para fortalecimento em CCF no Leg Press. Conclui-se que foi obtido melhora 
dos resultados de Amplitude de Movimento, Flexibilidade, Força Muscular e Dor em todos 
os pacientes após a aplicação do protocolo de Reabilitação. 

Artrose, reabilitação e parâmetros.
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APRENDIZAGEM SOBRE ASPECTOS PREVENTIVOS DO 
CÂNCER DE MAMA EM MÃES E ACOMPANHANTES DE 

CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A APAE ARACAJU. 

Vanessa Gonçalves da Silva (UNIT); Anna Grace Barreto Marinho (UNIT); Jorge Alberto 
Vieira Júnior (UNIT); Karolina Elizabeth M. de Jesus (UNIT); Raphael Oliveira Menezes Dias 
(UNIT); Érika Ramos Silva (Professora Msc. do Curso de Fisioterapia – UNIT). 

O câncer de mama é o resultado de multiplicações desordenadas de células, formando 
tumores que podem provocar metástases e resultar em mutilação da mama ou o óbito. 
Seu diagnóstico precoce é feito pela mamografia, exame clínico e auto-exame das mamas 
(AEM). Este estudo tem por objetivo verificar a aprendizagem das mães e acompanhantes 
de crianças que freqüentam a APAE Aracaju quanto à prática do AEM. Dezenove mulheres 
compareceram à reunião na APAE Aracaju, na qual demonstraram como fazem o auto-
exame, sendo registrado tudo em filmagem. Após isso, realizou-se uma palestra educativa 
ensinando a maneira correta de fazer AEM. Ao final desta, as mães demonstraram novamente 
a realização do auto-exame, agora baseadas nos ensinamentos da aula, sendo também 
tudo registrado em filmagem. Posteriormentecompararam-se as imagens de antes e depois 
da palestra para examinar a aprendizagem das mulheres. Na prática inicial do auto-exame, 
as mulheres não observaram as mamas, não palparam axilas, além de apresentarem 
posturas erradas, movimentos aleatórios e superficiais pelas mamas. Todos esses fatores 
foram atenuados na prática final do auto-exame. Todas as pesquisadas melhoraram a forma 
de realizar o AEM, mostrando uma boa aprendizagem após a palestra educativa.  

Câncer de mama; Auto-exame das mamas; Educação em saúde.
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APRESENTANDO O MÚSICO, O EDUCADOR, O 
PROFESSOR, O MAESTRO E O COMPOSITOR 

SERGIPANO LEOZÍRIO GUIMARÃES. 

Elias Souza dos Santos (FASE), essc10@hotmail.com.

O objetivo do presente trabalho é descrever a vida e as obras do maestro Leozírio 
Guimarães. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo em andamento, respaldada 
nos pressupostos da História Cultural. O músico nasceu no dia 26 de fevereiro de 1916, na 
cidade de Capela, localizada no Estado de Sergipe e faleceu no ano de 2002, em Aracaju. 
Atuou como maestro de bandas de música, como professor de canto orfeônico da rede 
pública e particular de ensino. Fundou a Banda Feminina de música da Escola Normal, foi 
diretor do Instituto de Música de Sergipe, Presidente da Ordem dos Músicos em Sergipe e 
no ano de 1971 criou a Sociedade Filarmônica de Sergipe – SOFISE. O referido compositor 
é autor de 34 composições, além dos dois Cds, cujos títulos são “Luar de Capela” e 
“Composições para Bandas de Músicas”. Mesmo com Cds gravados, suas composições são 
pouco conhecidas pelos sergipanos. Assim, mediante análise de alguns dados, percebeu-
se que o estilo de composição de Leozírio tem um caráter tradicional, nacionalista, religioso 
e romântico. Seu método de ensino era único, pois produzia os arranjos das músicas de 
acordo com o nível musical de cada aluno.

Leozírio Guimarães;Música; História da educação.
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ARTROPLASTIA DO QUADRIL: RELATO DE CASO

Marcos Vinicius da Silva 

A artroplastia do quadril é a substituição da articulação do quadril por uma prótese artificial, 
objetivando-se alívio da dor e restaurar a estabilidade e a mobilidade do quadril. O presente 
relato trata-se de um paciente E.C.D., com 65 anos com diagnóstico clínico:Fratura do colo 
do fêmur e diagnóstico Fisioterapeuta: Limitação moderada para AVD’s com MID  e para 
marcha. Foi ao centro de reabilitação da UNIT para reabilitação onde realizou sessões 
de Fisioterapia  com tratamento objetivando: reequilibrar musculatura do membro inferior 
direito; reeducar padrão de marcha;promover dissociação de cinturas. Foi realizado 10 
sessões com recursos Hidroterápico e aparelhos ergométricos. Promovendo ,com isso , leve 
dissociação de cinturas; ganho de força muscular; conseguiu ajoelhar; consegue realizar 
suas AVD’s sem dificuldades.Confirmando a importancia da Fisioterapia na reabilitação pós 
cirúrgica de artroplastia de Quadril. 

Artroplastia. Fisioterapia, hidroterapia.



286

ASPECTOS DA ORDEM FRANCISCANA EM SÃO 
CRISTOVÃO-SE: DA SIMPLICIDADE À OSTENTAÇÃO 

Alane Santos Almeida, Jezianne de Jesus Santos, Augusto César Feitosa (Orientador – 
Unit) 

Este trabalho almeja analisar a possível  contradição existente entre os princípios 
franciscanos de pobreza e humildade e suas suntuosas igrejas, enfatizando a especificidade 
do conjunto arquitetônico de São Francisco em São Critóvão-SE. A Ordem terceira é 
especialmente aborda para entendermos essa relação estabelecida entre simplicidade e 
ostentação, assim como a função social instituída pelos franciscanos naquela localidade 
e o conjunto de valores que norteiam a essa Ordem. Abordamos também elementos da 
vida e da doutrina franciscana para mapear a sua repercussão no decorrer desses anos. 
Destacando as mudanças e os segmentos religiosos que assumem tal proposta e o modo 
como se asseguram dos princípios e idéias inspirados nos feitos de Francisco. 

São Francisco, Ordem terceira de São Francisco, São Cristóvão.
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ASPECTOS TÉCNICOS DA DISPENSAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA DOENÇAS CRÔNIO 

DEGENERATIVA 

Elisdete Maria Santos de Jesus (INIT), Carles Ângela Campos Macieira (UNIT), Chiara 
Erminea da Rocha (Orientadora, UNIT), Fernanda Menezes Pereira (UNIT) 

Introdução: Nos últimos anos o número de pacientes portadores de doenças crônico-
degenerativas como, diabetes mellitus, hipertensão arterial, alcoolismo, doenças que ocupam 
a primeira posição nas estatísticas de morte no Brasil, tem aumentado significativamente 
em decorrência do envelhecimento da população. Outro fator importante é a presença 
no mercado de formas farmacêuticas com associação irracional de fármacos ou sem 
racionalidade terapêutica que justifique a comercialização, possibilitando assim o consumo 
exagerado de medicamentos tendo o idoso como público alvo. A pesquisa desenvolvida 
teve como objetivo avaliar as prescrições e a dispensação de medicamentos na Farmácia 
Popular do Brasil do município de Aracaju para doença crônica degenerativa. Metodologia: 
A mesma baseou-se na aplicação de questionário e em análise observacional sobre as 
medidas não farmacológicas, reações adversas e conservação dos medicamentos, bem 
como na dispensação de medicamentos e a viabilidade das prescrições, totalizando a 
análise de 108 prescrições. Resultados: Os mesmos mostraram que 75% das prescrições 
estavam dentro dos padrões exigidos (Doses, Posologias, Legibilidade). Conclusões: 
Quanto à dispensação de medicamentos constatou-se que a mesma contém falhas de 
informações essenciais ao paciente (Medidas não farmacológicas, reações adversas e 
conservação), somente chegando ao pacientes informações relacionadas ao nome e 
dosagem do medicamento. 

Doença Crônico-Degenerativas, Idoso, Dispensação.
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ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER: A COLPOCITOLOGIA 
ONCÓTICA (CO) COMO INSTRUMENTO PARA 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PREVENÇÃO DO CÂNCER 
DO COLO UTERINO

Priscila dos Santos Cardoso (Curso de Biomedicina – UNIT) Allan Dantas dos Santos 
(Curso de Enfermagem – UFS) Fernanda Barreto de Freitas (Curso de Enfermagem – 
UNIT) Hertaline Menezes do Nascimento (Curso de Enfermagem – UFS) Ana Maria Dantas 
dos Santos (Curso de Serviço Social – UNIT) 

O câncer de colo uterino ainda hoje é uma das principais causas de morte em mulheres 
do Brasil e do mundo, correspondendo aproximadamente a 24% de todos os cânceres. A 
citologia oncótica (CO) é o método de rastreamento universal deste tipo de câncer, de baixo 
custo e bem aceito pela população e profissionais de saúde. O objetivo deste estudo é avaliar 
os resultados do mesmo em mulheres de determinada área de abrangência do município 
de Itabaianinha/SE, para então, desenvolver ações educativas em saúde. Trata-se de um 
estudo descritivo e retrospectivo com abordagem quantitativa, onde foram analisados 133 
resultados de amostras satisfatórias da CO no que tange ao epitélio coletado, a alterações 
celulares benignas e a microbiologia. Observou-se que 96,25 % (128) foram normais ou com 
alterações leves; 3,75% (5) tiveram alterações pré- neoplásicas (NIC 1 e NIC 2). Quanto ao 
tipo de epitélio, foram encontrados: escamoso 54,88% (73); escamoso e glandular 28,57% 
(38); escamoso e metaplásico 13,53 % (18) e escamoso, glandular e metaplásico 3% (4). 
Em relação à microbiologia, apareceram: cocos 55,63% (74); bacilos 39,84% (53); cândida 
33,83% (45); lactobacilos 18,04% (24); mobiluncos/gardnerella 3,75% (05) e trichomonas 
3% (04). A colpocitologia oncótica é um exame essencial para fins profiláticos, identificando 
precocemente o aparecimento de câncer ou outras lesões. Os resultados encontrados 
podem ser utilizados como ferramenta de ação da atenção básica no âmbito das políticas 
públicas voltadas para garantir uma assistência integral à saúde da mulher.

Educação em Saúde; Prevenção do Câncer do Colo Uterino; Colpocitologia Oncótica.
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ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL DE PACIENTES 
HIPERTENSOS QUE DESCONHECEM SEU ESTADO DE 

SAÚDE GERAL: PROJETO DE INTERVENÇÃO. 

Orientadora: Profº.Cristiane Cunha Oliveira; Autora: Mairaira Teles Leão e Silva (8º período 
de Odontologia da UNIT).; Co-Autora: Sthephany Araujo Barreto ( 8º período de Odontologia 
da UNIT); Co-Autora: Tamille Dias Andrade (8º período de Odontologia da UNIT) 

O objetivo desse estudo foi investigar se entre os pacientes da unidade básica de saúde 
do CAIC para tratamento odontológico nos últimos três meses estavam acometidos pela 
hipertensão arterial e havia o desconhecimento quanto à condição da doença. Foi utilizada 
uma ficha para obter informações sobre sua condição sistêmica, incluindo sua pressão 
arterial, aferida com um esfignimanômetro. Dos 28 pesquisados foram classificados em: 
hipertensos e conhecedores de sua condição sistêmica (grupo1); com pressão arterial 
normal e conhecedores de sua condição sistêmica (grupo2) e aqueles sem conhecimento 
de sua pressão arterial (grupo 3), sendo esta observada em 130/... mmHg. Os resultados 
apontaram pacientes com historia de familiar de hipertensão, 20% eram hipertensos, 20% 
pacientes desconhecedores de sua condição sistêmica e 60% com pressão arterial normal. 
Entre os que possuíam familiares saudáveis 25% eram do grupo 1, 15% do grupo 3 e 60% do 
grupo 2 . Entre os diabéticos 30% do grupo1, 32% do grupo 3 e 48% do grupo 2. Concluiu-se 
que a menor percentagem correspondia aos pacientes que não tinham informações sobre a 
saúde geral e que aqueles acometidos pela hipertensão tinham o controle da saúde geral, 
sugerindo interação e interdisciplinaridade entre os profissionais dessa unidade de saúde. 

Pressão arterial; Interdisciplinaridade; Tratamento odontológico.
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ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DA CASCA DE Ipomoea 
batatas Poir. 

Adélia dos Santos (Curso de Ciências Biológicas – Universidade Tiradentes) Claudilene 
Barboza Barreto (Curso de Ciências Biológicas – Universidade Tiradentes) Juliana 
Cordeiro Cardoso (Universidade Tirandentes, LPNS/ITP) Lauro Xavier-Filho (Universidade 
Tirandentes, LPNB/ITP) Sheyla Alves Rodrigues (Universidade Tirandentes, LPNB/ITP)

Esse trabalho teve como objetivo avaliar a atividade antioxidante da casca de Ipomoea 
batatas Poir “in vitro”. As cascas frescas de I. batatas da variedade roxa foram utilizadas 
para preparação do extrato em Soxleht, com etanol P.A. durante 4 horas, em seguida 
rotaevaporado. A atividade antioxidante foi realizada com o extrato nas concentrações 0,05; 
0,1; 0,5; 1,0; 2,5 mg/mL, dissolvidos em etanol 70%, pelo método de reatividade contra o 
radical livre estável 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH). Como controle da reação utilizou-se 
o etanol 70%, sendo cada reação em triplicata. Os resultados demonstraram uma inibição 
de radicais livres com valores entre 5% e 75% para as concentrações de 0,05 e 2,5mg/mL 
do extrato de I. batatas, respectivamente. Conclui-se que a casca de I. batatas da variedade 
roxa é um bom antioxidante natural, podendo ser benéfica ao consumo humano.

Ipomoea batatas, anti-oxidante, DPPH.
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ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA UNIDADE DE 
TRATAMENTOS DE QUEIMADOS 

Eliara Gomes Fortes, Alaine Cristine Henriques Borges, Iracema Novaes Moreira, Maria 
Goretti Matias Santos, Jorge Alberto Vieira Júnior, Isaac Barbosa Silva Júnior. 

O objetivo deste estudo foi observar as atividades desenvolvidas pelo fisioterapeuta em 
uma Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), visando contribuir para o conhecimento 
das atividades fisioterapêuticas com pacientes queimados nesta unidade de saúde, 
proporcionando uma melhoria na qualidade de vida destes pacientes. Os sujeitos desse 
estudo foram 09 pacientes queimados, sendo 01 do sexo feminino e 08 do sexo masculino, 
com idade variável entre 6 meses a 35 anos. A metodologia foi a de pesquisa de campo, 
sendo um estudo quantitativo e qualitativo. A coleta de dados foi feita com base nos diários 
e anotações em prontuários dos pacientes, bem como por meio de observações realizadas 
pelas pesquisadoras, durante o tratamento dos pacientes. Estes dados foram coletados e 
selecionados, divididos nas seguintes categorias: perfil dos pacientes (faixa etária, sexo); 
incidência dos casos (grau da queimadura, fator causal e região queimada); procedimentos 
fisioterápicos (quantidade de sessões fisioterápicas; tratamento fisioterápico utilizado). Ao 
final deste estudo pode-se perceber que a contribuição da fisioterapia na UTQ é de extrema 
importância, pois é capaz de prevenir e tratar graves seqüelas, contribuindo para a melhoria 
do bem estar físico e mental dos pacientes. 

Unidade de tratamento de queimados; Queimaduras; Fisioterapia.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E DE 
LIBERAÇÃO DE FLÚOR EM FUNÇÃO DO TEMPO 
DE UM CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO DE 
ALTA DENSIDADE INDICADO NO TRATAMENTO 

RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (TRA). 

Mônica christine alves cabral; rafaela farias de santana; sandra regina barretto; francine 
ferreira padilha; suzane rodrigues jacinto gonçalves. 

O objetivo do presente trabalho é testar o comportamento de um cimento de ionômero 
de vidro de alta densidade (KETAC MOLAR EASYMIX-3M/ESPE), com indicação para 
ser utilizado no Tratamento Restaurador Atraumático frente à aplicação de dois protetores 
superficiais alternativos, quais sejam: um verniz cavitário e um esmalte de unhas. Para 
isso, serão confeccionados 216 corpos-de-prova com dimensões padronizadas do cimento 
ionomérico a ser testado, que serão divididos aleatoriamente e, 04 grupos, a saber: grupo 
1: sem proteção superficial (controle positivo); grupo 2: com proteção de resina fluida 
específica para CIV, Ketac Glaze-3M/ESPE (Controle positivo); grupo 3: com proteção de 
verniz cavitário (Copalite-Cooley & Cooley); grupo 4: protegido com esmalte de unha incolor 
(COLORAMA®). Os corpos-de-prova serão avaliados com relação à atividade antimicrobiana 
frente a culturas de S. mutans, sanguinis e salivarius, e com relação à liberação de fluoretos 
para a solução de armazenamento (saliva artificial), através da análise pelo Método de 
SPADNS. Os tempos avaliados serão: 24 horas, 7, 14, 21, 30 e 60 dias de armazenamento. 
Os dados serão tabulados e submetidos à analise estatística pertinente. Espera-se que a 
conclusão do trabalho possa servir para respaldar a utilização de protetores superficiais 
alternativos para aplicação no Tratamento Restaurador Atraumático. 

Tratamento restaurador atraumático, cimento de ionômero de vidro e proteção superficial.
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE REBROTA DE 
PLANTAS DE GINDIROBA APÓS PROCEDIMENTO DE 

PODA DE RAMAS 

Michelle Conceição Vasconcelos (Estagiária da Embrapa – Eng. Florestal/UFS); Ana 
Cláudia Alencar da Silva Santos (Estagiária da Embrapa – Ciências Biológicas/UNIT); Alex 
Carneiro Barbosa (Estagiário da Embrapa – Eng. Florestal/UFS); Tatiana Ribeiro de Santana 
(Estagiária da Embrapa – Eng. Florestal/UFS); Daniel Ornelas Ribeiro (Estagiário da 
Embrapa – Mestrando do PPGPV/UESC); Luis Carlos Nogueira (Orientador – Pesquisador 
da Embrapa).

A gindiroba (Fevillea trilobata L., Cucurbitaceae) é uma liana nativa de Mata Atlântica, 
com potencial de manejo agrícola em espaldeiras para produção de biodiesel. Possui 
sementes oleaginosas e pode produzir um fruto por folha emitida em suas ramas, quando 
bem nutridas e expostas ao sol. Este trabalho objetivou avaliar a capacidade de rebrota da 
Gindiroba após a poda de suas ramas. Foram avaliadas brotações emitidas e número de 
folhas por brotação, aos 30 dias após a poda, das plantas de um experimento em blocos 
casualizados, com quatro repetições, no Campo Experimental de Itaporanga, da Embrapa 
Tabuleiros Costeiros. A configuração de plantio foi fileiras duplas (1,5 m x 3,0 m), com 
três espaçamentos entre plantas nas linhas simples: 1,5 m; 3,0 m e 4,5 m. Nessa fase 
inicial, apesar do seu rápido desenvolvimento, as ramas ainda não competem por espaço 
e luz nas espaldeiras, o que deverá ser observado nas próximas avaliações mensais. Os 
resultados médios dos primeiros 30 dias foram: 65,5% das plantas emitiram brotação, com 
2,2 brotações/planta, 7,2 folhas/brotação e 7,8 cm entre folhas. Esses resultados indicam 
potencial de manejo de ramas através de podas controladas para melhor produtividade de 
frutos e sementes, visando a produção de biodiesel.

Biodiesel, Fevillea trilobata, Manejo cultural.
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AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO VERNIZ DE 
CLOREXIDINA A 1% NAS LESÕES DE CÁRIE 

INCIPIENTE E LESÕES HIPOPLÁSICAS DE ESMALTE 
DE DENTES DECÍDUOS DE CRIANÇAS, NA FAIXA 

ETÁRIA DE 3-36 MESES, QUE FREQÜENTAM CRECHES 
PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE 

Prof. Drª Sonia Maria Alves Novaes (UNIT); Autora: Sthephany Araujo Barreto (UNIT-
PROVIC); Co-autora: Tamille Dias Andrade (UNIT-PROVIC) 

O projeto de iniciação científica objetiva avaliar a efetividade do verniz de clorexidina a 
1%  nas lesões de cárie incipiente e de hipoplasia de esmalte em dentes de bebês de 3 a 
36 meses de idade que freqüentam creches públicas no município de Aracaju/SE, tendo 
os seguintes critérios de seleção: bebê que tiver termo de consentimento livre esclarecido 
assinado pelo pai/responsável; que freqüente regularmente a creche; em boas condições 
físicas e mentais possibilitando o procedimento odontológico e que tenha dentes com lesão 
de cárie incipiente (mancha branca ativa e/ou inativa); ou cavidade de cárie ou com lesão 
hipoplásica de esmalte, diagnosticadas através da inspeção visual da cavidade bucal. Nas 
lesões de cárie incipiente e hipoplásicas do esmalte serão realizadas três aplicações de 
verniz de clorexidina a 1%, num intervalo de quatro dias, visando paralisar as lesões de 
cárie incipiente e a instalação do processo carioso nas lesões hipoplásicas de esmalte, 
sendo feita a avaliação de efetividade do verniz aos quatro e oito meses após a aplicação. 
Nos dentes com cavidade de cárie será feita remoção parcial de dentina cariada e selamento 
da cavidade com cimento de ionômero de vidro. Também, serão ministradas palestras sobre 
saúde bucal aos responsáveis pelos bebês. 

Verniz de clorexidina a 1%; Lesões de cárie incipientes; Lesões hipoplásicas de esmalte.
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AVALIAÇÃO DA PERDA DE ESTRUTURA DENTAL APÓS 
REALIZAÇÃO DE PROFILAXIA DENTAL PROFISSIONAL 

Maysa de Carvalho Vasconcelos (UNIT/PROBIC), Eleonora de Oliveira Bandolin Martins 
(UNIT), Fábio Martins (UFS), Suzane Rodrigues Jacinto Gonçalves (UNIT), Amanda Costa 
Tavares Menezes (UNIT), Renata Oliveira de Labio (UNIT). 

A proposta desta pesquisa será verificar a quantidade de estrutura dentária perdida durante o 
procedimento de profilaxia dental profissional após o uso de aparelho de jato de bicarbonato 
(JB – Kavo Prophyflex/3 Nº.: 2018, Kavo, Brasil) ou taça de borracha com pasta profilática 
em caneta de baixa-rotação (Micromotor Kavo Intramatic 181D interno e Contra-ângulo 
Kavo Intramatic 2068, sob refrigeração, Kavo, Brasil). Serão utilizados para este estudo 30 
dentes incisivos bovinos extraídos de carcaças, divididos aleatoriamente em seis grupos: 
grupo 1- instrumentado com JB perpendicular à superfície radicular, grupo 2- instrumentado 
com JB e inclinação de 45° em relação à superfície radicular; grupo 3- superfície radicular 
instrumentada com taça de borracha e pasta profilática, acoplada em caneta de baixa-
rotação; grupo 4- instrumentado com JB perpendicular à superfície de esmalte dental, grupo 
5- instrumentado com JB e inclinação de 45° em relação à superfície de esmalte dental e 
grupo 6- superfície do esmalte dental instrumentado com taça de borracha e pasta profilática, 
acoplada em caneta de baixa-rotação. Serão realizadas medições em balança eletrônica 
analítica (modelo FA2104N, BIOPRECISA – Brasil) antes e depois da instrumentação. Os 
dados serão analisados estatisticamente. Os resultados mostrarão qual método de profilaxia 
dental profissional produzirá menor perda da estrutura dental. 

Profilaxia dental, Estrutura dental, Periodontia.
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AVALIAÇÃO DE CULTIVARES DE FEIJOEIRO DO GRUPO 
COMERCIAL CARIOCA NO ESTADO DE SERGIPE 

Bruno Santana de Freitas Silva (UFS/CPATC), Hélio Wilson Lemos de Carvalho (CPATC), 
Ivênio Rubens de Oliveira (CPATC), Lívia Freire Feitosa (PIBIC-CNPq/UFS/CPATC), Kátia 
Estelina de Oliveira Melo (UNIT/CPATC), Alba Freitas Menezes (UFS/CPATC). 

O feijoeiro comum é um produto de subsistência que tem expressiva importância sócio-
econômica no cenário da agricultura sergipana, tanto no que se refere à extensa área 
dedicada ao seu cultivo, quanto na oferta de proteína vegetal de baixo custo na dieta 
alimentar do povo sergipano. O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento produtivo 
de cultivares de feijoeiro do grupo comercial carioca em alguns locais do estado de Sergipe. 
Foram avaliadas 17 cultivares de feijoeiro, do grupo comercial carioca, em blocos ao acaso, 
com três repetições, em quatro locais do estado de Sergipe no ano agrícola de 2007. As 
parcelas constavam quatro fileiras de 4m de comprimento espaçadas de 0,5m e com 0,3m 
entre covas, nas fileiras, sendo colocadas três sementes por cova. Foram tomados os 
pesos de grãos, os quais foram submetidos a analise de variância por local e conjunta. 
Observaram-se diferenças significativas entre as cultivares avaliadas, dentro de locais e na 
média deles, evidenciando diferenças genéticas entre elas. Na média dos ambientes, as 
cultivares mostraram um rendimento médio de 2037 kg/ha, destacando-se com melhores 
rendimentos as Pontal, CNFC10762, CNFC10721 e Juriti, as quais se constituem em bons 
opções de cultivo para o estado de Sergipe.

Phasealus vulgaris L., Produtividade, Semi-árido.
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AVALIAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DE LINHAGENS E 
CULTIVARES DE FEIJOEIRO NO ESTADO DE SERGIPE 
PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DE CULTIVO E USO 

Lívia Freire Feitosa (PIBIQ-CNPq/UFS/CPATC), Hélio Wilson Lemos de Carvalho (CPATC), 
Ivênio Rubens de Oliveira (CPATC), Bruno Santana de Freitas Silva (UFS/CPATC), Kátia 
Estelina de Oliveira Melo (UNIT/CPATC), Alba Freitas Menezes (UFS/CPATC). 

A busca por cultivares de feijoeiro comum adaptadas às condições locais de cultivo é uma 
preocupação do melhoramento genético. O objetivo deste trabalho foi, portanto, avaliar 
o comportamento produtivo de cultivares e linhagens avançadas de feijoeiro comum do 
grupo comercial preto em diferentes zonas produtoras do Estado de Sergipe. Utilizaram-
se 14 genótipos de feijoeiro comum do grupo comercial preto (4 cultivares e 10 linhagens 
avançadas), os quais foram avaliados em blocos ao acaso, com três repetições. Os ensaios 
foram realizados em 3 áreas produtoras do Estado, no ano de 2007. A produtividade média 
detectada, na média dos ambientes, foi de 2.518kg/ha, o que expressa o potencial genético 
para a produtividade dos genótipos avaliados, nas condições ambientais desses ambientes. 
Os Municípios de Simão Dias e Frei Paulo mostraram-se mais propícios ao desenvolvimento 
do cultivo do feijoeiro comum grupo preto, com rendimentos médios de grãos de 2.810kg/
ha e 2.796kg/ha, respectivamente. Os genótipos que apresentaram rendimentos médios de 
grãos superiores em relação à média geral expressaram melhor adaptação, destacando-
se, entre eles: CNFP 10793, BRS Valente, CNFP 10794, BRS Uirapuru, CNFP 10806 e 
BRS Supremo, as quais justificaram suas recomendações para utilização nos diferentes 
sistemas de produção prevalecentes no Nordeste brasileiro. 

Phasealus vulgaris L., Interação genótipo x ambiente, Variedades.
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AVALIAÇÃO DO EFEITO ERITEMATOGÊNICO DO 
ULTRAVIOLETA TERAPÊUTICO. 

Alan dos Santos Fontes (UNIT); Camilla Greyce Santos Silva (UNIT); Carlos Dornels 
Freire de Sousa(UNIT); Carlos Dornels Freire de Souza; Hélio Fernandes Ribeiro Neto ( 
Fisioterapeuta - UNIT); Edna Aragão Farias Cândido (orientador – UNIT) 

A radiação ultravioleta exerce diversos tipos de efeitos sobre o humano. Para o efeito 
eritematogênico nossa pele apresenta uma resposta máxima de formação, quando irradiada 
com ultravioleta de baixo comprimento de onda. O objetivo foi verificar a ocorrência do 
efeito eritematogênico em diferentes tipos de pele submetidos a um protocolo de aplicação 
de radiação ultravioleta. O estudo foi do tipo experimental, incluindo amostra de 148 
estudantes de Fisioterapia na UNIT. O protocolo foi aplicado em três pontos no antebraço 
esquerdo, incidindo o ultravioleta a 50 e 25 centímetros, aos tempos de 05, 7.5, 10 minutos. 
A observação ocorreu durante as primeiras 24 horas após aplicação. Após coleta de dados, 
os resultados foram analisados comparativamente através de gráficos e tabelas. Observou-
se 05 tipos de pele, associado à genética brasileira. Ocorreu efeito eritematogênico em 
18,92% dos participantes, subdivididos em 04 graus diferentes de eritema, com maior 
prevalência do eritema mínimo (14,19%). Somente na aplicação a 25 cm houve formação 
de eritema grau 04, sendo que em pele tipo I, o eritema máximo ocorreu com tempo menor 
que peles tipo II e III. Verificou-se que ao aumentarmos o tempo de exposição e reduzir a 
distância de aplicação elevou-se o grau de eritema.

Efeito Eritematogênico; Radiação Ultravioleta; Ultravioleta Terapêutico.
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AVALIAÇÃO DO GRAU DE COMPREENSÃO 
QUANTO AO USO DE PROTETORES BUCAIS ENTRE 

DESPORTISTAS DA CIDADE DE ARACAJU-SE 

Fernanda Shirley Ramos Ferreira; Janaina Nicolle Ribeiro; Murilo Souza Oliveira. 

A finalidade primordial da prática esportiva é proporcionar o bem-estar físico; porém, em 
certas ocasiões, a integridade física do atleta é colocada em risco, e desta maneira, o uso 
correto de equipamentos de proteção irá minimizar certos tipos de lesões. O objetivo do 
presente estudo foi avaliar o grau de conhecimento e uso de protetores bucais em diversos 
esportes de contato na cidade de Aracaju-SE. Foram entrevistados aleatoriamente 100 
(cem) desportistas, onde através de um questionário, foram colhidas informações sobre o 
grau de conscientização e utilização do protetor bucal e tipos de injúrias, distribuídos entre 
5 (cinco) modalidades esportivas com 20 (vinte) entrevistados cada uma. Observou-se que 
o esporte de maior conscientização e utilização dos protetores bucais é o kickboxing, onde 
todos (100%) utilizavam. Os tipos de lesões relatadas foram: 39,20% cortes nos lábios; 
24,32% ferimentos na língua; 24,32% injúrias na face; 12,16% lacerações na bochecha. No 
universo total de 100 atletas entrevistados, apenas 31% utilizavam protetores bucais, sendo 
a maioria 58,08% indicado por técnicos. Os desportistas devem receber mais informações 
sobre o protetor bucal, pois 23% dos entrevistados afirmam não conhecê-los. A importância 
deste protetor mostrou-se satisfatória, tendo em vista que apenas 5% dos desportistas 
consideram o tema irrelevante. 

Protetores bucais; Esporte de contato; Traumas peribucais.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE GIRASSOL PARA 
FABRICAÇÃO DE BIODIESEL NO ESTADO DE SERGIPE.

Autores: Silvia Mirene de Jesus Silva (Ciências Biológicas/UNIT); Marcelo Brito de Melo 
(Eng Agro, Prof. Universidade Tiradentes-UNIT,pesquisador Emdagro/Embrapa); Kátia 
Estelina de Oliveira Melo (Estagiária Embrapa Tabuleiros Costeiros - Ciências Biológicas/
UNIT). 

O Girassol, Helianthus annuus, do grego helio = sol e anthos = flor, é uma boa opção para 
produção de biodiesel no estado de Sergipe, pois se adapta às condições climáticas de 
diversos ecossistemas, possui um elevado teor de óleo, o que o torna resistente a falta de 
água, tem alto grau de adaptabilidade e apresenta um custo de produção menor que outras 
oleaginosas. O objetivo desse trabalho foi efetuar um levantamento da produção de girassol 
para fabricação de biodiesel no estado de Sergipe. Estudos realizados demonstram que 
o girassol, entre alternativas de espécies com potencial para produção de biodiesel, tem 
boa adaptação ao clima de Sergipe, podendo ser cultivado em praticamente todo o estado. 
Ensaios realizados nos municípios de Carira, Frei Paulo, Nossa Senhora das Dores e Simão 
Dias, em duas redes experimentais nos anos agrícolas de 2006 e 2007, registraram médias 
de produção que variam de 1600 Kg/ha a 2600 Kg/ha. Considerando esses resultados, 
infere-se que essas produtividades médias superam a média nacional que está em torno de 
1.500 kg/ha. Esse alto potencial para a produtividade e as suas condições edafoclimáticas 
faz com que o girassol se torne alternativa importante para exploração no estado de 
Sergipe.

Biodiesel, Helianthus annuus, produção.
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AVALIAÇÃO DO TORQUE ISOMÉTRICO EM FLEXÃO 
DORSAL DO TORNOZELO COM E SEM CRIOTERAPIA 

Juliana Cristina Souza Santos (UNIT), Janaynna Pires Ferreira (UNIT), Alex Fabiano da 
Conceição (UNIT), Saulo Levy Menezes (UNIT), Walderi Monteiro da Silva Júnior (orientador/
UNIT). 

O estudo objetivou verificar a alteração dos músculos dorsiflexores a 80° quando o músculo 
tibial anterior é submetido à crioterapia. Foram recrutados 36 estudantes, do sexo feminino 
e divididas em 2 grupos com 18 voluntárias. As voluntárias realizaram 6 contrações 
isométricas em flexão dorsal do tornozelo a 80°. O grupo 1 realizou as contrações sem o 
uso da crioterapia enquanto o grupo 2 realizou as contrações antes e após 20 minutos do 
membro inferior dominante imerso até o joelho em um recipiente com água e gelo a 10°C. O 
torque foi mensurado através do esfingnonamômetro modificado. Diante dos valores obtidos 
com as médias antes 175, 2593 ± 8, 67 e depois 180, 3889 ± 5, 04 no grupo 1 em relação 
aos valores antes 187,5 ± 7, 89 e depois 182, 3519 ± 4, 46 no grupo 2 constatou-se que a 
crioterapia contribuiu para diminuição do torque isométrico dos dorsiflexores. Conclui-se, 
que a crioterapia não aumenta o torque isométrico em indivíduos saudáveis, quando este é 
verificado imediatamente após a retirada da modalidade de frio. 

Crioterapia; Torque isométrico; Dorsiflexores.
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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DO ÓLEO ESSENCIAL 
DA ALPINIA SPECIOSA SCHUM, ZINGIBERACEAE 

ASSOCIADO AO TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM 
SÍNDROME PIRAMIDAL. 

Janaína Farias Cândido( UNIT/SE), Mauricio Oliva Nascimento Maia (UNIT/SE), Edna 
Aragão Farias Cândido (Prof orientadora UNIT/SE) 

A Síndrome Piramidal é um conjunto de achados clínicos acometendo o motoneurônio 
superior encontrado nas encefalopatias, medulopatias, injúrias, traumas encefálicos e 
medulares, responsáveis pela incapacidade funcional desses indivíduos. Encontrada em 
crianças, adultos jovens e idosos. A fitomedicina, de forma terapêutica, nos últimos anos 
vem demonstrando benefício em várias áreas da saúde. E a eletromiografia como potencial 
monitorizador do potencial de ação do sarcolema muscular. O óleo essencial da A. speciosa 
(OEAS) demonstra efeitos em pesquisas pré-clínicas como em ensaios clínicos, com 
ação terapêutica no controle de pressão arterial por ação diurética, efeito antiespasmótico 
e relaxante do tônus basal e principalmente no sistema muscular com relaxamento de 
fibras musculares. Objetivo desta pesquisa será avaliar os efeitos do OEAS associado ao 
tratamento fisioterapêutico na Síndrome Piramidal. Trata-se de uma pesquisa com estudo 
prospectivo e analítico do tipo ensaio clínico randomizado livre. Com grupos de crianças e 
adultos diagnosticados com injúrias com Síndrome Piramidal. Os resultados mensurados 
através dos Protocolos de avaliação de tônus, atividade funcional estática e dinâmica e 
goniometria passiva e dinâmica O teste t student utilizado para significância de 95%. Espera-
se que o OEAS atue no tônus muscular promovendo relaxamento muscular melhorando a 
função motora dos pacientes com achados piramidais. 

Síndrome Piramidal, Óleo essencial, A. speciosa Schum.
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CALOUROS DE PSICOLOGIA: MOTIVOS DA ESCOLHA E 
EXPECTATIVAS QUANTO À PROFISSÃO. 

Missilene Menezes Mota (estagiária de iniciação cientifica do ITP) Lorenna Santos Dantas 
(estagiária de iniciação cientifica do ITP) Marlizete Maldonado Vargas (Orientadora do 
laboratório LPPS do ITP) 

Vários estudos já levantaram o perfil do psicólogo e de alunos de psicologia, dentre os 
quais se destacas os do Conselho Federal de Psicologia, direcionados para o profissional. 
Esta pesquisa tem por objetivos conhecer as motivações para a escolha e expectativas 
quanto ao curso de psicologia; os interesses relacionados às futuras áreas de trabalho; 
informações prévias que os calouros buscaram acerca da formação de psicólogos; e 
sua futura profissão; bem como, se houve alterações nos aspectos citados nos últimos 
três anos. O levantamento foi realizado em quatro turmas de ingressantes no curso de 
formação de psicólogo numa instituição particular de Aracaju (2005/01; 2007/02 e 2008/01 
e 2008/2), através de um questionário que contendo questões quantitativas e qualitativas.  
Falta trabalhar com a última coleta,  fazer análises de conteúdo e cruzamentos estatísticos 
dos através do programa SPSS. Os dados parciais, apontam: predominância de mulheres 
(n1=58, n2=16, n3=33); de solteiros (n1=61, n2=15, n3=39) e que não trabalham (n1=51, 
n2=13, n3=32). O interesse dos calouros está voltado para a área clínica (n1=11, n2=11, 
n3=27. Antes de ingressar no curso não tiveram experiência psicoterápica (n1=16, 
n2=44, n3=33); consideram o psicólogo um profissional de ajuda (n1=16, n2=16, n3=17), 
demonstrando motivações curativas/altruístas em relação à profissão. 

Calouros de psicologia, Expectativas, Motivação.
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CARACTERIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO E O VINCULO 
ESTABELECIDO NO PROCESSO DO CUIDAR DANDO 

ÊNFASE AO ENFERMEIRO DO PSF DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DR. OSVALDO LEITE DA CIDADE 

DE ARACAJU – SERGIPE 

Luciany Amâncio Santos Bispo (acadêmica do 2° período do curso de Enfermagem 
– lucianyamancio@yahoo.com.br. Enfermagem, Departamento de Enfermagem da 
Universidade Tiradentes – UNIT), Msc. Hortência de Abreu Gonçalves (orientadora e 
professora docente de Metodologia em Enfermagem – hortenciaabreu@ibest.com).

O nosso estudo mostra o acolhimento como vinculo estabelecido entre os profissionais 
e usuário, tornando o trabalho vivo em ações humanizadas. O nosso estudo nos permite 
mostrar que a Enfermagem tem uma força resultante de um trabalho atuante vinculado à 
promoção de saúde que está sendo constituído na sociedade. Objetivamos enriquecer o 
conhecimento acerca da humanização qualificada vinculada ao acolhimento Enfermagem 
no estado de Sergipe, bem como dar ênfase ao nível de consciência critica da realidade 
pré-estabelecida dos graduandos e graduados de Enfermagem. A coleta de dados foi 
um estudo de caso com base na revisão bibliográfica e o resgate das informações pré-
existentes, o universo da amostra foi sistemático tendo como unidade de observação o 
acolhimento, através de informações informais e entrevistas com profissionais de saúde 
de uma determinada equipe do PSF da Unidade de Saúde Dr. Osvaldo Leite da cidade de 
Aracaju – Sergipe. Constatamos o resgate da caracterização do acolhimento aos usuários 
e consolidação da Enfermagem como elo no sentido de revalorização do cuidado e do 
cuidador, construindo um projeto humano juntamente com a sociedade. 

Acolhimento, Vínculo, Humanização.
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CATAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MOLUSCOS 
COMESTÍVEIS EM ARACAJU, SE.

Julianna de Lima Dantas (Graduação em Ciências Biológicas/DBI/UFS), Daniel Silva Melo 
(Graduação em Ciências Biológicas/DBI/UFS), Maria Aldineide Andrade (PG/UFS).

Este estudo foi realizado no mercado municipal de Aracaju, SE com comunidades tradicionais 
de catadores de moluscos que integram um ramo específico da pesca artesanal, denominada 
de “catação” e comercializam no mercado, e com os restaurantes do município de Aracaju. 
Objetivou-se determinar as áreas de atuação dos catadores e preços comercializados; 
procurando obter informações sobre o habitat e a distribuição dos moluscos comercialmente 
explorados. Observações “in loco” e informações dos catadores foram obtidas durante o 
período de dezembro de 2007 e janeiro de 2008. Os sítios de coleta estão relacionados 
com o habitat das espécies exploradas (Crassostrea rhizophorae, Mytella guyanensis, 
Anomalocardia brasiliana, Lucina pectinata, Lolliguncula brevis e octopus sp.). Os catadores 
têm a preferência por determinados sítios de coleta, havendo uma pequena alternância. 
As variações dos preços observados obedeceram à lei da oferta e procura. A demanda é 
em geral maior durante o verão, quando ocorre um aumento acentuado de freqüentadores 
locais e de turistas na orla marítima. Ainda que, mais estudos se façam necessários para 
a compreensão do universo dos catadores e do ambiente que exploram, este trabalho 
evidencia que o saber dos mesmos deve ser considerado e priorizado, considerando 
possíveis medidas de regulamentação de captura e administração dos recursos. 

Catação, Molusco, Etnoecologia.
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CERTIFICADO DE QUALIDADE B-100 DE BIODIESEL DE 
GINDIROBA  PRODUZIDA EM AMBIENTE DE BAIXADA 

LITORÂNEA, SERGIPE

Ana Cláudia Alencar da Silva Santos (Estagiária da Embrapa – Discente de Ciências 
Biológicas/UNIT); Evandro Almeida Tupinambá (Pesquisador – Embrapa); Sheyla Alves 
Rodrigues (Professora – ITP/UNIT); Lauro Xavier Filho (Professor – ITP/UNIT); Donato 
Alexandre Gomes Aranda (Professor – UFRJ); Luis Carlos Nogueira (Orientador do Estágio, 
Pesquisador – Embrapa).

A gindiroba (Fevillea trilobata L., Cucurbitaceae), é nativa da Mata Atlântica, com sementes 
oleaginosas, de ótimo potencial para produção de biodiesel. Este trabalho objetivou avaliar 
a qualidade do biodiesel produzido com óleo extraído de sementes de gindiroba, oriundas 
do experimento em andamento no Campo Experimental de Itaporanga, da Embrapa 
Tabuleiros Costeiros. A área contém 786 plantas de 2 anos, irrigadas por microaspersão. 
Amostras de semente foram encaminhadas ao Laboratório GreenTec/UFRJ para análises 
de biodíesel. Os parâmetros avaliados foram: Aspecto (LII); Massa Específica (884,7 kg/
m3), Viscosidade Cinemática (5,55 mm2/s); Teor de Água (400 mg/kg); Contaminação Total 
(11 mg/kg); Ponto de Fulgor (110ºC); Teor de Éster (96,6%); Resíduo de Carbono (0,02%); 
Cinzas Sulfatadas (0,077%); Enxofre Total (2 mg/kg); Sódio + Potássio (3 mg/kg); Cálcio + 
Magnésio (2 mg/kg); Fósforo (9 mg/kg); Corrosividade ao Cobre (1); Número de Cetano (61); 
Ponto de Entupimento de Filtro a Frio (15ºC); Índice de Acidez (0,48 mg KOH/g); Glicerol 
Livre (0,01%); Glicerol Total (0,18%); Monoacilglicerol (0,31%); Diacilglicerol (0,62%); 
Triacilglicerol (0,45%); Metanol ou Etanol (0%); Índice de Iodo (90,8 g/100g) e Estabilidade 
à Oxidação (6,4 h). Todos esses valores atendem à Resolução ANP Nº 7/2008 (Agência 
Nacional do Petróleo), indicando a excelente qualidade do biodiesel de gindiroba.

Biocombustível, Fevillea trilobata, Semente oleaginosa.



307

CISTO ÓSSEO TRAUMÁTICO: COMO PROCEDER? 

Profº.José Carlos Pereira; Autora: Mairaira Teles Leão e Silva (8º período de Odontologia  
da UNIT).; Co-Autora: Sthephany Araujo Barreto ( 8º período de Odontologia da UNIT); 
Co-Autora: Tamille Dias Andrade (8º período de Odontologia da UNIT); Co-autor: Marcelo 
Valadão Lima (8º período de Odontologia da UNIT) 

O cisto ósseo solitário, como também é chamado, apresenta-se como uma cavidade 
benigna, vazia ou contendo líquido internamente, sendo desprovida de revestimento 
epitelial. Esta lesão acomete principalmente indivíduos jovens sendo encontrada em sua 
maioria no corpo da mandíbula. A etiologia desta patologia é bastante controversa, sendo 
a teoria trauma-hemorragia a mais aceita na odontologia. Clinicamente, os pacientes 
portadores desta patologia podem ser assintomáticos, como também podem referir dor ou 
ate mesmo parestesia. O objetivo deste trabalho é descrever o caso clínico de um paciente 
que deu entrada na clínica odontológica da UNIT portando esta patologia à nível de canino e 
pré-molares esquerdo, tendo como tratamento de escolha uma vigorosa curetagem da loja 
óssea. O referido paciente encontra-se sob acompanhamento três meses pós-operatório 
apresentando um prognóstico favorável.  

Cisto ósseo traumático; Solitário; Curetagem.
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CLIMA ORGANIZACIONAL: ESTUDO DE CASO EM UMA 
ACADEMIA DE SERGIPE

Poliana Reis de Oliveira 

O presente trabalho pretendeu diagnosticar o Clima Organizacional de uma Academia 
de Sergipe, a partir de uma pesquisa realizada com os funcionários da empresa. Como 
instrumento, foi utilizado um questionário elaborado considerando indicadores analisados 
visando demonstrar, comentar e interpretar os resultados a serem tabulados. Foi observado 
o perfil do respondente, analisados os fatores higiênicos (políticas da empresa, normas 
administrativas, estilos de chefia, salário, relações interpessoais e condições de trabalho) e 
os fatores motivacionais (sentido de realização, reconhecimento pelo trabalho, conteúdo do 
trabalho, responsabilidades e promoção das tarefas mais amplas). A interpretação buscou 
o sentido mais amplo das respostas, ligando estas a outros conhecimentos e realizando 
generalizações, explicando fenômenos do estudo Os resultados encontrados foram 
transmitidos aos dirigentes com o objetivo de contribuir com o crescimento, nos diversos 
processos que compõe a empresa estudada, favorecendo o desenvolvimento de projetos 
futuros.

Clima Organizacional; Análise Organizacional; Academia.
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COMO A ESCOLA E A GEOGRAFIA TÊM CONTRIBUÍDO 
PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E POLÍTICO 

DA COMUNIDADE DO CONJUNTO PADRE PEDRO NO 
MUNICÍPIO DE ARACAJU. 

Mariana Barbosa Andrade (Geografia Lic. UNIT)

O presente trabalho define o espaço geográfico como um conceito que expressa à relação 
entre o homem e o meio, e que através dele é expresso diferentes categorias seja de 
paisagem, território, lugar ou ambiente registrando a cultura e as tendências de cada 
povo. Tais características são encontradas, na subdivisão do espaço de acordo com a as 
necessidades, valores e crenças. Uma pesquisa realizada na comunidade, utilizando a 
visitação técnica; observação em campo; e entrevista com os moradores constatou-se a 
ausência do poder público no que diz respeito à infra-estrutura do conjunto e principalmente 
a educação nas escolas da área de estudo. É amplamente relatado pelos moradores do 
conjunto Padre Pedro em Aracaju, que a ocorrência de constantes invasões a escola e 
até a agressão física entre os alunos, reflete em grande parte a insuficiência e o fracasso 
do processo ensino-aprendizagem. Portanto, o melhor método para solucionar o problema 
em questão é o investimento no ambiente da área e das escolas, o comprometimento da 
coordenação e dos professores em buscar uma qualidade de ensino junto com a comunidade 
e a geografia possibilitando aos jovens o domínio de conhecimentos sociais e políticos 
decorrentes do mundo.

Espaço geográfico; Poder público; Ensino-aprendizagem.
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COMPORTAMENTO DE ESPÉCIES VEGETAIS COM 
POTENCIAL ALELOPÁTICO

Cristiane Coutinho dos Anjos; Maysa Moreira de Almeida, Graduandas de Ciências 
Biológicas, Universidade Tiradentes-UNIT; Marcelo Brito de Melo, Engo Agro, MSc, Embrapa/
Emdagro, Prof. UNIT.

Existem plantas que apresentam uma influência no crescimento de outras espécies 
vegetais através da liberação de substâncias químicas que são chamadas de Alelopatia. 
Essa liberação dá-se ao efeito de biomoléculas existente nas plantas com a produção 
de substâncias, que são lançadas ao meio tanto na fase aquosa do solo ou substrato, 
ou por substâncias gasosas liberadas no ambiente. O potencial alelopático desempenha 
funções de proteção, prevenção, na decomposição e dormência de sementes, produção 
de gemas, nas relações com as demais plantas, microrganismos e insetos. Esse estudo 
tem como objetivo analisar o comportamento alelopático em plantas e sua interferência 
no desenvolvimento de outras, que podem ser utilizadas como defensivos agrícolas no 
controle de pragas, estimulando assim o crescimento ao oferecer vantagens às espécies 
cultivadas. Mucuna-preta (Mucuna sp.) plantada associada ao milho, evita mais de 90% da 
instalação dos gorgulhos nas espigas; cravo-de-defunto (Tagetes sp.), as plantas inteiras 
são boas repelentes de insetos e nematóides, usadas em bordadura das culturas ou em 
pulverizações na forma de extratos alcoólicos, atua por ação direta contra as pragas.

Alelopatia, defensivos, pragas. 
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COMPOSIÇÃO CORPORAL EM RELAÇÃO AO 
DESENVOLVIMENTO MATURACIONAL DE ESCOLARES 

DO SEXO MASCULINO 

Elio Santos de Araujo (UNIT) Laerte dos Anjos Reis (UNIT) Ivana Danielle Messias Barreto 
Santos (UNIT) Ayrton Moraes Ramos (UNIT) Karine Hemiliene Andrade Santos (UNIT) 
Prof°. Msc. Silvan Silva de Araujo (UNIT) 

Este estudo trata do tema Composição corporal em relação ao desenvolvimento 
maturacional de escolares do sexo masculino e teve como o objetivo determinar a 
associação da composição corporal ao nível maturação de estudantes do sexo masculino 
com idade de 10 a 14 anos. Com o intuito de embasar esse estudo foi feita uma pesquisa 
de campo do tipo descritiva, com o objetivo dede tornar mais eficiente o processo de coleta 
de dados, organizou-se uma bateria composta por estações, aonde foram analisados 145 
estudantes. Diante das análises e discussões dos dados, observou-se que a % de Gordura 
se mostra em aumento entre o primeiro e segundo nível, uma queda no terceiro e um 
aumento do terceiro para o quarto, logo após há um êxtase na %G no quarto e quinto níveis 
de maturação. Foi concluído que a relação entre a composição corporal e a maturação é 
declarando inexistente, pois, não possui uma correlação estável positiva ou negativa, em 
momentos a uma subida em outros o declínio, assim demonstrando a falta de correlação 
entre essas duas vertentes. 

Estudantes; Composição Corporal; Maturação.
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CONHECIMENTO DAS MULHERES SOBRE HIV/AIDS EM 
UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÌPIO DE 

ARACAJU. 

Suellen Michelle Correia de Almeida; Adriana dos Santos; Andressa Andrade Santos; 
Dulcilene Maria Filgueira; Lorena Maria Santos Pires; Rosemar Barbosa Mendes (UNIT). 

A AIDS cresce de forma assustadora, comprometendo mulheres do mundo inteiro em 
plena atividade reprodutiva. A doença não tem cura e é transmitida pelo sangue, esperma, 
secreção vaginal, relação sexual desprotegida, leite materno e reutilização de seringas e 
agulhas. A AIDS acomete ambos os sexos sem distinção de raça, idade e condição social. 
Esse estudo longitudinal de caráter descritivo com abordagem quantitativa objetivou verificar 
o conhecimento das mulheres acerca da HIV/AIDS que compareceram a Unidade Básica de 
Saúde “Posto Sinhazinha” localizado em Aracaju/SE, no mês de Maio de 2008, analisando 
faixa etária, estado civil, escolaridade, quantidade de parceiros, uso de preservativo, 
métodos contraceptivos, DST, forma de transmissão, prevenção, conhecimento, sintomas 
e tratamento. Os principais resultados apontaram que 97,1% das mulheres não utilizam o 
preservativo, 46,6% tem o ensino médio completo e 61 % são casadas. Em relação aos 
parceiros, 100% relataram ter relações sexuais com uma única pessoa, mas 97,% delas 
não utilizam o preservativo configurando porta de entrada para a infecção pelo HIV/AIDS. A 
experiência mundial da história da AIDS tem ensinado que a prevenção correta se baseia em 
informação e educação; serviços de saúde e assistência social adequados às necessidades 
da população.

HIV/AIDS, mulheres, conhecimento.
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CONHECIMENTO DAS PATOLOGIAS DO COLO 
UTERINO POR ACADÊMICAS DE ENFERMAGEM. 

Meireane Simões Sandes (UNIT), Andréa Lima de Castro Souza (UNIT), Bruna Carla Rocha 
Braga (UNIT), Carolay Nascimento Cerqueira (UNIT), Igor Almeida de Melo Laytynher 
(UNIT), Sylmara Maia Pereira (UNIT). 

O câncer de colo de útero constitui um grave problema de saúde pública no Brasil e a 
infecção pelo HPV é a condição para o desenvolvimento destes cânceres. Apesar de ser 
fácil o acesso ao método de prevenção, o exame Papanicolau, o câncer de colo uterino é 
a 3ª causa de morte de mulheres no Brasil, alcançando incidências altíssimas. O presente 
estudo objetivou verificar o conhecimento sobre as patologias de colo uterino obtido pelas 
acadêmicas durante o decorrer do curso de Enfermagem de uma Universidade particular 
do município de Aracaju/SE durante o mês de maio do ano de 2008, fazendo assim um 
comparativo entre todos os períodos, observando como está a conscientização sobre a 
importância da prevenção, verificando também a periodicidade de realização do exame 
preventivo. Entre os resultados observou-se que o nível de conhecimento a respeito das 
patologias do colo uterino aumenta com a vida acadêmica. A necessidade de prevenção e 
a importância da realização do exame preventivo fizeram-se presente em quase todas as 
acadêmicas.

Câncer, HPV e Prevenção.
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CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE UM CONCENTRADOR 
SOLAR DE FOCO FIXO EM FORNO PARA 

LABORATÓRIO 

Erick Alfred Dib (UNIT-ITP); Renan Tavares Figueiredo (UNIT-ITP); Paulo Mário Machado 
Araújo (UFS). 

O concentrador solar a ser construído nesse projeto possui o foco fixo devido a ele trabalhar 
em torno de um eixo paralelo ao eixo polar terrestre e, seu foco é lateral devido ao seu 
refletor ser uma seção lateral de uma grande parábola, fazendo com que seja possível 
utilizar a energia solar em sombra, ao contrário de concentradores parabólicos tradicionais 
necessitam de constante ajuste com o movimento do Sol em relação à Terra, e devido o 
centro desses refletores serem o vértice da grande parábola, não sendo possível utilizá-lo 
em sombra. Após o projeto ser feito em programa CAD, ele será adaptado para a latitude 
de trabalho e construído com perfis de aço carbono, perfis de alumínio e espelhos de vidro. 
O sistema consiste na aplicação do concentrador solar de foco fixo em um forno para 
laboratório específico para o concentrador com medidas internas de 25x25x25(cm³), cujas 
paredes serão um sanduíche de chapas de aço e lã de vidro, exceto a traseira será uma 
placa de vidro e outra de ferro preto com um pequeno vão entre essas para a conversão da 
energia proveniente do concentrador em calor. 

Concentrador-Solar, Foco-fixo, Energia-solar.
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CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO 
DE AVALIAÇÃO DAS VÍTIMAS DE TRAUMATISMO 

CRANIOENCEFÁLICO. 

Maria do Carmo de Oliveira Ribeiro (Professora do Curso de Enfermagem/UNIT, Mestre do 
curso em Ciências da Saúde/UFS); Carlos Umberto Pereira (UFS); Edilene Curvelo Hora 
(UFS). 

A elaboração e a validação de um instrumento de avaliação são de grande relevância, 
pois possibilita a sistematização da coleta de dados, além de proporcionar economia 
de tempo e praticidade para os enfermeiros. O estudo teve como objetivo construir e 
validar um instrumento de avaliação das vítimas de Traumatismo Cranioencefálico (TCE). 
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de campo com abordagem quantitativa, 
desenvolvido na UTI do HUSE, Aracaju/SE. Para construção do instrumento de coleta 
de dados, utilizou-se o referencial metodológico proposto por Horta (1979), baseado no 
atendimento das Necessidades Humanas Básicas e Semiologia de Jarvis. O processo de 
validação foi realizado por um comitê de juizes: quatro docentes da área de enfermagem 
e oito enfermeiras do setor em estudo, durante os meses de setembro a dezembro de 
2007. Foi analisada a validade de conteúdo e aparência de cada item do instrumento. O 
instrumento foi elaborado com dados de caracterização (Parte I) e dados das necessidades 
psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais (Parte II) da vítima de TCE, sendo validado 
com um percentual superior a 75% para cada item, conforme preconizado por Hermida e 
Araújo (2006). 

Estudos de validação, Coleta de dados, Traumatismos cranioencefálico.  
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CONTROLE DA HANSENÍASE: AÇÕES DO ENFERMEIRO 
NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ARACAJU

Thainá Malhado da Silva(UFS), Amália Guimarães Raimundo(UFS), Edilene Curvelo 
Hora(UFS), Jucielma de Jesus Dias(UFS), Roseane Lino da Silva Freire(UFS) e Lícia 
Carvalho Ribeiro(UFS). 

Introdução: O Brasil é o segundo país do mundo com maior incidência de casos de 
hanseníase, sendo a doença considerada um problema de saúde pública. Um dos grandes 
desafios para modificar esta realidade é a capacitação dos profissionais do Programa de 
Saúde da Família, entre eles, destaca-se a atuação do enfermeiro. Este atua no controle da 
hanseníase com a finalidade de diagnosticar precocemente os casos da doença, atuando 
no âmbito da prevenção e do tratamento, contribuindo para a adesão dos hansenianos ao 
tratamento, melhoria da qualidade de vida destes, e para evitar a propagação de casos. O 
estudo objetiva destacar as ações do enfermeiro no Centro de Referência de Hanseníase 
de Aracaju, reforçando as ações assistenciais, educativas, de vigilância epidemiológica e 
administrativa; verificar o nível de conhecimento do enfermeiro acerca da doença e seu 
tratamento; e identificar os fatores que dificultam a atuação do enfermeiro no controle 
dos casos de hanseníase. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo exploratório, de 
natureza qualitativa, que contará com a participação de três enfermeiros que trabalham em 
contato com clientes hansenianos. A coleta de dados será feita através de um roteiro de 
entrevista semi-estruturado com perguntas abertas.

Hanseníase; Ações; Enfermeiro.
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CULTURA, IDENTIDADE E MEMÓRIA: UMA ANÁLISE 
DA RELAÇÃO DO TURISMO COM O PATRIMÔNIO 

ARQUITETÔNICO NA CIDADE HISTÓRICA DE SÃO 
CRISTÓVÃO/SE. 

Ivan Aragão (Faculdade de Sergipe-FaSe/PIBIC) Orientador: Denio Azevedo (Faculdade de 
Sergipe-FaSe) 

O patrimônio arquitetônico como signo de beleza artística, e a sua valorização como 
construção identitária de uma cultura, é motivo de atração turística em diversas cidades. 
Assim, os objetivos do presente trabalho são, entender a relação entre patrimônio 
arquitetônico, moradores e visitantes na cidade de São Cristóvão/SE; Pretende-se ainda 
fazer uma análise de como se dá o convívio dos permanentes com o seu patrimônio edificado; 
Investigar como o patrimônio cultural material auxilia na construção de uma identidade local 
e perceber de que forma os turistas apreciam o patrimônio histórico-artístico da cidade. Após 
a pesquisa bibliográfica, foi feita uma observação in loco, onde foram realizadas entrevistas 
e aplicação de questionários com os agentes envolvidos. Na tabulação e averiguação dos 
dados coletados, foi desenvolvida uma análise quali-quantitativa. Percebeu-se que o turismo 
pode auxiliar no desenvolvimento sócio-econômico da comunidade e na sensibilização 
da população quanto à preservação e importância do seu patrimônio, do passado e da 
manutenção da tradição local. Portanto, a atividade turística pode ajudar a comunidade na 
construção de uma identidade, já que por ser um aglutinador destes valores esquecidos, o 
turismo também enaltece o que um local tem de melhor como herança, seja ela natural ou 
cultural. 

Turismo, Cultura, Patrimônio arquitetônico.
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DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DE DERIVADOS BTXS 

Laís Valentino da Silva (UNIT), Renan Figueiredo Tavares (UNIT/ITP), Silvia Gabriela 
Schrank (PETROBRÁS),Elayne Emília Santos Souza (UNIT). 

As espécies BTXs são poluentes encontrados com freqüência em águas subterrâneas, 
decorrentes de vazamentos de petróleo e derivados. Diante desta realidade, o trabalho 
objetiva estudar a degradação fotocatalítica de compostos aromáticos (BTXs) utilizando 
catalisadores: TiO2 puro. Os catalisadores utilizados nas reações de fotocatálise com 
variações de: concentração inicial do composto orgânico, pH reacional e dosagem do 
catalisador .Essas reações acontecem em um reator de borosilicato (1,5L) na presença 
de uma lâmpada de vapor de mercúrio com radiação UV de 125W .Durante a reação 
algumas alíquotas são retiradas em tempos pré estabelecidos e filtradas através de uma 
membrana para remoção de partículas catalíticas.Essas amostras retiradas são analisadas 
por cromatografia gasosa com detector de massa e através desta observa-se a eficiência 
do processo.Dentre os  resultados esperados, está a redução de emissão de  poluentes que 
são potencialmente prejudiciais ao Meio Ambiente e a Saúde Humana. 

BTXs, Fotocatálise e TiO2.
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DESENVOLVIMENTO DE BARRAS DE CEREAIS 
UTILIZANDO JENIPAPO COMO FONTE ADICIONAL DE 

FERRO. 

Everton Santana Castro, Edmilson Rebelo Torres, Yara Karoline dos Santos Souto,  Roneval 
Felix de Santana,  Cleide Mara Faria Soares, Álvaro Silva Lima 

A barra de cereal hoje é um produto altamente comercial, seu consumo aumenta a cada 
ano no mercado brasileiro e internacional devido às inovações e ao foco na conveniência e 
saúde. As barras de cereais são alimentos ideais para pequenos lanches entre as refeições 
principais, pois geram uma sensação de saciedade mais duradoura, e o enriquecimento com 
ingredientes que contém proteínas, vitaminas e minerais importantes na nutrição humana, 
podendo ser, em alguns casos, considerada como um alimento funcional. O projeto tem 
como objetivo o desenvolvimento e estudo de um alimento utilizando como matéria-prima 
ingrediente regional como o jenipapo que é conhecido pelo seu teor de ferro. Será realizada 
a secagem do jenipapo em estufa com circulação e renovação de ar nas temperaturas entre 
50 e 100°C, a temperatura escolhida será aquela em que o produto final seco seja adequado 
para incorporação na barra de cereais. Em seguida será estudada a formulação de barra de 
cereais com incorporação de jenipapo em diferentes concentrações. O jenipapo seco será 
avaliado quanto a sua composição físico-química e minerais, as barras serão avaliadas 
quanto a sua composição físico-química, minerais e texturométricas (mastigabilidade e 
crocância). Como resultado esperado pretende-se obter uma formulação com altos valores 
nutricionais. 

Jenipapo, Barra de cereais, Novo produto.
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DISFUNÇÃO SEXUAL EM ACADÊMICAS DO CURSO DE 
FISIOTERAPIA

Laura Hingred(UNIT),Edênia Lima Costa (UNIT), Eliara Forte(UNIT), Michele Monteiro(UNIT) 
e Érika Ramos(UNIT) 

É crescente o interesse na avaliação das disfunções sexuais femininas, principalmente 
após a realização do National Health and Social Life Survey (NNHSLS), que incluiu 1.749 
mulheres e detectou prevalência de queixas sexuais em 43% . O objetivo do trabalho é 
verificar queixas de disfunção sexual, de acordo com a fase de resposta sexual (desejo, 
excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação, dor), queixas de disfunção sexual através 
da aplicação do questionário FSFI. A pesquisa foi realizada com 34 acadêmicas de 
Fisioterapia, de 20-29 anos e  sexualmete ativas.O FSFI (Female Sexual Function Index) 
é um questionário auto-aplicado, e que avalia a resposta sexual feminina nos domínios: 
desejo sexual, excitação sexual, lubrificação vaginal, orgasmo, satisfação sexual e dor. 
Ao final é apresentado um escore total, resultado da soma dos escores de cada domínio 
multiplicada por um fator que homogeneíza a influência de cada domínio no escore total..
Das entrevistadas,70% apresentaram queixas referentes a um dos domínios de resposta 
sexual. A disfunção mais freqüente citada foi a Disfunção do Desejo, Excitação e Orgasmo 
(14%) seguidos pela Dispareunia (11%), Satisfação (8%) e Lubrificação (5%). Conclui-se 
que, há um alto índice de queixas de Disfunção sexual nas acadêmicas entrevistadas. 

Disfunção sexual, Questionário e Resposta sexual. 
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 DISMENORRÉIA E TPM UM PROBLEMA DE SAÚDE 
EM ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM DE UMA 

UNIVERSIDADE DE ARACAJU 

Edla Santos Constante, Alessandra Amado Ribeiro, Andréa Cristina de Oliveira Silva, Ingrid 
Santos Sousa,Kleriston de Souza Fontes 

Este estudo teve como objetivo verificar a prevalência de sinais e sintomas de dismenorréia 
e TPM relatados por acadêmicas do 5º período de enfermagem da Universidade Tiradentes, 
em Aracaju, ressaltando as respectivas condutas mediante as sintomatologias. A pesquisa 
foi desenvolvida no primeiro semestre de 2008; o instrumento utilizado para coletar dados 
foi o questionário, que foi aplicado a 50 acadêmicas na faixa etária de 20 a 30 anos. De 
acordo com a análise dos resultados, concluiu-se que a incidência de dismenorréia e TPM 
é alta: 78% das participantes percebem sintomas característicos destas patologias. Dentre 
os sintomas abordados, 89,5% correspondem a mamas inchadas e doloridas, 64,1% à 
percepção de ganho de peso e cólicas, e 51,3% à sensação de peso no abdome. Quanto 
a alterações emocionais, as mais incidentes são: impaciência (80%), irritabilidade (68%) e 
vontade de chorar (51,3%). No tocante à conduta terapêutica, 74,3% das entrevistadas não 
fazem acompanhamento médico; contudo, 46,2% fazem uso de automedicação durante a 
sintomatologia.

TPM. Dismenorréia. Acadêmicas.
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DOENÇA DE PARKINSON: MÉTODOS HALLIWICK 
COMO PROPOSTA HIDROTERAPEUTICA. 

Hélio Fernandes Ribeiro Neto (Fisioterapeuta - UNIT) Carlos Dornels Freire de Souza 
(UNIT); Alan S. Fontes (UNIT); Camila Greyce Santos Silva (UNIT); Rosemeire Dantas de 
Almeida (Orientadora. Fisioterapeuta. UNIT/SE) 

A Doença de Parkinson (DP) é uma enfermidade neurodegenerativa-progressiva caracterizada 
por tremor, bradicinesia, rigidez, alterações posturais, do equilíbrio e da marcha. O método 
Halliwick é um programa que tem como objetivo principal alcançar independência funcional 
na realização das Atividades de Vida Diária (AVD’s). Este estudo teve como objetivo avaliar 
a eficácia do método Halliwick no tratamento das alterações clínicas que ocorrem na DP. 
A pesquisa é do tipo experimental cuja amostra consistiu em três pacientes entre 50 e 
80 anos com diagnóstico da doença. Foi realizada avaliação neurológica antes e após o 
tratamento, o desempenho funcional através da escala unificada de FAHN e de HOEHN e 
YAHR modificada. O tratamento foi de vinte sessões. Com os dados obtidos, houve redução 
da rigidez do nível 2 para 1 e melhora da bradicinesia do 3 para 2 em toda amostra. Já 66% 
dos pacientes passaram do nível 3 para 1 para as AVD’s, redução do tremor de repouso 
do 2 para 1 em 33% e 2/3 dos pacientes melhoraram na estabilidade postural. O grau da 
enfermidade permaneceu no mesmo nível durante o tratamento. Conclui-se que o método 
Halliwick é uma eficiente terapia na DP, obtendo uma melhora ou manutenção do quadro 
clínico.

Doença de Parkinon; Tratamento; Halliwick. 
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ECOSSISTEMA MANGUEZAL: EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
COM A COMUNIDADE RIBEIRINHA DA LOCALIDADE 

PORTO DO RIO DA VILA, MUNICÍPIO DE SANTO AMARO 
DAS BROTAS, SERGIPE.

 Ana Christina Nascimento (Ciências Biológicas/UFS); Antônio Carlos C Barreto (Orientador 
– DBI/UFS); Letícia Silva Marteis (Bolsista PIBIC/CNPq voluntária - Ciências Biológicas/
UFS); Pablo Ferreira Santana (Ciências Biológicas/UFS); Gabriela Regina Dantas Santos 
(Ciências Biológicas/UFS). 

O manguezal, embora considerado o berçário da vida, é um ecossistema que sofre 
intensa pressão antrópica. Na localidade de Porto do Rio da Vila, em Santo Amaro das 
Brotas, Sergipe, o uso indiscriminado dos recursos naturais do manguezal, associado 
à degradação provocada por visitantes, é uma constante. No intuito de amenizar esta 
situação, o presente trabalho visou transmitir à população local conhecimentos acerca 
da importância biossocioeconômica do ecossistema. As atividades com a comunidade, 
realizadas na Associação de Pescadores da Colônia Z12, envolveram palestras educativas, 
exibição de vídeos, dinâmicas de grupo e apresentação de teatro de fantoches. Para 
avaliar o conhecimento prévio da comunidade ribeirinha, aplicou-se questionário e 
entrevistaram-se os moradores. Ao final das atividades, realizou-se uma dinâmica para 
observar como as informações transmitidas foram absorvidas pela comunidade. Nesta 
dinâmica, intitulada “A árvore das muitas idéias”, os participantes formaram grupos e 
apresentaram e explicaram soluções para os problemas existentes na localidade. A análise 
dos questionários concomitante com as soluções apresentadas pelos participantes ao final 
do projeto, possibilitou inferir que as atividades realizadas foram eficientes na transmissão 
de conhecimento acerca da importância do manguezal e contribuíram para despertar nos 
moradores o desejo de preservar do ecossistema. 

Manguezal, Educação, Comunidade.
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EDUCAÇÃO INFANTIL NA ERA DO “INTERNETÊS” 

Priscila Souza de Oliveira (UFS). 

Com a expansão da Era da Informática, o acesso ao mundo virtual se tornou uma prática 
constante no cotidiano das pessoas. Obedecendo a essa “exigência” a escola teve que 
se adaptar, adquirindo recursos digitais, oferecendo disciplina para tal aprimoramento e 
contratação de profissionais especialistas na área das Novas Tecnologias. Este artigo está 
centrado na importância da Internet na aprendizagem infantil, uma vez que as crianças estão 
começando a acessar a web no momento em que começam a ter os primeiros contatos com 
a escrita e a leitura. Portanto objetiva expor a interferência do “internetês” na aprendizagem 
infantil, fazendo uso de pesquisas bibliográficas, nas quais se destacam autores como 
Adriana Cavalcante, Josineide da Silva e Sírio Possenti, entre outros. E procura alertar a 
sociedade para os benefícios ou problemas que a informática pode trazer para a educação 
infantil.

Aprendizagem Infantil, Internet, Novas Tecnologias. 
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EDUCAÇÃO, DIVERSIDADE E QUALIDADE NO ENSINO 

Rodrigo da Silva Menezes (UNIT – Universidade Tiradentes) 

Discutir a qualidade que se busca para a escola básica é, hoje, extremamente importante, 
envoltos que estamos em um mar de problemas, indefinições e questionamentos de posições 
relativas ao conceito de ensino e escolarização. Por meio de vivência em escola, revisões 
literárias e leituras de revistas, percebeu-se que seguramente, tem que se discutir de forma 
renovada, o contexto social que faz da escola um importante fator de interação e ascensão 
social, abordando todas as facetas relacionadas à diversidade, qualidade e objetividade 
do processo de ensino-aprendizagem. Essa democratização da escola está sendo o ponto 
principal das discussões e de programas relacionados à educação especial, pois é a 
modalidade escolar, que segundo a LDB (Lei nº 9.394 / 96), é oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino, para educandos com necessidades especiais, havendo serviços 
de apoio especializado, na escola regular e o atendimento sendo feito em classes, escolas 
ou serviços especializados. É importante frisar que, a LDB propõe formas flexíveis desse 
atendimento educacional, insistindo na adequação de recursos e procedimentos de ensino, 
além de alertar para o risco de se implantar a inclusão por meio da matrícula comum, 
ignorando necessidades específicas. Com a verificação das discussões atuais sobre a 
democratização da escola, a inclusão de alunos especiais no ensino regular, a situação 
da educação inclusiva em nosso estado e as novas leis abordando essa diversidade e 
a qualidade no ensino da formação dos professores e na educação dos nossos alunos, 
entendo que a inclusão implica compromisso do sistema público com os alunos atendidos e a 
forma de ensinar não deve ser homogênea e que as transições devem ser examinadas, com 
o anseio de mudanças, pois só assim, é que pode-se superar as condições insatisfatórias 
atuais. 

Educação; Democratização; Ensino.
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EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 

Helmut Hagenbeck Neto (PROBIC- UNIT ) Johndiel Guedes de Souza (PROBIC- UNIT ) Pro 
Dr. José Carlos Pereira ( UNIT) 

O objetivo desse trabalho é levar informações aos cirurgiões dentistas e acadêmicos 
sobre os cuidados e procedimentos diante de uma situação de emergência em consultório 
odontológico, causada pela não informação das condições sistêmicas do paciente ou a 
administração de drogas (anestésico, antibiótico, antiinflamatório e analgésico) pré-
operatórias e trans-operatórias em pacientes submetidos a tratamentos odontológicos. 

Situação de emergência, Condição sistêmica e Administração de drogas. 
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ENCONTRANDO A REALIDADE DAS COMUNIDADES 

Maria José do Espírito Santo (Curso de Serviço Social - UNIT); Antônio Carlos da Silva 
Prata(Curso de Serviço Social - UNIT);Emanuelly Jéssica Vilanova Passos (Curso de 
Serviço Social - UNIT) ;José Edinaldo da Silva (Curso de Serviço Social – UNIT) 

O projeto Encontrando a realidade das comunidades, desenvolvido pela turma de terceiro 
período de Serviço Social teve como principal objetivo conhecer a realidade estabelecida 
em comunidades de difícil acesso e restrita de informações quanto aos Direitos Humanos 
e sociais enquanto cidadãos. Foram visitadas comunidades das cidades de Boquim, 
Cristinápolis, Estância e Itabaianinha do estado de Sergipe,  no intuito de registrar 
composições diferenciadas e no entanto os resultados adquiridos foram de certa forma 
idênticos. Diagnosticou-se que a maior parte das comunidades periféricas são desprovidas 
dos recursos essenciais para a sobrevivência. Ou seja, os direitos garantidos em lei a todos 
os cidadãos não são conhecidos por estes moradores que tão pouco diante disso buscarão 
ou lutarão pelos mesmos.Cabe a essa nova demanda a presença assídua de um profissional 
de Serviço Social constituindo a mediação entre os que estão no poder para executá-los e 
os usuários em condições precárias. 

Serviço Social; Comunidades Periféricas; Direitos Humanos. 
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ENTRE EXPECTATIVAS E DISPUTAS A HISTÓRIA DO 
ENSINO SUPERIOR PÚBLICO EM ITABAIANA/SE 1997 a 

2007. 

Gersivalda Mendonça da Mota (UNIT), Antonio Teles de Lima, Janilda Freitas de Almeida 

A história do ensino Superior Público em Itabaiana, cidade pólo do agreste de Sergipe reflete 
o atual momento do cenário político educacional do país na ultima década. Neste contexto 
a partir de 1997 tem início à implantação da experiência de Ensino Superior Público nesta 
região, a partir das atividades do Projeto de Qualificação Docente – PQD, o que resultou 
anos depois, na efetivação desta modalidade de ensino com inauguração e efetivação de 
um Campus Universitário da Universidade Federal de Sergipe em Itabaiana entre 2006 
e 2007. A expectativa de disputa relacionada a esse acontecimento cultural se converte 
no objetivo de estudo desta pesquisa. Assim para a confecção do trabalho usamos de 
fontes orais entre essas entrevistas com a prefeita atual o ex prefeito, uma vez que havia 
disputas para saber quem eram os padrinhos da Universidade, alunos e professores para 
saber das expectativas dos mesmos, alem dessa metodologia usamos também de fontes 
bibliográficas.

História, Ensino, Universidade, Sergipe e Itabaiana. 



329

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER NO ESTADO DE 
SERGIPE SOB A ÓTICA DA CARTOGRAFIA 

Alizete dos SANTOS (UFS), Maria José dos Santos SAMPAIO (UFS), Maria da Conceição 
Assis da SILVA (UFS), Rariane de Jesus SANTOS (UFS), Suellen de Fátima NUNES (UFS), 
Paulo José de OLIVEIRA (UFS). 

A Cartografia é a ciência de representação dos elementos geográficos naturais e artificiais 
ou até mesmo os de natureza abstrata que possuam componente geográfico. Nessa 
perspectiva, este trabalho teve como objetivo analisar a “Esperança de Vida ao Nascer” 
no Estado de Sergipe e sua situação no Brasil, a partir da espacialização dos dados 
constantes no Atlas do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano-2000), utilizando-se 
técnicas de Cartografia Digital e Geoprocessamento. Os mapas elaborados de acordo com 
as normas cartográficas e com a correta distribuição das classes temáticas, possibilitaram 
identificar imediatamente as áreas mais críticas (cores mais claras) assim como as áreas 
mais favoráveis (cores mais escuras) e sua organização espacial, diferente do que se 
consegue apenas com uma tabela ou um gráfico. Observou-se que a Esperança de Vida ao 
Nascer é comprometida em grande parte do Estado, sendo que os piores índices (56 a 59) 
encontram-se no Centro-Sul, no Oeste e ao longo do Vale do São Francisco, enquanto que 
os melhores índices (67 a 70) localizam-se Centro e parte do Litoral Norte. A espacialização 
facilitou a análise da distribuição geográfica do fenômeno abordado, bem como permitiu 
detectar as áreas mais críticas. 

Cartografia, IDH, Sergipe.
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ESTUDO COMPARATIVO DE MÉTODOS DE SECAGEM 
APLICADOS A SEMENTES DE GIRASSOL 

Cleiton José Rodrigues dos Santos (ITP / UNIT) / Sandra Rodrigues da Silva (ITP / UNIT) / 
Alexandre Ferreira Santos (ITP / UNIT)  / Manoel Marcelo do Prado (ITP/UNIT) 

Diante da crescente importância das sementes de girassol com fonte de óleo e proteína, 
existe um grande interesse no Brasil em aumentar sua produção. O eficiente processamento 
e armazenamento das sementes de girassol requerem que a umidade seja reduzida a 
níveis considerados seguros através de adequados métodos de secagem. Diante da 
necessidade de aplicar fontes alternativas e eficientes de energia para reduzir o tempo e 
os custos com o processo, as investigações sobre a secagem com radiação infravermelho 
crescem de importância. Logo, o objetivo deste trabalho foi determinar e comparar as 
características de secagem de sementes de girassol da variedade Embrapa 122, utilizando 
um secador infravermelho e uma estufa de convecção forçada. Aspectos relacionados à 
transferência de massa, consumo de energia e qualidade do produto foram considerados. 
Os experimentos foram conduzidos numa faixa de temperatura de 30 a 70oC. Propriedades 
físicas e fisiológicas das sementes, e físico-químicas do óleo extraído foram determinadas. 
A radiação infravermelho contribuiu para aumentar a taxa de secagem e a difusividade 
de umidade efetiva. O tempo e o consumo de energia foram significativamente reduzidos 
quando comparados aos da secagem convencional. A secagem infravermelho mostrou-se 
também promissora para a preservação dos atributos de qualidade das sementes.

Secagem, Girassol, Atributos de qualidade.



331

ESTUDO DA DESESTABILIZAÇÃO DE EMULSÕES 
DE PETRÓLEO PELO USO DE LÍQUIDOS IÔNICOS 
ACOPLADO AO AQUECIMENTO VIA MICROONDAS 

Aluna: Rita de Cassia Bomfim Lemos Orientadores: Prof. Cláudio Dariva Profa. Montserrat 
Fortuny Heredia

A produção do Petróleo geralmente é acompanhada pela produção de água, muitas vezes 
com alta salinidade, gás, sedimentos e outros contaminantes, que devem ser removidos, 
separados, para que o petróleo seja especificado dentro de certos parâmetros para envio às 
refinarias. A água presente no óleo pode estar sob a forma livre ou emulsionada com o óleo. 
A água emulsionada pode representar em torno de 60% da água total, devendo então ser 
separada nos tratadores de óleo, de modo a atingir valores inferiores a 1%, percentagem 
máxima aceita pelas refinarias. 
A quebra destas emulsões é uma etapa complexa, sendo necessários tratamentos físicos 
e químicos. Ademais, o estudo das emulsões de petróleo é de grande dificuldade devido à 
complexa composição dos tensoativos naturais, a atuação de mecanismos de estabilização 
pouco conhecidos e a forte influência das condições experimentais (teor em água, distribuição 
do tamanho de gotas, temperatura, idade da emulsão etc.) na estabilidade das emulsões. 
As novas descobertas de óleos cada vez mais pesados, com altas viscosidades e elevada 
acidez, são um grande desafio para a indústria de petróleo. Em geral os petróleos pesados 
produzem emulsões mais estáveis. As tecnologias atualmente empregadas são adequadas 
para óleo leves, neste sentido esforços devem ser realizados para o desenvolvimento de 
tecnologias mais eficientes para o tratamento de emulsões estáveis em petróleos pesados 
e extra pesados.
O objetivo deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento de processos eficazes para 
separar água dos óleos pesados. A nova tecnologia em estudo propõe a desestabilização 
das emulsões de petróleo pelo uso de líquidos iônicos (LI) acoplado ao aquecimento via 
microondas.
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ESTUDO DA IMPRESSÃO MOLECULAR PARA A 
SEPARAÇÃO DE COLESTEROL DO LEITE 

Arnaldo Macedo de Araújo Júnior, Roneval de Félix de Santana, Álvaro Silva Lima, Cleide 
Mara Faria Soares. 

Sergipe vem se destacando na produção de leite, principalmente no norte do estado, mas 
carece de informações técnicas-cientificas para o desenvolvimento de produtos inovadores. 
Dentre as técnicas de aplicação encontra-se as nanotecnologias e a nanociência. Uma 
grande variedade de materiais tem sido impressa pela técnica de impressão molecular, como: 
fármacos, herbicidas e pesticidas. Este trabalho tem como objetivo estudar a remoção de 
colesterol de produtos lácteos utilizando a coluna de adsorção, contendo o polímero obtido 
a partir da técnica sol-gel. A metodologia do projeto possui a seguintes etapas: obtenção do 
leite pasteurizado; determinar o pH, acidez, lipídios, proteínas e carboidratos totais; análise 
microbiana (Shigella sp., Salmonella sp. e Escherichia coli); preparação e caracterização 
da matriz (BET, MEV, FT-IR, TGA, DSC e RMN); estudo das condições de aplicação do 
polímero impresso em coluna de adsorção selecionar as condições (altura do leito, diâmetro 
da partícula e tempo de residência); e por fim a avaliação do teor de colesterol em leite 
utilizando HPLC. O projeto tem como resultados esperados a obtenção de um leite de boa 
qualidade com reduzido teor de colesterol e obter parâmetros preliminares para a ampliação 
da escala do processo. 

Leite, Impressão molecular, Colesterol.
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ESTUDO DA OBTENÇÃO E AÇÃO DE PRODUTOS 
LÁCTEOS FUNCIONAIS E PROBIÓTICOS

Artur Vagner Uchôa da Silva Gomes (UNIT, ITP); Matheus Mendonça Pereira; Roneval 
Félix de Santana (ITP); Lauro Xavier Filho (UNIT, ITP); Sheyla Alves Rodrigues (UNIT, ITP}, 
Álvaro Silva Lima (UNIT, ITP); Cleide Mara Faria Soares (UNIT, ITP)

Atualmente o nicho de mercado mais promissor e em maior ascensão na área de alimentos 
é o dos produtos funcionais e probióticos. Os alimentos funcionais apresentam um aporte 
nutricional ou não, que propicia uma melhora do crescimento, desenvolvimento e manutenção 
do organismo humano (qualidade de saúde), os probióticos por sua vez apresentam-se 
como funcionais repositores da microbiota intestinal, os microrganismos ingeridos no 
alimento são capazes de vencer a barreira do trato gástrico e estabelecer-se no intestino. 
Este trabalho tem como objetivo desenvolver processos de fermentações com fermentos 
não convencionais “kefir” capazes de produzir iogurtes e leites fermentados. A metodologia 
do projeto possui a seguintes etapas: a obtenção do leite da Bacia Leiteira de Nossa 
Senhora da Glória; a determinação do pH, acidez, lipídios, proteínas e carboidratos totais; 
análise microbiana (Shigella sp., Salmonella sp. e Escherichia coli) doleite; a elaboração 
dos leites fermentados (processo fermentativo utilizando kerfir) , e análise da capacidade 
probiótica (a partir de um sistema modelo que representa as condições do estômago e 
do duodeno humano). O projeto tem como resultados esperados a obtenção de produtos 
lácteos funcionais e probióticos de maior valor agregado a partir do leite da bacia leiteira de 
Nossa Senhora da Glória.

Leite, Kerfir, Probiótico.
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ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE HÁBITOS BUCAIS 
DELETÉRIOS EM ARACAJU-SE. 

Ofélia Oliveira Nascimento (Unit) Suzane Rodrigues Jacinto Gonçalves (Unit) Glauco 
Emmanuel Menezes De Jesus (Unit) Cristiane Costa Da Cunha Oliveira (Unit)  Sandra 
Regina Barreto (Unit) Eleonora De Oliveira Bandolim Martins (Unit) 

O objetivo da presente pesquisa é determinar a prevalência dos diferentes hábitos bucais 
deletérios em crianças de creches e em pré-escolares do município de Aracaju-SE. Para 
tanto, 1400 escolares, matriculados em escolas públicas e particulares estão sendo 
aleatoriamente selecionadas e seus pais/responsáveis respondendo aos questionários 
contendo questões específicas com dados de identificação, condição sócio-econômica e 
identificação de hábitos bucais deletérios. Os dados de cada criança estão sendo tabulados 
e será realizada a análise estatística dos mesmos. Os dados de prevalência serão obtidos 
verificando a porcentagem de crianças que possuem a presença do hábito em relação ao 
total estudado, classificando em relação à freqüência e a duração. Casos sejam encontrados 
dados que indiquem prevalência elevadas de hábitos bucais deletérios, buscar-se-á, 
através dos dados dos questionários seus fatores causais, através de testes de correlação 
de Pearson, definindo o perfil da prevalência dos mesmos além de constatar se fatores 
de risco se encontram na população estudada, dando embasamento para planejamento 
de programa de saúde que possam abranger medidas preventivas minimizando assim a 
prevalência de maloclusões e de outros efeitos maléficos dos hábitos de sucção deletérios 
em crianças do município estudado. 

Hábitos Bucais, Prevalência e Saúde Coletiva. 
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ESTUDO DA TÉCNICA DE OSCILAÇÕES FORÇADAS 
NA MEDIDA DA MECÂNICA PULMONAR EM PACIENTES 

QUE FIZERAM USO DA VENTILAÇÃO MECÂNICA 

Tássia Virgínia (UNIT), Edênia Lima Costa (UNIT), Sérgio Guimarães (UNIT) Walderi 
Monteiro (UNIT)

O objetivo da pesquisa é analisar a mecânica ventilatória em pacientes após alta da 
UTI que fizeram uso de ventilação mecânica com tubo orotraqueal, através da Técnica 
de Oscilações Forçadas (TOF). A pesquisa será realizada nas enfermarias do Hospital 
Governador João Alves Filho, em Aracaju-SE. A amostra será de conveniência e constará 
de 30 pacientes. Serão feitas três medidas: 24 e 48 horas após a alta da UTI, e a terceira 
no dia da alta hospitalar. O procedimento da avaliação da mecânica ventilatória através da 
TOF,será seguindo o protocolo de: Para a medição da pressão e fluxo a faixa de freqüência 
de excitação estará variando de 4 a 30 Hz. O paciente será posicionado em decúbito dorsal 
com elevação em 45º com nariz ocluído e solicitarar-se-á que o paciente contenha as 
bochechas com as mãos. O pesquisador solicitará que o paciente respire espontaneamente 
com seu ritmo normal, efetuando a medida através da TOF. Esse procedimento repetir-se-á 
por cinco vezes, tendo cada medida duração de 17 segundos, obtendo a média, como 
resultado final. As variáveis pesquisadas incluem: diagnóstico clínico, datas de extubação, 
alta da UTI, resultados da ventilometria, manovacuômetria bem como dados obtidos com 
a TOF . 

Mecânica,Ambulatório e Oscilações Forçadas.
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ESTUDO DE CASO: AVALIAÇÃO E TRATAMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO NO PACIENTE COM L.E.R. / 

D.O.R.T.

Andréa de Santana Andrade, Tatiane Gabriela Oliveira, Walderi Monteiro da Silva Júnior.

O objetivo deste estudo é relatar o tratamento fisioterapêutico da Lesão por Esforços 
Repetitivos (L.E.R) / Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (D.O.R.T), 
privilegiando-se a análise do trabalho com o paciente do gênero masculino portador desta 
patologia. Realizou-se 10 sessões de fisioterapia no Centro de Educação e Saúde da 
Universidade Tiradentes, entre maio e junho do ano de 2008, foram mensuradas  goniometria 
do punho e mão, testes específicos e escala verbal da dor. O paciente foi avaliado na primeira 
sessão e reavaliado na última sessão. No tratamento foram utilizados eletrotermoterapia, 
massoterapia, alongamento e fortalecimento da musculatura dos MMSS. Obtiveram-se 
resultados satisfatórios em relação ao ganho de ADM ativo para o MMSS direito na flexo-
extensão: 23º, desvio rádio-ulnar: 6º e prono-supinação: 32º e para o MMSS esquerdo na 
flexo-extensão: 38º, desvio rádio-ulnar: 3º e prono-supinação: 22º, houve redução do quadro 
álgico interferindo dessa forma nas AVD´s do paciente. A discussão foi baseada na utilização 
do tens, efeitos fisiológicos da massagem, melhora do quadro álgico,  utilização do calor, 
hidroterapia e técnicas de terapia manual em pacientes com dor crônica. Concluímos que os 
objetivos esperados foram alcançados devido ao tratamento fisioterapêutico, causando uma 
melhora satisfatória no quadro clínico, melhorando as AVD’s do paciente. 

L.E.R. / D.O.R.T., Fisioterapia, tratamento.
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ESTUDO DO PADRÃO DE CRONOLOGIA DE ERUPÇÃO 
DENTÁRIA E SEUS FATORES INFLUENCIADORES 
EM CRIANÇAS DE ESCOLAS PARTICULARES DO 

MUNICÍPIO DE ARACAJU-SE. 

Mayana Lula Andrade (Unit, Cnpq) Suzane Rodrigues Jacinto Gonçalves (Unit, Cnpq)  
Cristiane Costa Da Cunha Liveira (Unit, Cnpq)  Ricardo Luiz Cavalcanti De Alburquerque 
Júnior (Unit, Cnpq)  Sandra Regina Barreto (Unit, Cnpq) Eleonora De Oliveira Bandolim 
Martins (Unit, Cnpq) 

Alterações na cronologia de erupção têm sido observadas em crianças o que pode trazer 
conseqüências maléficas para a saúde bucal, uma vez que a erupção precoce de uma 
unidade dentária pode trazer problemas de implantação alveolar o que representa uma 
preocupação marcante na rotina Odontopediátria e Ortodôntica. Assim, o objetivo do 
presente trabalho é estudar o padrão de cronologia de erupção dentária em crianças da 
rede particular do município de Aracaju-SE, buscando estabelecer o mesmo, verificando 
se existe alteração em relação ao encontrado na literatura e se existe diferença em relação 
ao de crianças da rede pública. Para tanto estão sendo selecionadas 370 crianças de 
creches e escolas particulares de Aracaju-SE, que estão sendo submetidas a exame clínico 
bucal para registro dos dentes presentes na cavidade bucal. Além disso, ficha clínica e 
questionário estão sendo preenchidas juntamente com pais/responsáveis, contendo dados 
de identificação, antropométricos, de saúde geral e bucal, sócio-econômicos, bem como tipo 
de alimentação retrógrada. Espera-se obter mais dados que auxiliem a busca da solução 
das conseqüências prejudiciais da erupção precoce dentária, extremamente importante 
para otimizar a Clínica Odontopediátrica e Ortodôntica. 

Erupção dentária, Cronologia, Crescimento Facial. 
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ESTUDO PARA CARACTERIZAÇÃO DE REVESTIMENTO 
DE QUASICRISTAL ALCUFE VISANDO APLICAÇÃO NA 

INDÚSTRIA DO PETRÓLEO

P. M. M. Araújo, E. B. Cavalcanti, A. M. de Souza
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ESTUDO PARA O DESENVOLVIMENTO INOVADOR DE 
UM AQUECEDOR SOLAR DE ÁGUA 

Tiago Campos Silva - ITP/LEM (PROBIC)

As evoluções tecnológicas, científicas e populacionais estão apoiadas pelo aumento da 
demanda energética. Assim a energia solar apresenta-se a cada dia como uma solução 
energética para o planeta, como fonte inesgotável, limpa e renovável. O sistema de 
aquecimento de água em estudo é confeccionado a partir de materiais alternativos de baixo 
custo e fácil manutenção, posicionados sobre estrutura metálica direcionada para o norte 
geográfico, a fim de captar a radiação solar ao longo de ensaios realizados. O protótipo em 
estudo funciona a partir do fenômeno natural de termossifão, o qual permite a circulação 
da água no aparelho, devido à diferença de densidade do fluido induzido pelo gradiente de 
temperatura. Um sistema de aquisição de dados foi utilizado para captar instantaneamente 
as grandezas envolvidas no ensaio (placa de aquisição, sensores de temperatura (diodos), 
sensores de radiação (piranômetro), e fonte alimentadora). Os dados obtidos pelos 
sensores foram analisados graficamente e utilizados na determinação do rendimento 
térmico do equipamento. Este projeto veio no momento oportuno investigar a importância 
de se testar novos recursos para tornar mais acessível o aproveitamento da energia solar 
da região, objetivando aplicação em residências de médio e/ou pequeno porte, bem como 
comunidades carentes de recursos disponíveis. 

Demanda energética, Sistema de aquecimento de água, Energia solar.
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ESTUDO PRELIMINAR DOS VISITANTES FLORAIS DE 
MORINGA OLEIFERA (MORINGACEAE), NO CAMPUS 

FAROLÂNDIA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES. 

Helisangela Henrique Porto (Ciências Biológicas UNIT), Rosicleide Santos Moura (Ciências 
Biológicas UNIT), Valéria Nunes da Silva (Ciências Biológicas UNIT) e Maxwell Souza 
Silveira (Orientador LBT/ITP/UNIT). 

A Moringa oleifera Lam, é uma árvore nativa da Índia, bastante utilizada na ornamentação 
de praças e jardins residenciais. Não existem informações sobre suas interações com as 
espécies de abelhas nativas. O objetivo deste trabalho é identificar os visitantes florais 
de M. oleifera Lam e seus padrões comportamentais de forrageio. As observações foram 
realizadas em uma população de M. oleifera Lam,  presente no Campus Farolândia da 
Universidade Tiradentes. Para identificar processos de autopolinização foram marcados e 
isolados, com sacos de filó, 30 botões, os quais tiveram suas anteras removidas, e 30 botões 
com anteras. As abelhas coletadas estão depositadas na coleção entomológica do LBT/
ITP/UNIT. Nenhum dos botões florais isolados apresentou produção de frutos, sugerindo a 
importância dos agentes polinizadores. Os principais visitantes observados sobre as flores 
foram Xylocopa frontalis (Olivier, 1789) e Trigona spinipes (Fabricius, 1793). X. frontalis vista 
as flores para coleta de néctar, contatando as estruturas reprodutivas da flor com a cabeça. 
O pólen é depositado em sua fronte, podendo ser transferido para o estigma de outra flor. 
T. spinipes foi observada coletando néctar e pólen. Foram observados indivíduos de T. 
spinipes perfurando a flor para coleta de néctar.

Abelhas, Ambientes urbanos, Polinização. 
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EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA SOBRE O TEMA 
MULHERES QUE FAZEM A CULTURA POPULAR 

Leila Maria dos Santos - 6º Período - Letras  Michely Rosa Santos - 4º Período – Letras 
Rodrigo Ribeiro Xavier -  Egresso do Curso de História Profª Ms Josane Cristina Batista 
Santos (Coordenadora)

A Mostra Fotográfica Mulheres que Fazem a Cultura Popular é uma atividade desenvolvida 
pelo Grupo de Estudos Cultura Popular e Literatura Brasileira vinculado aos Cursos de 
Letras e História. As atividades do grupo estão voltadas para os estudos da cultura brasileira 
a partir de algumas abordagens, a cultura popular pela perspectiva dos praticantes e como 
estas duas áreas de saber estão representadas na Literatura Brasileira ao longo de sua 
formação e evolução. Esta exposição é o resultado de uma pesquisa de campo que vem 
sendo desenvolvida no povoado Mussuca (Laranjeiras/SE) e que dentre os seus objetivos 
busca, a partir de ótica daqueles que fazem cultura popular, ver como se dá a presença da 
mulher, seja como tema, seja como participante, nas mais variadas manifestações culturais 
populares praticadas nesta localidade. 

Mulheres, Cultura popular, Mussuca.
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FAMÍLIA E A VIOLÊNCIA SEXUAL: UM OLHAR 
PSICOSSOCIAL DAS RELAÇÕES PARENTAIS 

Aline Luiza de Carvalho Poliana Reis de Oliveira 

O estudo buscou refletir a influência familiar no apoio a vítimas de violência sexual, tendo 
enfoque direcionado ao valor das relações interpessoais no núcleo familiar. Para tanto, 
foram analisados relatos de atendimentos psicológicos dos casos atendidos em um Serviço 
de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual do estado de Sergipe e embasamento 
teórico em pesquisas de outros autores acerca da temática, tornando possível avaliar a 
complexidade e importância deste estudo. Observou-se que as crianças e adolescentes 
vítimas que se sentiam acolhidos por seus responsáveis, principalmente pela mãe, em caso 
de violência sexual intra-familiar, freqüentemente explanaram sobre o ocorrido com maior 
facilidade, associada ao acolhimento, sensação de proteção e suporte necessários para a 
adesão aos atendimentos: médico, psicológico e jurídico. As que não receberam suporte 
familiar apresentaram, principalmente, queixas relativas à ausência do acompanhamento 
familiar, dificuldade no retorno às atividades cotidianas, resistencia ao processo terapêutico, 
carência afetiva, estado depressivo, agressividade, déficit escolar, problemas relacionais, 
dentre outras alterações psicossociais. Mesmo sem caráter conclusivo, tornou-se possível 
observar a grande importância das relações parentais no oferecimento de suporte para 
as crianças e adolescentes vítimas principalmente pós-trauma, favorecendo melhor 
restabelecimento. 

Violência, Família, Acompanhamento.
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FATORES ASSOCIADOS AO SOBREPESO E 
OBESIDADE EM ESCOLARES 

Camila dos Santos Araújo (UNIT) Michael Vinicius Santos Freitas (UNIT) Camilla Alves de 
Farias (UNIT) Silvia Regina do Santos (UNIT) César Silva de Souza (UNIT) Viviane Rocha 
de Oliveira (UNIT)

Este artigo tem como objetivo identificar quais fatores estão diretamente ligados à 
prevalência de sobrepeso e obesidade em escolares. Pois, é cada vez mais evidente 
que a falta de conscientização identificada no estilo de vida adotado pela nova geração, 
tem contribuído para a prevalência de sobrepeso e obesidade. Desta forma, torna-se 
de fundamental importância identificar o mais precocemente possível a prevalência de 
sobrepeso e obesidade possibilitando que ações preventivas sejam tomadas para minimizar 
ou até mesmo eliminar o risco da criança se tornar um adulto obeso. Sendo assim, o 
presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, permitindo descrever as 
características de um indivíduo e sua população, estabelecendo possíveis relações entre 
os mesmos. Por tanto, identificou-se que a prevalência de sobrepeso e obesidade foi maior 
no sexo masculino. Observou-se que 90% dos alunos praticam atividades física na escola, 
porém, 40% desses mesmos alunos não praticam atividade física extra escolar. Observou-
se também que 70% dos alunos dedicam muito do seu tempo à frente da TV e que 60% 
costumam dormir durante o contra turno escolar. Conclui-se que, o estilo de vida adotado 
pelas crianças nos dias atuais tem contribuído diretamente para a prevalência de sobrepeso 
e obesidade na infância.

Educação, Saúde e Qualidade de vida.
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FENOLOGIA E DENSIDADE DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS 
E FLORESTAIS EM UM SISTEMA AGROFLORESTAL EM 

AMBIENTE DE RESTINGA

Anderson Nascimento do Vasco (Estagiário da Embrapa – Eng. Agronômica/UFS); Daniel 
Ornelas Ribeiro (Estagiário da Embrapa – Mestrando PPGPV/UESC); Felipe Marques Sobral 
dos Santos (Estagiário da Embrapa – Eng. Florestal/UFS); Evandro Almeida Tupinambá 
(Pesquisador da Embrapa); Edson Diogo Tavares (Pesquisador da Embrapa); Luis Carlos 
Nogueira (Orientador do Estágio – Pesquisador da Embrapa).

Sistemas agroflorestais (SAF) podem contribuir na melhoria do solo, com adição de matéria 
orgânica, ciclagem de nutrientes e proteção contra a erosão, pela interação de diferentes 
espécies e sua densidade populacional. Este trabalho objetivou avaliar a fase fenológica e a 
densidade das principais espécies frutíferas e florestais em um SAF implantado no Campo 
Experimental de Itaporanga, da Embrapa Tabuleiros Costeiros. A área foi demarcada 
em quadrículas de 1,0 m2, facilitando a localização das plantas na área real e no croqui. 
Dentre as florestais, apenas a moringa frutificou nos primeiros 2 anos, alcançando maior 
altura (5,95 m), com 7,1 cm de diâmetro à altura do peito (DAP). As maiores densidades 
populacionais foram 20% (araticum e jatobá) e 17% (canafístula e moringa). A menor 
densidade populacional (5,7%) foi para o pau-brasil. Quanto às fruteiras, apenas o 
mamoeiro e a bananeira frutificaram. A goiabeira atingiu DAP de apenas 3,6 cm. Esses 
resultados indicam a adaptação e potencial dominância da moringa em SAF sobre solo de 
restinga. Ao planejar novas áreas, recomenda-se considerar as diferentes necessidades de 
espaçamento das espécies. Ações de manejo devem ser adotadas para corrigir eventuais 
excessos de densidade populacional, visando oferecer melhores condições para crescimento 
dos diversos indivíduos.

Agrofloresta, Diversidade de espécies, População de plantas.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO SÉCULO XXI: 
ENTRE O DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA 

CRÍTICA E A REPRODUÇÃO DE CLASSES.

Manoel Lacerda Santos Júnior (UNIT) 

Durante os anos 60 assiste-se no Brasil a adequação do sistema educacional ao modelo 
de acumulação, fordismo, e à política nacional-desenvolvimentista, nesse modelo a 
educação teria por papel principal a promoção da mobilidade social; ao chegar a 1990 o 
sistema é pressionado a se enquadrar a um novo modelo, sendo este ditado pelo processo 
de globalização que começa a criar forças em todos os lugares do mundo, só que esta 
adequação dessa vez não será tão fácil de ser promovida, já que o sistema educacional 
nesse momento estará em relativo descrédito, pois, a mobilidade social pregada pelo 
sistema em 1960 efetivamente não existiu. É dentro deste processo de tantas modificações 
e transformações do sistema educacional que se estudará, através de análise bibliográfica 
e estudos de caso, o papel social dos cursos de formação de professores, analisando se 
estes são os responsáveis pelo desenvolvimento da consciência crítica, capaz de promover 
a mobilidade social, ou se não passam apenas de reprodutores de classe. 

Professores, Educação, Globalização.
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FORTALECENDO VALORES ESTRATEGICOS EM 
MERCADOS INTERNACIONAIS: CONSTRUINDO 

IDENTIDADE CORPORATIVA PARA ALÉM FRONTEIRAS 

Cristian Eugenio Orellana Pino, Acadêmico de Administração, Universidade Tiradentes 
Unit 

Observando o processo posterior à consolidação de empreendimentos que logram atingir 
mercados internacionais diferenciados, segue uma serie de estágios que deverão ser 
vistos com novos enfoques. Muitas empresas desorientadas perdem-se por um transitado 
e dinâmico mercado. Devido à falta de visão em construir uma identidade representativa, 
algumas inovadoras ferramentas são essenciais para obter destaque no posicionamento 
da organização. Procuram espaços de mercados orientados ao consumo de produtos de 
manufatura nacional ou internacional. Mercados são cenários complexos, construir uma 
Identidade Corporativa é um instrumento alternativo e inovador já que orienta as estratégias 
da empresa e logras posicionamentos permanentes no mercado internacional. Muitos de 
aqueles mercados possuem um perfil de industrialização, cuja base é a produção nacional 
de produtos manufaturados que a traves da iniciativa privada e governamental procuram 
relacionamentos dirigidos ao aumento da produção nacional. Este tipo de economia sai em 
defesa da invasão dos produtos internacionais aumentando consigo a geração de receita e 
empregos, no entanto carece de especialistas para sua condução. Já há outras economias 
que são de subsistência e se caracterizam por possuir um perfil agrícola simples e, outras 
de exportação de matérias primas, ricas em recursos naturais, no caso de alguns países de 
America do Sul. 

Identidade Corporativa – Posicionamento Estratégico. 
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FRAGMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DA TRAJETÓRIA 
DE MANOEL CLEMENTE NA PROVÍNCIA DE SERGIPE 

(1825-1826) 

Mariângela Dias Santos- UNIT/Proead

Escrever sobre a história de vida de alguém é abrir uma janela para a compreensão da 
realidade, assim na abordagem biográfica, o objeto de estudo é, portanto, o indivíduo, com 
sua singularidade. Este estudo tem como objeto reconstruir a trajetória de vida de Manoel 
Clemente Cavalcante de Albuquerque como 2° Presidente da Província de Sergipe no 
período de 1825-1826.  A análise dos dados auxiliou no entendimento que Manoel Clemente 
trouxe um ritmo novo e progressista para Sergipe. A abordagem biográfica foi a ferramenta 
metodológica utilizada para desvendar os percursos da trajetória de Manoel Clemente. 
Assim, a pesquisa foi estruturada fazendo relação entre a História da Educação com a 
História Cultural, utilizando-se da abordagem biográfica, portanto não se tratando da mera 
descrição ou arrumação dos fatos, mas um esforço da construção dos itinerários passados, 
o que permitiu traduzir em dados concretos sua contribuição a Sergipe. Muitas das medidas 
tomadas para o desempenho cultural da vida sergipana repercutiu para a qualidade do 
serviço prestado a Província, sendo o percussor do Ensino Profissionalizante em Sergipe. 
Essa façanha possibilitou a Manoel Clemente o controle dos ânimos exaltados decorrentes 
das rivalidades dos senhores de terra. Por fim, a pesquisa contribui para a construção da 
trajetória de um personagem da história sergipana.

Manoel Clemente, História Cultural, Biografia. 
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GERMINAÇÃO IN VITRO DE GLIRICIDIA SEPIUM. 

Jamile Aguiar Andrade, UNIT (Estagiária Embrapa Tabuleiros Costeiros);
Andréa Machado, UNIT (Estagiária Embrapa Tabuleiros Costeiros); Regina Beatriz Bernd 
(Orientadora Embrapa Tabuleiros Costeiros). 

A Gliricidia é uma árvore da família Leguminosae, sub-família Faboideae e possui de 6 a 
9 espécies. É uma espécie de múltiplos usos, serve como moirão vivo na construção de 
cercas ecológicas, na alimentação animal (caprinos e bovinos) e na melhoria da fertilidade 
dos solos. São nativas das regiões da América Central e por serem bastante tolerantes a 
temperaturas quentes e não a geadas se propagam facilmente através de sementes ou por 
meio de estacas. O objetivo deste trabalho foi determinar um protocolo para germinação in 
vitro de Gliricidia sepium. O trabalho foi conduzido no Laboratório de Cultura de tecidos de 
Plantas da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Sementes maduras de Gliricidia foram coletadas 
de plantas adultas, passando por assepsia em que foram lavadas em água corrente com 
sabão neutro e dentro da câmara de fluxo laminar as sementes sofreram um processo 
com álcool a 70% durante 1 minuto, hipoclorito de sódio a 1% de princípio ativo durante 10 
minutos e foram lavadas 3 vezes com água destilada estéril e foram inoculadas em meio 
MS. A partir de 7 dias observou-se germinação e que não houve taxa de contaminação., 
pois é uma planta de grande resistência.

Germinação, In vitro, Micropropagação.
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HEPATITES VIRAIS NO ESTADO DE SERGIPE 

José Evaldo Rodrigues de Menses Filho (Ciências Biológicas/UNIT); Sheyla Alves Rodrigues 
(Orientador - ITP/UNIT); Mônica Santos de Melo (PG/UFS); Grazielle Mesquita de Almeida 
Matos (Ciências Biológicas/UFS); Osvaldo Alves de Menezes Neto (MR/USP). 

A distribuição das hepatites virais é universal, sendo que a magnitude dos diferentes 
tipos varia de região para região. No Estado de Sergipe, apesar do número de casos vir 
aumentando gradativamente, a sub-notificação prejudica esta avaliação. Os objetivos da 
avaliação do Sistema de Vigilância das Hepatites no estado de Sergipe são os de assegurar 
que a hepatite foi monitorada de maneira apropriada. Os dados foram coletados através 
do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Em 2002, foi 
registrado um surto de hepatite A no município de Estância, com 203 casos notificados, 
dos quais 104 foram confirmados. O surto teve como principal fonte de infecção, o uso de 
água não tratada pela população. No mesmo ano foram notificados em Sergipe 457 casos 
de hepatite, com confirmação de 307. A faixa etária mais acometida foi o de 0 a 10 anos e 
o grupo ocupacional mais atingido foi o dos estudantes. No mesmo ano foram registrados 
óbitos nos municípios de Aracaju, Nossa Senhora das Dores e Salgado, totalizando oito 
casos. O Sistema de Vigilância das Hepatites do Estado de Sergipe enfrenta, como em 
todo Brasil, vários problemas nas diversas etapas do processo de investigação e vigilância 
epidemiológica. 

Hepatites Virais, Sergipe, Vigilância. 
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HIPERTENSÃO ARTERIAL X PROMOÇÃO DA SAÚDE.

Ana Fátima Souza de Melo (UNIT), Flavia de Moraes Bertozzi (UNIT), Suziane Soares do 
Nascimento (UNIT). 

Hipertensão arterial sistêmica é problema de saúde pública no Brasil. Devido ao aumento 
da longevidade, há crescimento da população hipertensa, visto que a relação é diretamente 
proporcional. O diagnóstico é estabelecido pelo encontro de níveis tensoriais elevados, 
por meio de métodos e condições apropriadas. Tem-se dado ênfase às medidas não 
farmacológicas, de mudança no estilo de vida, para prevenção e controle dos níveis 
tensoriais que devem ser implementadas para os hipertensos, mesmo aqueles em uso 
de anti-hipertensivos. Pela doença ser muticausal e multifatorial, não acarretar na maioria 
das vezes qualquer sintoma aos pacientes e por envolver orientações voltadas para vários 
objetivos, o sucesso na consecução dessas metas é limitado quando decorre da ação de um 
profissional. Objetivos múltiplos exigem diferentes abordagens e formação de uma equipe 
multiprofissional que irá proporcionar ação diferenciada.  Foram conhecidas as ações de 
promoção de saúde para hipertensos, realizadas pela equipe de saúde na Unidade Básica 
em Aracaju, no período de outubro a dezembro de 2007. O estudo quantitativo, transversal, 
teve como amostra a população assistida na UBS, realizado através de formulários 
direcionados a estes. Observou-se que hábitos saudáveis foram adquiridos através de 
ações educativas realizadas pela equipe multiprofissional, identificando fatores associados 
e prevalência desta patologia. 

Hipertensão, Equipe de saúde, Promoção. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS ELASMOBRÂNQUIOS 
CAPTURADOS COMO FAUNA ACOMPANHANTE 

DESCARTADA NA PESCA DE ARRASTO DE FUNDO 
PARA CAMARÃO NO LITORAL DE SERGIPE 

Aline Pinto Silva, Thiago Silveira Meneses, Fabio Neves Santos, Célia Waylan Pereira, 
Luis Carlos Benjamim de Carvalho, Silvana Menezes dos Santos, Grupo de Estudo de 
Elasmobrânquios de Sergipe (GEES), gees.sergipe@bol.com.br 

A pesca do camarão, principalmente aquela realizada através de arrastos de fundo, é 
conhecida como a modalidade pesqueira com maior captura de fauna acompanhante. 
Muitas espécies de elasmobrânquios fazem parte da captura acidental da pesca com 
arrasto, o que torna crítica a situação, uma vez que este grupo de peixes é suscetível 
a exploração pesqueira. Com o objetivo de identificar as espécies de elasmobrânquios 
capturadas na fauna acompanhante descartada da pesca com arrasto no litoral de Sergipe, 
foram acompanhados desembarques de embarcações arrasteiras, que atuam na captura 
de camarão, e desembarcam no Terminal Pesqueiro de Aracaju. Até o julho/2008, foram 
identificadas dez espécies, sendo elas: cação-frango (Rhizoprionodon porosus e R. lalandii), 
cação-azeiteiro (Carcharhinus porosus), tubarão-martelo (Sphyrna lewini e S. tiburo), raia-
verdadeira (Dasyatis guttata), raia-manteiga (Gymnura micrura), treme-treme (Narcine sp.), 
raia-viola (Rhinobatos percellens) e raia-de-duas-cabeças (Rhinoptera bonasus). Dentre 
os espécimes analisados, foram observadas fêmeas grávidas de Narcine sp., e indivíduos 
neonatos e pequenos juvenis das demais espécies. Outras espécies de elasmobrânquios 
certamente ocorrem nas capturas com arrasto de fundo, sendo recomendada a criação de 
um programa de monitoramento das capturas acidentais, devido ao fato de que a maioria 
dos espécimes de elasmobrânquios presentes na fauna acompanhante descartada é 
imaturo sexualmente. 

Elasmobrânquios, Fauna acompanhante, Sergipe. 
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IGREJA MATRIZ DE SÃO CRISTÓVÃO 400ANOS DE FÉ 
E DEVOÇÃO 

Aline Priscila de Santana Freire 

Capital da província de Sergipe até meados do século XIX, São Cristóvão guarda da fase 
colonial alguns edifícios históricos e conservam as suas tradições, como as romarias e as 
festas religiosas. A igreja matriz dentro de um arcabouço histórico que envolve uma cidade 
histórica de origem portuguesa possui uma importância que transcende a sua condição de 
sede religiosa. Configurando-se como uma das primeiras construções da cidade de São 
Cristóvão e que ao longo do tempo sofreu tantas modificações. Apresentamos a proposta 
de poder mostrar esses estudos realizados em São Cristóvão. 

Igreja, São Cristóvão, População. 
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IMPLEMENTAÇÃO DO CODIGO DE ÉTICA 
PROFISSIONAL NO CRAS DA CIDADE DE 

CRISTIÁPOLIS/SE 

Eliane Dias Azevedo Eula Paula Resende Santos Érica Lutygard Rodrigues

Este trabalho aborda tema sobre a implementação do Código de Ética Profissional dos 
Assistentes Sociais, na cidade de Cristinápolis, do Estado de Sergipe. Nele também trata 
das dificuldades e a importância de se ter um Código de Ética Profissional para guiar o 
profissional da área, diante das especificidades cotidianas do assistente Social, trata também 
da forma como o profissional aborda os problemas de seus usuários. Além de tratar da Ética 
na Profissão e da relação dele com os demais profissionais que trabalham no CRAS.

Implementação do código de ética;Problemas;CRAS.
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INFLUÊNCIA DO ÁCIDO GIBERÉLICO E DA CUMARINA 
NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE PICÃO-PRETO 

(Bidens pilosa L.) 

Marcus Aurelius Novais Bancilon Elisiane Cristina Reis Andrade Marcelo Brito de Melo 

No presente trabalho objetivou-se verificar a influência da Giberelina (GA3) e Cumarina (1,2 
benzopirano) na germinação de picão-preto (Bidens pilosa L.). A Giberelina foi diluída em 
solução alcoólica nas concentrações de 0,01 e 0,05 mL para 2,5 ml de álcool. A Cumarina foi 
diluída em solução alcoólica às concentrações de 0,1 e 0,5 mL para 5 mL de álcool. Foram 
feitas duas leituras aos sete e 14 dias e observou-se maior numero de germinações nas 
sementes que foram submetidas à solução de Giberelina a 0,01mL, com média de germinação 
de sete sementes por placa, que quando comparada a testemunha observou-se uma média 
de germinação de cinco plântulas por placa. A Giberelina a 0,05 mL, não foram observados 
bons resultados onde se obteve uma média de quatro sementes germinadas por placa e de 
acordo com as medições realizadas constatou-se o pouco desenvolvimento na radícula e 
melhor desenvolvimento da parte aérea das plântulas de picão-preto. Nos tratamentos com 
a Cumarina não foi observado desenvolvimento em nenhuma das concentrações testadas. 
Foram concluídos resultados satisfatórios com a Giberelina onde nas duas diferentes 
concentrações demonstrou um bom desempenho, entretanto, a Cumarina causou a inibição 
total na germinação das sementes com as concentrações testadas. 

Giberelina, Cumarina, Medicinais. 
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INFLUÊNCIAS DA HISTÓRIA NOVA NAS PRÁTICAS DO 
ENSINO DE HISTÓRIA DA 5ª  série ‘A’ DA E.M.E.F. OLGA 

BENARIO.

Juliana Fabricia Oliveira Nascimento (Curso de História -Unit)
Sandra Ribeiro Alves Martins (Curso de História- Unit) 

Este projeto objetiva relacionar pressupostos da História Nova com práticas de professores 
de História da 5ª série “A” da E.M.E.F. Olga Benario. Inicialmente foi feita a fundamentação 
teórica baseada em fontes bibliográficas, utilizando o método indutivo. Em seguida analisou-
se aulas de três professores de História,  o método utilizado foi o indutivo. A prática docente 
do professor “A” caracterizou-se como tradicionalista, os alunos possuíam um conceito 
pejorativo sobre a disciplina: chata, enfadonha, ruim, inútil. História era vista de forma muito 
distante, como se os alunos e a sua realidade não fizessem parte dela. Os conteúdos eram 
transmitidos mecanicamente, não cabendo interrupções, acréscimos ou questionamentos. 
Em contrapartida as práticas das professoras “B” e “C” contemplavam pressupostos da 
História Nova. As aulas foram dinamizadas com a apresentação de materiais concretos;  
debates; visitação a lugares históricos numa tentativa de fazer os alunos participarem 
das aulas mostrando que fazem parte da História desmistificando os conceitos anteriores. 
Afirmando a idéia que com o uso de alguns pressupostos da História Nova é possível 
transmitir aos alunos um ensino de História agradável, dinâmico e real, possibilitando-os 
compreender a sua realidade e o mundo que os cerca.

Ensino, História, História Nova.
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INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: UTILIZAÇÃO DAS 
TIC NO ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS DE 

SERGIPE 

Markus Wanders (Sistemas de Informação – UNIT); Ramon Luiz Alves Machado (Sistemas 
de Informação – UNIT); Hortência de Abreu Gonçalves (Orientadora UNIT) 

O ensino pelo computador possibilita o acesso ao conhecimento interdisciplinar e 
transdisciplinar integrando conteúdos por meio da interação teoria - prática pedagógica 
na sala de aula. Objetivou-se analisar o conhecimento dos docentes do ensino médio de 
escolas públicas nos município de Estância e Lagarto/ Sergipe, quanto ao uso da informática 
na sala de aula. Pesquisa bibliográfica e de campo com aplicação de questionário e termo 
de consentimento livre e esclarecido com 16 professores e 113 alunos. Essas escolas 
possuem laboratório de informática acima de 10 computadores (administração, apoio, 
didática e pesquisa). Oito professores possuem computador e internet, 5 computador e 3 
não possuem. No conhecimento da informática, 2 desconhecem, 11 conhecem o básico, 
2 intermediário e 1 avançado.  Na educação, 7 utilizam internet, 8 comungam indução à 
preguiça mental e 2 falta de confiabilidade. Os estudantes, 10 possuem computador, 20 
com internet e 81 não possuem. Conhecimentos da informática, 59 desconhecem, 18 são 
intermediários e 5 avançados. Uso do computador, 27 não o usam, 37 usam para lazer, 25 
pesquisa e 13 atividades didáticas. Quarenta e nove pais possuem condições financeiras 
para aquisição de computador. Apesar dos professores reconhecerem a importância dessa 
tecnologia, não fazem uso dela na prática pedagógica. 

Informática; Educação; Prática Pedagógica.
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INTEGRAÇÃO ENTRE CIÊNCIA E ARTE COM RESINAS 
COMPOSTAS: RELATO DE UM CASO CLÍNICO.

Johndiel Guedes de Souza  Izabel Fernanda Lisboa Ferro Bragança Jamille de Oliveira 
Santos Whendel Santos Santana Almeida Helmut Hagenbeck Neto Carla Pereira Santos 
Porto (UNIT )

As resinas compostas vêm sofrendo constante evolução em função do apelo estético 
imposto pela sociedade moderna, além de que, as propriedades químicas têm melhorado 
instantemente proporcionando maior durabilidade, resistência e estética satisfatória de 
forma a proporcionar ao cirurgião – dentista a oportunidade de reproduzir com grande 
fidelidade os dentes naturais. Porém, é preciso elaborar um plano de tratamento que vise 
à otimização do tempo clínico. O caso clinico a ser apresentado trata-se de uma paciente 
adolescente com 15 anos de idade, que após a remoção do aparelho ortodôntico, foi 
encaminhada pelo ortodontista à clínica Odontológica da Universidade Tiradentes pelo 
ortodontista para fechamento entre as unidades dentárias 32, 33 e 42,43. O presente artigo 
tem como objetivo descrever um caso clínico onde existe a correlação interdisciplinar entre 
a Ortodontia e a Dentística Restauradora. Relata-se passo a passo a reconstituição de um 
sorriso após fechamento de diastema entre os caninos e incisivos laterais inferiores com 
resinas compostas micropartículas.

Interdisciplinaridade, Ortodontia, Odontologia Estética. 
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INTERAÇÃO ENTRE FARINHA DE ROCHA E MATÉRIA 
ORGÂNICA EM  SISTEMAS AGROFLORESTAIS SOBRE 

UM SOLO DE RESTINGA

Daniel Ornelas Ribeiro (Estagiário da Embrapa – Mestrando PPGPV/UESC); Anderson 
Nascimento do Vasco (Estagiário da Embrapa – Eng. Agronômica/UFS); Paula Maria Silva 
Passos (Estagiária da Embrapa – Eng. Agronômica/UFS); Evandro Almeida Tupinambá 
(Pesquisador da Embrapa); Edson Diogo Tavares (Pesquisador da Embrapa); Luis Carlos 
Nogueira (Orientador do Estágio – Pesquisador da Embrapa).

Matéria orgânica e farinha de rocha são insumos melhoradores da qualidade do solo, sendo a 
aplicação de farinha de rocha normalmente recomendada juntamente com matéria orgânica 
para melhor efeito. Este trabalho objetivou avaliar o efeito da interação entre farinha de 
rocha (FR), da região de Ipirá-BA, e matéria orgânica (MO) em um neossolo quartzarênico, 
com agrofloresta, no Campo Experimental de Itaporanga, da Embrapa Tabuleiros Costeiros. 
Análises de fertilidade permitiram avaliar duas áreas de SAF (1 e 2), em 2 subáreas (“C”, 
com FR, e “S”, sem FR), a 0-20 e 20-40 cm. Na camada de 20-40 cm não houve efeito 
melhorador de MO. Na camada 0-20 cm, o teor de MO aumentou de médio, nas áreas “1S” 
(2,72 dag/kg) e “2S” (2,66 dag/kg), para alto, nas áreas “1C” (3,56 dag/kg) e “2C” (3,86 
dag/kg). A capacidade de troca catiônica subiu de 2,86 e 3,72 cmolc/dm3, para 5,73 e 5,94 
cmolc/dm3, respectivamente. Ca+Mg e soma de bases melhoraram do nível médio para 
alto. Aumentaram também os teores de fósforo e potássio. Esses resultados confirmam a 
interação FR e MO, com efeito melhorador da qualidade do solo, nas condições estudadas. 
Avaliações anuais são recomendadas para monitorar efeitos acumulativos de longo prazo.

Agrofloresta, Fertilidade do solo, Neossolo quartzarênico.
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INTERAÇÕES ENTRE OXYTRIGONA TATAIRA SMITH, 
1863(HYMENOPTERA, APOIDEA, MELIPONINA) E 

HOMÓPTEROS EM UMA ÁREA URBANA DE ARACAJU-
SE

Larissa Batista Lima, Kamila F. A. Santana, Maxwell Souza. Silveira.
Laboratório de Biologia Tropical/Instituto de Tecnologia e Pesquisa, Departamento de 
Ciências Biológicas da Universidade Tiradentes

Os meliponineos apresentam várias associações com outros grupos de insetos, eg. 
coleópteros, formigas e térmitas, destacando-se a coleta de exudato em homópteros. Este 
estudo teve como objetivo identificar as principais interações, a freqüência de atividade e os 
padrões comportamentais de Oxytrigona tataira, durante a coleta de exudato em uma espécie 
de Homópteros de uma mangueira, localizada no Campus Farolândia da Universidade 
Tiradentes, em 24, 25 e 30 de maio de 2008, das 6:00 às 17:00h. Foram marcados 6 galhos 
colonizados, com altura média de 1,65 m. Ao início de cada dia de observação foi registrado 
o número de adultos e ninfas bem como os dados microclimáticos. A freqüência de visita 
e os padrões comportamentais das abelhas foram observados durante 20 minutos, dentro 
de cada hora. Os galhos apresentaram 846 Homópteros, sendo 71 adultos e 775 ninfas. 
Foram registradas 3390 visitas de O. tataira. Destas, 637 foram observadas coletando 
exudato. A maior freqüência de atividade ocorreu entre 9:00 e 14:00h, com temperatura 
média de 33ºC. Durante as vistas as abelhas tocavam os Homópteros com as antenas. As 
abelhas apresentaram comportamento agressivo em relação aproximação de outros insetos 
podendo representar proteção aos Homópteros contra predadores, ou evitar competição.

Abelhas sem ferrão, Comportamento, Homópteros. 
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LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
ACERCA DE TEMAS EDUCACIONAIS APRESENTADOS 

NA SEMANA DE PESQUISA DA UNIVERSIDADE 
TIRADENTES – SEMPESQ: DE 1998 A 2007

Celia Maria Serra Pereira (Especialista em Tecnologias Educacionais – UNIT, cemasepe@
bol.com.br), Celia Waylan Pereira (celiway@bol.com.br), Nielza da Silva Maia de Souza 
(Mestranda em Educação/UFS)

A Semana de Pesquisa da Universidade Tiradentes (Sempesq) é um evento anual que 
marca o calendário científico de Sergipe desde 1998. Ao longo dos anos o evento foi se 
consolidando e ganhando mais representatividade com participação cada vez mais expressiva 
de instituições, pesquisadores, educadores e estudantes comprometidos em ampliar e 
consolidar as pesquisas, potencializando o trabalho científico como um todo. O presente 
trabalho é o resultado de uma pesquisa que busca caracterizar epistemologicamente as 
produções apresentadas no Sempesq durante todos os anos de realização do evento, ou 
seja, de 1998 a 2007. A análise foi realizada com base na leitura dos trabalhos publicados 
nos anais do evento (cd-rom e livros). Para tanto, buscou-se analisar os textos de acordo 
com o Esquema Paradigmático de GAMBOA (1987), no qual são identificados quatro níveis: 
metodológico, técnico, teórico e epistemológico. Os resultados apontam que em relação 
ao nível teórico os temas abordados nesses encontros foram bastante diversificados 
e envolveram educação ambiental, formação docente, educação inclusiva, movimento 
estudantil, historiografia da educação sergipana, novas tecnologias educacionais, entre 
outros. Para apoiar os trabalhos, os autores mais citados foram: Marx, Durkein, Engels, e 
outros. As pesquisas desenvolvidas priorizaram os procedimentos qualitativos. Observou-
se também que ocorreu um aumento considerável no número de trabalhos com temática 
educacional apresentados desde 2005, talvez por conseqüência da implantação do núcleo 
de pós-graduação em educação da Universidade Tiradentes. Importante observar também 
que há uma grande variação quanto ao número de autores de cada trabalho, com alternância 
da predominância de trabalhos em grupo e trabalhos elaborados por um único autor a cada 
ano. Em suma, o Sempesq vem se consolidando como importante evento no estado de 
Sergipe para divulgação de pesquisas educacionais.

Produção Científica, Sempesq, UNIT.
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LUDOTERAPIA:UMA ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA-
EDUCACIONAL PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 

Carla Daniela Konh- Mestranda do NPGED- UFS

Este trabalho tem por objetivo demonstrar a importância de resultados que tem sido 
alcançados com a prática da  ludoterapia no tratamento e recuperação da criança 
hospitalizada, a fim de que essas crianças possam dar continuidade ao desenvolvimento 
cognitivo e à aprendizagem durante a internação hospitalar, de modo que as atividades 
desenvolvidas, de caráter pedagógico-educacional com abordagem de conceitos curriculares, 
possam auxiliar no resgate à saúde da criança internada, transformando assim o tempo 
ocioso dessas crianças em um lazer direcionado ao desenvolvimento e facilitando assim o 
seu retorno à escola..A metodologia utilizada esta seguindo a linha qualitativa, através de 
leituras e observações de comportamentos, adotando-se o método descritivo-explicativo. A 
coleta de dados esta sendo feita também através de entrevistas (com questões estruturadas 
e semi-estruturadas) com equipe de saúde, pais/acompanhantes e as próprias crianças 
hospitalizadas. A tabulação e análise dos dados tem sido feitas de modo a traçar o perfil 
das crianças atendidas e avaliar os objetivos alcançados. Parte dos resultados será aqui 
apresentada (pois a pesquisa esta em andamento) com base na bibliografia estudada, nas 
entrevistas realizadas, na análise dos resultados das atividades pedagógicas e na influência 
das mesmas na recuperação da saúde das crianças. 

Educação; Hospital; Criança.
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MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL: 
REFLEXÕES NECESSÁRIAS.

Abraão Torres de Oliveira (Unit – Itabaiana - Direito); Aclécia dos Santos Lapa (Unit – 
Itabaiana - Direito).

Meio Ambiente e Preservação Ambiental: reflexões necessárias. Abraão Torres de Oliveira 
(Unit – Itabaiana - Direito); Aclécia dos Santos Lapa (Unit – Itabaiana - Direito). Este estudo 
descreve e analisa, a relevância de se pensar sobre o Meio Ambiente, e criar práticas de 
preservação ambiental. A Constituição Federal, no seu título VIII, Capítulo VI, Art. 225 
menciona que “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações.” Refletir o contexto atual da sociedade mundial e procurar respostas a 
questionamentos diversos, se torna indispensável em qualquer formação profissional. Este 
trabalho foi desenvolvido em uma disciplina complementar promovida pela Unit – Itabaiana/
SE, tendo como orientadora a Profa. Ana Célia.  Adotando uma abordagem qualitativa para 
análise do objeto em estudo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica para a coleta de dados. 
Diante dos dados percebe-se que, a sociedade está se auto-destruindo. As pessoas estão 
sofrendo por falta de uma consciência reflexiva, por cada um, querer levar vantagem sobre 
tudo e todos. Criando-se uma cultura de passividade, ao ver ao errado e simplesmente dizer 
“deixa pra lá”. E neste sentido esta apresentação, será um instrumento, que tentará incutir 
no coração de cada ouvinte a possibilidade de repensar o cotidiano.

Meio-ambiente; Educação ambiental; Preservação ambiental. 
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MEMÓRIAS E LEMBRANÇAS DE UM POVO: MARCAS 
DO CANGAÇO EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SE 

(1929-2008)

Caio César Santos Gomes 

Essa pesquisa focaliza as memórias dos atores sociais que viveram na época do 
movimento do cangaço na cidade de Nossa Senhora da Glória-SE, tendo como objetivo 
analisar o imaginário social acerca da passagem dos cangaceiros no referido município, 
bem como a influência de elementos do cangaço na cultura local, repositório das tradições 
e costumes da população. A coleta de fontes para a composição deste estudo esteve 
embasada pela metodologia da história oral e a análise do universo mental ocorreu por 
meio da interpretação da memória social. Este estudo descortina as diversas formas de 
manifestação das memórias e lembranças dos indivíduos, em uma época que os sertões 
do Nordeste brasileiro enfrentavam, além dos problemas naturais, a ação dos grupos de 
cangaceiros, tidos como facínoras e bandidos sanguinários.  

Memória social; Cangaço; Nossa Senhora da Glória. 
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MENSURAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO: ANÁLISE, 
CRIAÇÃO E GEOREFERENCIAMENTO DE 

INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO E POBREZA 
DOS MUNICÍPIOS DE SERGIPE 

Magalí Alves de Andrade (UFS e CEFET)

Existem, no Brasil e no mundo, várias tentativas de mensurar o desenvolvimento. A mais 
conhecida delas é o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), criado na década de 90 
compostos por três dimensões: Renda, Educação e Longevidade. No entanto, ineficiente 
na mensuração dos níveis municipais, por isso o IDH sofreu algumas modificações, dando 
origem ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). Muitas outras tentativas 
de mensurar o desenvolvimento vêm sendo desenvolvidas no Brasil. A metodologia utilizada 
para o desenvolvimento deste trabalho foi a análise de três índices: IDH-M, IAE (Índice de 
Acesso a Educação) e IASB (Índice de Acesso a Serviços Básicos). Sendo os dois últimos 
criados neste trabalho. Logo após o cálculo dos índices, foram feitos o georeferênciamento, 
divididos em 5 níveis representados por uma escala de cores, indo do mais claro ao mais 
escuro de forma crescente do nível de desenvolvimento. Sendo aplicado para os 75 
municípios de Sergipe em 1991 e 2000. Assim, é possível perceber o desenvolvimento de 
Sergipe de forma desigual, mas com melhoras gerais. Na educação, onde praticamente 
todos os municípios apresentaram evolução, é preciso atentar para a possibilidade da 
melhora de uma “educação de subsistência”, ou seja, apenas a elevação da alfabetização. 

Mensuração; Desenvolvimento; Índices.
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MONITORAMENTO DA CAPTURA DE TUBARÃO-
FRANGO, Rhizoprionodon porosus (POEY, 1861), 

PELA FROTA ARTESANAL DE EMALHE NA PRAIA DO 
MOSQUEIRO, LITORAL SUL DE SERGIPE 

Deisylaine Maria dos Santos, Edwilson Dantas dos Santos, Thiago Silveira Meneses, Grupo 
de Estudo de Elasmobrânquios de Sergipe (GEES), gees.sergipe@bol.com.br 

O tubarão-frango Rhizoprionodon porosus possui registro ao longo de todo o litoral brasileiro, 
porém é mais abundante na costa nordeste, apesar de existirem evidências que indicam 
maior abundância no Sudeste e Sul no passado. Com o objetivo de caracterizar a captura de 
Rhizoprionodon porosus pela frota artesanal sediada na Praia do Mosqueiro, que opera com 
rede de emalhe de fundo, foram monitorados 161 desembarques destas embarcações. As 
capturas ocorreram ao longo de todos os meses do ano e em profundidade variando entre 
3 e 35 metros. Todos os tubarões capturados foram etiquetados, identificados quando a 
espécie, sexo e estágio de desenvolvimento sexual e medidos quanto ao comprimento total. 
Um total de 527 tubarões foram capturados, dos quais 267 (ou 50,7%) eram Rhizoprionodon 
porosus. A amplitude de comprimento total foi de 356 a 845mm sendo a classe modal de 
401 a 450 mm e a captura foi composta de grande quantidade de indivíduos imaturos 
sexualmente, representado principalmente por juvenis. O tubarão Rhizoprionodon porosus, 
apesar de não constituir alvo das pescarias, é importante, dada a sua abundância nas 
capturas, no entanto esta modalidade pesqueira consiste em perigo para população dessa 
espécie, uma vez que captura elevado número de indivíduos sexualmente imaturos. 

Captura, Rhizoprionodon porosus, Sergipe. 
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NÍVEL DE CONHECIMENTO DAS MULHERES EM 
RELAÇÃO AO TRATAMENTO DO CLIMATÉRIO. 

Gleyce kelly santos pereira, ana cristina santos de andrade, ane priscila santos, elizângela 
babolim giansante, fabiana monteiro da silva almeida, patrícia gouveia do couto. (acadêmicas 
de enfermagem da unit) 

Climatério compreende uma fase de modificações fisiológicas ocorrido no periodo de 
transição fértil para o não fértil. Caracterizado pela queda da produção hormonal originando 
uma sintomatologia desagradável nas mulheres. Muitas vezes que se encontram no ápice 
profissional. A obtenção de conhecimento e indispensável por haver nesse período a 
vulnerabilidade de desenvolvimento de certas doenças. Por isso a necessidade de avaliar 
o tipo de informação e que serviço procurar para obtenção de maiores esclarecimentos. Foi 
realizado um estudo qualitativo com abordagem exploratória com as integrantes do PAIM 
durante um encontro realizado numa universidade particular. Os dados foram analisados 
qualitativamente através do conteúdo dos questionários aplicado em de maio de 2008. 
Observamos que a falta de informação entre as mulheres é elevado, existe muita distorção e 
credibilidade de crenças populares. Vale ressaltar a importância do profissional de saúde para 
dar informações suficientes a fim de minimizar ou solucionar as dúvidas e questionamentos 
sobre o que seja climatério. Os enfermeiros estão em uma posição excelente para ajudar a 
desmistificar as atitudes e as crenças da sociedade sobre esta etapa de vida de transição 
das mulheres, agindo como facilitadoras do processo de conceituação e direcionamento da 
mulher em toda sua etapa de vida.

Climatério, Conhecimento, Enfermagem.
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NÍVEL DE SATISFAÇÃO E CONFIABILIDADE DA 
ANALGESIA POR ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA 
TRANSCUTÂNEA EM PACIENTES COM DOR CRÔNICA. 

Mariana Cristina Tôrres Campos (UNIT); Alan dos Santos Fontes (UNIT); Camila Greyce 
Santos Silva (UNIT); Carlos Dornels Freire de Souza; Hélio Fernandes Ribeiro Neto 
(Fisioterapeuta - UNIT); Carlos Eduardo de Andrade (Orientador – Docente UNIT) 

A dor é uma experiência sensorial pessoal e subjetiva, influenciada pelo aprendizado 
cultural. O TENS é o principal recurso eletroanalgésico empregado no tratamento da dor 
que age tanto estimulando as fibras β como na liberação de opiáceos endógenos. O objetivo 
deste trabalho é avaliar a confiabilidade e satisfação da analgesia induzida pela TENS em 
pacientes do Município de Aracaju – SE. A pesquisa é do tipo descritivo com delineamento 
transversal, cuja amostra foi composta por 14 pacientes. A coleta de dados se deu por um 
questionário composto de 8 questões, divididas em dois blocos. Dos entrevistados, 14,2% 
foram do sexo masculino. 42,8% apresentavam gonartrose. Quando perguntados se tinham 
conhecimento da TENS, 50% dos pacientes responderam “SIM”. 57,4% responderam ter 
sentido medo durante a primeira aplicação. 42,8% quando perguntados sobre o nível de 
dor antes do uso da TENS, de acordo com a Escala Analógica de Dor, afirmaram ter nível 
10 e 92,9% apresentavam nível de dor acima de 05. Após início da terapia, o nível de dor 
foi reduzido em 90%. O estudo revelou uma grande eficácia da TENS no tratamento de 
pacientes com dor crônica. A confiabilidade e satisfação são justificadas pela melhora na 
realização das Atividades de Vida Diária. 

Dor, TENS, Confiabilidade Terapêutica.
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O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO 
JUVENIL E O CONTEXTO FAMILIAR DE SEUS 

USUÁRIOS 

Nara Conceição Santos Almeida UNIT) Janaína Bianca Barletta (UNIT) Lucivanda 
Cavalcante Borges (UNIT) Maria do Socorro Sales Mariano (UNIT)

O presente trabalho expõe as atividades referentes ao Estágio Básico I e II, em Práticas 
Educativas e Promoção de Saúde, a partir da exposição da vivência no Centro de 
Atenção Psicosocial Infanto Juvenil (CAPSi/ad). Com a política da desospitalização e da 
desinstitucionalização, surge a Psicologia da Saúde, a qual visa à prevenção, ao diagnóstico, 
ao tratamento de transtornos mentais e às políticas públicas voltadas para tais atividades. 
Assim, a partir da observação do cotidiano do CAPSi/ad, foi elaborado e aplicado um 
Projeto de Intervenção no período de um ano, voltado para os responsáveis pelos usuários 
do referido centro, no intuito de contribuir para a melhoria das condições de vida destes 
indivíduos. Para tanto foi formado um grupo com dez encontros, que desenvolveu atividades 
de cunho terapêutico e psicoeducativo. O grupo era composto por 30 participantes e se 
reunia uma vez por semana. Para a realização destas atividades foram utilizadas dinâmicas, 
exibição de filmes, sessões de relaxamento e vivências. Como resultado foi possível verificar 
a participação das famílias nas reuniões, ativação de discursos sobre os usuários e de 
temáticas referentes à dinâmica familiar e à saúde mental, possibilitando maior integração 
da família quanto ao entendimento do sofrimento psíquico da clientela infanto-juvenil.  

Reforma Psiquiátrica; CAPS; Família.
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O COMPLEXO DA SOJA NO BRASIL 

Valdeildes Santos Silva, Elange Oliveira dos Santos e Wilma Cristiane dos Reis. 

O presente trabalho tem por objetivo geral analisar o desenvolvimento do capital, expansão 
e supostos impactos causados a partir da produção de soja no Brasil. Os procedimentos 
metodológicos utilizados foram o método estatístico com a pesquisa bibliográfica. A partir da 
analise dos dados verifica-se que a cultura da soja foi implantada no Brasil primeiramente na 
região Sul no estado do Rio Grande do Sul, através dos Estados Unidos. Mas foi na década 
de 1960 que se intensificou ganhando importância para a economia do país, dessa forma 
o governo resolveu implantar políticas como, por exemplo, subsídios para os agricultores 
melhorem sua produção. Na década de 1970 a soja passou a ser cultivada na região 
Centro Oeste na qual se transformou na maior exportadora de soja do Brasil implantando o 
agronegócio inclusive possui tecnologia de ponta para poder produzir. Cabe ressaltar que 
esse tipo cultivo requer altos investimentos em mecanização e mão de obra qualificada, 
além de vastas áreas de produção em grande escala. Hoje está presente em praticamente 
todas regiões brasileira. Nessa relação pode-se concluir que a produção de soja no Brasil 
acontece entre os grandes latifundiários donos de capital, já que os pequenos agricultores 
não obtêm recursos para então competir com os grandes empresários. Além disso, um fator 
importante é a degradação ambiental causada pelas plantações, uma vez que, utilizam-se 
fertilizantes e agrotóxicos, nos quais, contaminam o solo, rios e etc.  

Soja, Economia, Impactos. 
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O ENSINO AGRÍCOLA, A FORMAÇÃO EM ECONOMIA 
DOMÉSTICA E A EXTENSÃO RURAL: UM ENFOQUE 

PROFISSIONAL. 

Ana Carla Menezes de Oliveira (CECH-UFS, anacarla@eafsc.gov.br), Virley Santos 
(UNIT,virleysantos@eafsc.gov.br) 

Este trabalho tem como objetivo apresentar o Ensino Agrícola, a formação em Economia 
Doméstica e a extensão rural através de um enfoque profissional, evidenciando sua 
origem, evolução e perspectivas. Dessa forma, utilizaram-se como fonte de pesquisa, 
dados referentes ao ensino agrícola no Brasil e na Escola Agrotécnica Federal de São 
Cristóvão em documentos, leis, decretos e materiais coletados em arquivos e bibliotecas. 
Diante dos dados verificamos que a implantação do Ensino Agrícola, objetiva a formação de 
um profissional que atue como agente de transformação social no meio rural, fornecendo 
condição necessária para colaborar com a diminuição do êxodo rural, melhorar as 
condições de vida da família rural em função do trabalho de extensão rural e da formação 
em Economia Doméstica e o aumentar a produção e a atividade agrícola. A implantação do 
ensino Agrícola através da extensão rural no Brasil teve sua origem ligada à preocupação 
das elites para com a educação rural feminina e com o desenvolvimento econômico do 
setor agrícola. Com a contextualização histórica, compreendemos como a extensão rural 
investiu duplamente sobre o campesiano e na difusão de uma ideologia comunitária capaz 
de sofrer a mais completa despolitização e ao mesmo tempo que preparava as condições  
para o trabalho rural.

Economia Doméstica- Ensino Agrícola- Extensão Rural. 
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O HÁBITO DA LAVAGEM DAS MÃOS DE ALUNOS DO 
ENSINO FUNDAMENTAL EM ARACAJU 

Geisa Carla de Brito Bezerra Lima (UNIT), Beatriz Pereira dos Santos (UNIT). 

A lavagem das mãos é o método mais eficaz contra a proliferação de microorganismos 
patogênicos nos diversos tecidos do corpo, visa à remoção destes e também de sujidades, 
substâncias tóxicas e medicamentosas, evitando a disseminação de doenças, protegendo 
e promovendo a saúde. Esta deve ser realizada antes e depois de usar o toalete, ao tossir 
ou espirrar usando as mãos e ao exercer qualquer atividade que possa envolver mãos 
contaminadas. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, analítica e explicativa com 
base em pesquisa de campo, visando saber o nível de conhecimento, a porcentagem de 
crianças que possuem o hábito de lavar as mãos, estimulando o hábito de higiene, tendo 
como critério de seletividade apenas a faixa etária de 8 a 10 anos. Realizou-se uma visita 
a um colégio público de ensino fundamental em Aracaju para explicar o projeto e aplicar 
um questionário às crianças, a partir deste, ensinamos técnicas para lavagem de mãos, 
utilizando cartilhas, dinâmicas e palestras. O percentual de crianças que possuem o hábito 
da lavagem das mãos corresponde a 81% do total da amostra. Observou-se que as crianças 
avaliadas têm um nível de conhecimento bom quando comparado aos fundamentos 
teóricos.

Higiene, Microorganismos, Lavagem das mãos. 
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O MEIO AMBIENTE SOB A ÓTICA DOS ALUNOS DAS 
9ª SÉRIES DO COLÉGIO ESTADUAL PROF. GONÇALO 

ROLLEMBERG LEITE -ARACAJU/SE

Maria Luiza Rodrigues de Albuquerque Omena (UNIT)  Claudi Cândia Araújo - Colégio 
Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg Leite  Álvaro Batista Batista Azevedo - CEFET-SE 

A busca por sociedades sustentáveis é uma demanda emergente. A ausência da temática 
ambiental nas grades curriculares do ensino básico, aliada à falta de preparo dos professores, 
tem contribuído para o desinteresse dos jovens. Este trabalho investigou a percepção de 
alunos das 9ªs séries do Colégio Estadual Prof. Gonçalo Rollemberg Leite, Aracaju-SE, 
sobre o tema meio ambiente. Com base na pesquisa exploratória, que se deu mediante a 
observação da dinâmica do comportamento dos alunos, assim como da aplicação de um 
questionário estruturado, verificou-se que as ações escolares não privilegiam a temática 
ambiental, suscitando a adoção de estratégias que visam uma melhora efetiva na conduta 
ambiental dos alunos, não apenas na educação formal, como nos demais campos sociais. 

Educação ambiental; Ensino básico; Meio ambiente. 
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O MICROCRÉDITO COMO ALTERNATIVA PARA AS 
IMPERFEIÇÕES DO MERCADO

Zisleide Soares Morais (UFS), Thiago de Souza Oliveira (UFS), Magali Alves de Andrade 
(UFS), Anderson Renê Santos Silva (UFS), Andersonn Souza Gonçalves (UFS) 

Em sua principal obra, a Teoria do Desenvolvimento Econômico, Schumpeter discute 
as causas das transformações econômicas, distinguindo os conceitos de crescimento e 
de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento não é o simples crescimento da 
população e da riqueza, é uma perturbação do equilíbrio, que se apresenta na esfera da 
vida industrial e comercial. Na visão schumpeteriana, o país se desenvolve a partir do 
momento que surgem as inovações da atividade econômica, bem como o empreendimento 
e o acesso ao crédito. O trabalho está centrado neste último elemento, e para tal, faz-se 
necessário a presença do banqueiro, um agente fundamental para o desenvolvimento, pois 
desempenha a função de intermediário entre o empresário e os proprietários dos meios 
de produção. Nosso objetivo é analisar as imperfeições do mercado de crédito, tal como 
a assimetria de informação que resulta em seleção adversa e risco moral, que acarretam 
na restrição do crédito e, por conseguinte impedem que demandantes potenciais tenham a 
oportunidade de crescimento econômico.  Através de revisão bibliográfica e ampla discussão 
com professores especializados, notou-se que uma possível solução do problema estaria 
na difusão da informação e no crescimento de uma política de microcrédito capaz de reduzir 
as imperfeições do mercado e ampliar o nível de renda da população.  O trabalho incorpora 
tais considerações, tendo por base a teoria do tripé schumpeteriano, analisa a evolução 
do microcrédito no Brasil e a tendência de crescimento nos anos de 2004 a abril de 2008, 
sugere também indicações para alavancar o crescimento econômico por meio do acesso ao 
crédito, concluindo que a assimetria de informação é a principal causa para o racionamento 
de crédito, indicando o microcrédito como uma saída de escape para a restrição do crédito 
tradicional e uma possível solução para o desenvolvimento.

Sistema financeiro, Assimetria de informação, Microcrédito.
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O TABAGISMO COMO FATOR DE RISCO PARA 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA 

Giselle Santana Dosea ( UNIT ) Lílian Reis ( UNIT), Carla Ascenção ( UNIT ); Andressa 
Marques( UNIT ); Patrícia Roberta dos Santos ( UNIT ) 

As doenças cardiovasculares são a causa mais comum de morbimortalidade nos países 
desenvolvidos, sendo o tabagismo o maior fator de risco modificável para as doenças 
cardiovasculares entre elas a hipertensão arterial. A fim de avaliar a relação existente entre 
pressão arterial e os nível de dependência ao tabaco realizamos um estudo transversal 
na cidade de Aracaju, no período de abril a junho de 2008. Foram avaliados 40 indivíduos 
de ambos os sexos com idade entre 20 e 60 anos divididos em 2 grupos de acordo com a 
faixa etária: Grupo(A) 20 a  40 anos e Grupo (B) 41 a 60 anos .Todos os voluntários tiveram 
a pressão arterial aferida e responderam ao Teste de Faergestron no mesmo dia, sendo 
excluídos os portadores de cardiopatias, hipertensão e diabetes. Os resultados revelaram 
uma relação positiva entre a dependência ao tabaco e a hipertensão entre os indivíduos 
do grupo (B) 3 vezes maior quando comparada aos indivíduos do grupo (A) . Conclui-se 
com o estudo que há relação entre o grau de dependência ao tabaco e a hipertensão 
arterial, entretanto diversos fatores como sedentarismo, idade, obesidade, dislipidemia, 
hereditariedade, uso de anticoncepcionais e estilos de vida contribuem para o aumento dos 
seus níveis.

Hipertensão arterial, Tabagismo, Saúde pública.



375

O TRATAMENTO DA GONARTROSE: EM BUSCA DE 
UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 

Autores: Hericalizandra Santa Rosa Santana (Unit); Mayana Cibely Mota Santana (Unit).
Co-autor: Walderi Monteiro da Silva Júnior 

A gonartrose é uma afecção crônica, degenerativa, inflamatória e progressiva que provoca 
a destruição da cartilagem articular do joelho levando à deformidade, apresenta um quadro 
doloroso e alterações musculares, tendinosas e ligamentares, comprometendo a qualidade 
de vida do paciente. Este estudo tem como objetivo relatar o caso clínico e avaliar como 
o tratamento fisioterapêutico influenciou na qualidade de vida da paciente M.C.S.S., sexo 
feminino, 66 anos com diagnóstico clínico de Gonartrose e diagnóstico fisioterapêutico de 
Limitação Funcional Leve para Marcha, ao buscar a melhora do quadro clínico, prevenir 
agravos e deformidades. O tratamento objetivou: controlar a inflamação; diminuir e eliminar 
a dor; liberar as aderências articulares; manter e aumentar a flexibilidade, ganhar ADM; 
aumentar a força, resistência e endurance muscular; melhorar a propriocepção; treinar 
a marcha; priorizando a deambulação sem limitações, melhora do condicionamento 
cardiovascular, em busca de uma melhor qualidade de vida para a paciente. Os resultados 
encontrados foram: boa deambulação; eliminação do edema e da dor; ganho de ADM; ótima 
flexibilidade; aumento da força para grau 5, endurance e resistência muscular; melhora 
do condicionamento cardiovascular. Conclui-se com o presente estudo que o tratamento 
proporcionou melhora e estabilização do quadro da paciente, contribuindo para melhor 
qualidade de vida.

Gonartrose. Fisioterapia. Qualidade de vida. 
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O UNIVERSO DAS PESSOAS SURDAS: UM 
COMENTÁRIO A RESPEITO DAS SUAS IDENTIDADES 

Elias Souza dos Santos (FASE), essc10@hotmail.com. Elenita Cristina Souza dos Santos 
(UNIT), elenitacss@hotmail.com

O objetivo do presente estudo é fazer um comentário a respeito das identidades das pessoas 
portadoras de deficiência auditiva. O trabalho classifica-se, metodologicamente, como sendo 
uma pesquisa bibliográfica. Para a elucidação do tema, buscou-se apoio nos pressupostos 
dos Estudos Culturais e Estudos Surdos. A educação das pessoas surdas, durante muito 
tempo, foi dominada por uma ideologia denominada ouvintismo. Conseqüentemente, vários 
danos foram causados no processo educacional desse grupo, diga-se de passagem, a 
questão das suas identidades. Por conta dessa dominação, nos deparamos com vários 
tipos de identidades surdas. São elas: identidades surdas híbridas, identidade surda de 
transição, identidade surda incompleta e identidade surda flutuante. É uma pesquisa 
importante, pois a partir desse problema, procurou-se situar o atual contexto da educação 
das pessoas surdas, questionando assim, uma tendência pedagógica que tem massacrado 
o desenvolvimento educacional dos sujeitos surdos. Assim, criar condições dignas para 
a educação das pessoas surdas exige acima de tudo, que elas tenham conhecimento da 
sua história, da sua identidade, da sua trajetória e dessa relação de poder em que estão 
envolvidos. Portanto, tanto a família quanto a escola devem conscientizá-los politicamente, 
para que continuem lutando contra o poder que os subestimam. 

Universo surdo; Identidades surdas; Educação.
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OFICINAS ITINERANTES 

Paula Maria Oliveira Santos (UFS); Cristiane Teixeira Machado (UFS); Rosângela Souza de 
Almeida (UFS); Ticiane Oliveira Santos (UFS)

Este texto visa apresentar a realidade de algumas comunidades populares atendidas pelo 
Programa Conexões de Saberes em Sergipe, no qual atuamos com oficinas itinerantes em 
duas escolas em Aracaju a EMEI Profª. Letícia Soares e o Colégio Ágape, nas quais foram 
desenvolvidas oficinas de leituras e jogos pedagógicos com o objetivo de inserir a leitura 
no contexto escolar de forma gradativa. Utilizamos a confecção de fantoches com o intuito 
de estimular a criação de textos pelos próprios alunos e assim incitar a escrita e também a 
oralidade. Além de vários jogos, como o boliche, visando estimular os alunos ao raciocínio 
lógico, e mostrar que o lúdico pode ser base para o aprendizado dos conteúdos da grade 
curricular. Observamos de inicio o interesse das crianças pelas historias e uma participação 
efetiva dos mesmos durante a realização das atividades. Este trabalho nos possibilitou 
observar um rendimento maior da turma em suas atividades diárias no ambiente escolar.   

Programa Conexões de Saberes; Educação Lúdica e comunidades Populares.
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ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA DISTRIBUIÇÃO DE 
RENDA NO BRASIL 

Heleno Teles Barbosa Júnior (Graduando em Geografia/UFS, heleno_geo@hotmail.
com); Gilza de Melo Machado (Graduanda em Geografia/UFS); Jose Eduardo de Oliveira 
(Graduando em Geografia/UFS); Michel Tavares de Jesus (Graduando em Geografia/UFS); 
Valter Oliveira da Cruz Silva (Graduando em Geografia/UFS); Paulo José de Oliveira (Prof. 
MSc. Orientador/UFS/DGE, paulojoseoliveira@oi.com.br).

A espacialização da Renda através de mapas facilita diagnosticar diferentes dimensões 
de pobreza e do desenvolvimento humano no Brasil e enquadrá-lo como um território de 
grandes diversidades regionais, estaduais e municipais. A observação do mapa de Renda 
traz de imediato a sensação de que a maior concentração ocorre na Região Sul e nos estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, pois apresentam cores mais escuras, o que 
é comprovado pelos índices de IDH-Municipal/Renda variando de 0,720 a 0,842. Por outro 
lado, Alagoas, Paraíba, Ceará, Maranhão e Piauí são representados com as cores mais 
claras, correspondendo aos menores índices de Renda nacionais (0,558 a 0,646). A mesma 
analogia se faz para o Estado de Sergipe que se enquadra bem próximo aos piores índices 
do país, ocasionados principalmente pelos baixos índices dos municípios do Sertão, Baixo 
São Francisco e alguns do sul do Estado (0,425 a 0,490). Porém a distribuição de renda 
no território sergipano também é concentrada e desigual, pois vários municípios possuem 
índices bem superiores à média estadual, como ocorre com os municípios recebedores de 
royalties, os de grande produção agropecuária e os da Grande Aracaju, com valores entre 
(0,562 a 0,752). 

Desenvolvimento Humano, Mapa de Renda, Espacialização. 
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PAPEL DO ENFERMEIRO (A) COMO INCENTIVADOR DO 
ALEITAMENTO MATERNO. 

Caroline Almeida Souza (curso de enfermagem – UNIT, carolzinha_a_souza@yahoo.com.
br); Daiane Rodrigues Chagas (curso de enfermagem – UNIT); Profª Msc. Hortência de 
Abreu Gonçalves (Universidade Tiradentes – UNIT).

É de fundamental importância a atuação do profissional de enfermagem no acompanhamento 
da mulher no pós-parto, ajudando a esclarecer dúvidas principalmente no aleitamento 
materno tendo como intuito garantir a segurança, prevenção e promoção da saúde do bebê 
e da mãe. A pesquisa qualitativa tem como objetivo avaliar o papel da equipe de enfermagem 
como incentivadora do aleitamento materno, considerando seu conhecimento técnico e 
a comunicação centrada. Os dados da pesquisa foram obtidos por meio de entrevistas 
informais padronizadas e aplicação de questionários com perguntas pré-formuladas com 
profissionais de enfermagem. Constatou-se que a participação da equipe de enfermagem 
no processo de conscientização e educação sobre o aleitamento materno contribui com 
esclarecimentos primordiais que motivam essa prática entre as puérperas. Conclui-se 
que o trabalho desses profissionais da saúde é de grande importância para o êxito da 
amamentação contribuindo com informações sobre as vantagens da amamentação para 
a saúde e para o vínculo afetivo mãe-bebê. Assim, os esclarecimentos e as informações 
obtidas pela puérpera nesse momento, por meio da equipe de enfermagem, ocasionam 
a prática com mais freqüência ao aleitamento materno, como também contribui para a 
promoção da saúde mãe-bebê. 

Violência; Crianças/adolescentes; Equipe de enfermagem. 
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PEDAGOGIA HOSPITALAR: UMA PRÁTICA NO HU/UFS 

Mônica Dantas Rumão, Pedagogia Licenciatura Plena, Universidade Federal de Sergipe; 
Carla Daniela Konh, Mestranda em Historia da Educação, Universidade Federal de Sergipe;  
Orientadora Profa. Dra. Eva Maria Siqueira Alves (DED/UFS).

A partir da necessidade de atender crianças hospitalizadas com doenças crônicas na ala 
pediátrica do Hospital Universitário, as quais, devido o tratamento por vezes prolongado 
ficam afastadas por muito tempo do meio escolar, acarretando em prejuízos para as 
mesmas. A equipe do projeto ludoterapia: uma estratégia pedagógica-educaional para 
crianças hospitalizadas na enfermaria pediátrica do hospital universitário da Universidade 
Federal de Sergipe desenvolve um trabalho prático com atividades lúdicas sempre tentando 
enfatizar a escrita, oralidade e a leitura, mesmo porque é perceptível a carência em escrever 
e ler, quanto a socialização das crianças, observa-se que elas passam a conhecer as outras 
crianças que também estão internadas, a trabalhar em grupo a respeitar os colegas, a se 
preocupar com o próximo, mesmo tendo chegado desconfiados e calados. Após as aulas 
as crianças e adolescentes interagem conversando não só com a equipe pedagógica, mas 
com as demais crianças fazendo um elo de amizade que ao receber alta retornam para 
visitar o colega que ainda permanece hospitalizado. A equipe médica tem diagnosticado que 
essa interação ajuda na melhora dos pacientes que não ficam mais na ociosidade de seu 
leito. O projeto, com dois anos de atividades atendeu mais de 188 crianças hospitalizadas. 

Crianças, Socialização, Hospital. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DE EDUCADORES DA REDE 
PÚBLICA DE ITAPORANGA D’AJUDA. 

Daiane Maria Pires e Silva (Bolsista PIBIC/CNPq – Eng. Florestal/UFS); Fernando Fleury 
Curado (Orientador – Embrapa Tabuleiros Costeiros); Laura Jane Gomes (Co-Orientadora 
– DEA/UFS). 

A educação ambiental tem como principal objetivo a compreensão por parte do ser humano, 
da complexa natureza do meio ambiente e a percepção da interdependência dos elementos 
ambientais no espaço e no tempo. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo 
central identificar e analisar a percepção ambiental dos educadores da rede pública de 
Itaporanga D’Ajuda, participantes do I Curso de Formação de Multiplicadores em Educação 
Ambiental. Para isto, foi feita observação participante durante o curso, sendo registrados 
e analisados os discursos dos educadores, caracterizando-os de acordo com correntes 
ambientalistas e com relação à percepção ambiental. Assim, de modo geral, os educadores 
mostraram-se bastante preocupados com a questão ambiental. De um lado, perceberam-
se aqueles mais voltados para a preservação da natureza, de outro, uma forte tendência à 
visão antropocêntrica. A maioria, no entanto, demonstrou inclinação ao conservacionismo 
e socioambientalismo, evidenciando a relação de interdependência entre homem e 
meio ambiente, e a necessidade da conservação dos recursos naturais. A compreensão 
destas diferentes perspectivas de leitura acerca do ambiente por parte destes educadores 
demonstrou o papel preponderante da construção de referenciais de educação ambiental 
que contribuam na conformação de uma prática pedagógica fundamentada nos princípios 
da sustentabilidade ambiental.

Percepção; Educação ambiental; Educadores.
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PERFIL DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE QUEIMADURAS EM 
UMA UNIDADE DE TRATAMENTO HOSPITALAR

Laura Hingred Loureiro de Barros Lima, Ana Cecilia De Sá Carvalho, Lina Roberta Resende,  
Maria Goretti Matias Santos, Anna Grace Barreto Marinho e Ricardo Matias Tavares

As queimaduras em crianças constituem uma lesão grave, com complicações freqüentes 
e alta taxa de mortalidade, necessitando de atenção especial, em decorrência das 
peculiaridades inerentes a essa faixa etária. Neste estudo, demonstramos o perfil de 
crianças em tratamento fisioterapêutico em uma unidade de queimados. Foram coletados 
dados em prontuários de paciente vítimas de queimaduras que submetiam-se a tratamento 
fisioterapêutico, Todo procedimento reabilitatório foi acompanhado e registrado pelas 
pesquisadoras; sendo registrados dados inerentes à patologia e ao tratamento efetuado. 
Foi averiguado que a maioria dos pacientes eram do sexo masculino, com faixa etária de 
3 a 5 anos, sendo o líquido aquecido o fator causal mais prevalente, com maior incidência 
de queimaduras de 2º grau, predomínio em região de tronco e membros inferiores, tendo 
como as principais complicações as infecções e as retrações musculares.Diante da 
realização desta pesquisa atesta-se a necessidade de programas educativos, visando à 
prevenção de queimaduras, principalmente no ambiente doméstico onde ocorre a maior 
parte dos acidentes em crianças pequenas; foi observada a importância da precocidade 
da reabilitação e a interação dos profissionais com os familiares dessas crianças; como 
também a necessidade de uma equipe multiprofissional mais completa, atuando tanto em 
enfermarias como em centro cirúrgico 

Crianças; Queimaduras; Tratamento fisioterapêutico. 
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PERFIL ÉTICO DOS FISIOTERAPEUTAS ARACAJUANOS 

Carlos Dornells. Freire de Souza (UNIT); Alan S. Fontes (UNIT); Camila Greyce Santos Silva 
(UNIT); Hélio Fernandes Ribeiro Neto (Fisioterapeuta - UNIT); Carlos José Matos Oliveira 
(Orientador. Fisioterapeuta. UNIT/SE) 

O fisioterapeuta é um profissional com finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a 
capacidade física do indivíduo. A ética no exercício da fisioterapia traz consigo o processo 
de humanização em saúde e o entendimento da necessidade de fortalecimento da relação 
terapeuta/paciente. O presente estudo tem como objetivo traçar o perfil ético fisioterapeutas 
registrados no CREFITO 7 atuantes em Aracaju/SE. O trabalho é do tipo descritivo transversal 
com amostra composta por 16 fisioterapeutas e dados coletados através de questionário, 
contendo questões a respeito da identificação, formação profissional e ética profissional. 
Os dados foram analisados por estatística descritiva através de planilhas e gráficos. 62,5% 
eram do sexo masculino, com idade entre 24 e 38 anos, atuantes em diversas áreas da 
fisioterapia. 75% conhecem detalhadamente o código de ética profissional. 37,5% recorrem 
ao referido código. Para 56,25% dos entrevistados, o código é claro e objetivo, apenas 
6,25% considera de difícil entendimento. 68,75% consideram que as punições previstas no 
referido texto são específicas e ideais, apenas 6,25% julgaram inespecíficas. 6,25% dos 
entrevistados consideram o processo de formação ética adequado. O estudo revela uma 
grande preocupação quanto ao futuro ético da profissão, devido à deficiência de fiscalização 
dos conselhos competentes e da formação ética profissional.

Deontologia; Fisioterapeutas; Conduta Ética.
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PERFORMANCE  PRODUTIVA DE CULTIVARES DE 
FEIJOEIRO DO GRUPO COMERCIAL MULATINHO NO 

ESTADO DE SERGIPE 

Cinthia Souza Rodrigues (Estagiaria CPATC – Eng. agronômica/UFS); Hélio Wilson Lemos 
de Carvalho (Orientador-Pesquisador CPATC); Ivênio Rubens de Oliveira (Pesquisador-
CPATC); Bruno Santana de Freitas Silva (Estagiário CPATC - Eng.Agronômica/UFS); Alba 
Freitas Menezes (Estagiária CPATC - Eng.Agronômica/UFS); Kátia Estelina de Oliveira 
Melo (Estagiária Embrapa Tabuleiros Costeiros - Ciências Biológicas/UNIT). 

Visando atender aos diferentes sistemas de produção de feijoeiro prevalecente no estado 
de Sergipe, infere-se que é de interesse o desenvolvimento de um programa de avaliação 
de cultivares de feijoeiro comum. O objetivo deste trabalho foi avaliar a performance 
produtiva de cultivares de feijoeiro comum em vários ambientes do estado de Sergipe. Os 
ensaios foram instalados em quatro municípios desse Estado, em 2007. Foram avaliados 
13 cultivares, em blocos ao acaso com três repetições, em quatro ambientes desse Estado.
As parcelas foram formadas por quatro fileiras de 4m de comprimento, espaçadas de 
0,5m. Foram tomados os pesos de grãos de cada tratamento, os quais foram submetidos 
à análise de variância, por local e conjunta. Constataram-se diferenças significativas entre 
as cultivares, na média dos locais, evidenciando diferenças genéticas entre as cultivares 
avaliadas. O município de Frei Paulo, seguido do município de Simão Dias, mostrou-se mais 
propício ao desenvolvimento do cultivo do feijoeiro. As cultivares com rendimentos médios 
de grãos acima da media geral (2347 kg/ha) mostraram melhor adaptação, sobressaindo, 
entre essas, as CNFM 11937, CNFM 11942, CNFM 11939, CNFM 11935, CNFM 10940 e 
CNFM 10830, as quais se tornam de grande interesse para a agricultura estadual. 

Phaseolus vulgaris, Adaptação, Interação genótipos x ambientes. 
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PETRÓLEO: FONTE DE ENERGIA E MATÉRIA - PRIMA 

Elisangela Cardoso Perete ( Curso de Geografia/UNIT) Ramon Santos Carvalho (Curso 
de Geografia/GPHPE/NPED/UNIT/PIBIC/CNPq) Antonio Fernando Cabral Gonzaga Júnior 
(Curso de Geografia/UNIT) Prof. MSc. José Adailton Barroso Silva (Curso de Geografia/
UNIT)

O presente projeto traça a origem do petróleo e sua evolução histórica, objetivando  
esclarecer as vantagens e desvantagens que o mesmo trás à economia de um país. Sua 
exploração compreende quatro fases: extração, transporte, refino e distribuição. O trabalho 
ainda terá como objetivo divulgar os países que disparam na exportação revendo a atual 
composição da OPEP, assim como explicar a razão do mesmo ter entrado em crise na 
década de 70. Para isto pesquisas foram levantadas no intuito de levantar informações 
sobre essa fonte de energia através de pesquisas bibliográficas e em sites credenciados, 
ressaltando que o petróleo é uma riqueza natural que existe em quantidade limitada e que 
certamente um dia se esgotará. Os resultados comprovam a absorção das informações 
transmitidas acompanhada da satisfação de um trabalho realizado.  

Petróleo; Evolução; Exploração.
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PLANTAS COMPETIDORAS EM ÁREA DE GINDIROBA 
PARA BIODIESEL CULTIVADA EM AMBIENTE DE 

BAIXADA LITORÂNEA

Alex Carneiro Barbosa (Estagiário da Embrapa – Eng. Florestal/UFS); Tatiana Ribeiro de 
Santana (Estagiária da Embrapa – Eng. Florestal/UFS); Michelle Conceição Vasconcelos 
(Estagiária da Embrapa – Eng. Florestal/UFS); Ana Cláudia Alencar da Silva Santos 
(Estagiária da Embrapa – Ciências Biológicas/UNIT); Daniel Ornelas Ribeiro (Estagiário da 
Embrapa – Mestrando PPGPV/UESC); Luis Carlos Nogueira (Orientador – Pesquisador da 
Embrapa).

As plantas espontâneas competem por água, luz e nutrientes com os cultivos agrícolas e 
podem causar redução de desenvolvimento vegetativo e da produtividade. São consideradas 
invasoras, daninhas ou competidoras, e podem hospedar pragas e doenças infestantes à 
cultura principal. O trabalho objetivou levantar e identificar as principais plantas espontâneas 
presentes na área experimental de gindiroba (Fevillea trilobata L.) para biodiesel, cultivada 
em ambiente de Baixada Litorânea, em neossolo quartzarênico, sob irrigação por 
microaspersão, no Campo Experimental de Itaporanga, da Embrapa Tabuleiros Costeiros. 
Foram avaliadas as plantas espontâneas que surgiram nas entrelinhas de gindirobeiras 
(dois anos de idade), durante o período chuvoso, quando ocorre maior infestação. 
Amostrou-se material vegetal para determinação de matéria seca, montagem de exsicatas 
e comparação com a literatura técnica. As diversas espécies de várias famílias, conforme a 
maior proporção de presença na área, foram identificadas, nessa primeira fase do projeto, 
até o nível de gênero: Amarantaceae (Alternanthera); Asteraceae (Emilia); Commelinaceae 
(Commelina); Cyperaceae (Cyperus); Euphorbiaceae (Chamaesyce, Cnidoscolus); 
Fabaceae (Aeschynomene, Chamaecrista, Centrosema, Crotalaria, Indigofera); Labiatae 
(Marsypianthes); Malvaceae (Sida); Poaceae (Cenchrus, Chloris, Paspalum); Violaceae 
(Hybanthus). A maior infestação, com maior proporção de matéria vegetal em toda a área 
experimental, ocorreu na família Poaceae, principalmente, no gênero Paspalum.

Biocombustível, Fevillea trilobata, Plantas espontâneas.
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“PONTE ARACAJU/BARRA: AS POSSÍVEIS MUDANÇAS 
E PERSPECTIVAS DOS MORADORES DA BARRA DOS 

COQUEIROS” 

Gabrielle Ariosi Barroso, Jennifer Gomes, Laís Suelen Gonzaga Almeida. 

O projeto “Ponte Aracaju/Barra: As possíveis mudanças e perspectivas dos moradores da 
Barra dos Coqueiros”, produzido pelas alunas do curso de Serviço Social da Universidade 
Tiradentes, durante a disciplina Oficina de Iniciação à Pesquisa, buscou analisar a relação 
entre a modernidade e as problemáticas advindas da mesma, sob a justificativa de que à 
medida que o município se desenvolve, vão surgindo disparidades sociais ainda maiores 
do que as já existentes no local. Como objetivo principal, buscou-se observar as mudanças 
geradas pela construção da Ponte Aracaju/Barra com uma perspectiva de melhor conhecer 
a realidade social em que se encontra inserida a população. Enquanto metodologia 
empregou-se a abordagem qualitativa, fazendo-se uso, primeiramente, de um estudo social 
do Município, utilizando levantamento bibliográfico, observação sistemática e entrevista 
semi-estruturada com alguns moradores. Os resultados colhidos foram satisfatórios, pois 
alcançaram os objetivos propostos, além de contribuir para a construção de uma visão crítica 
do fato investigado. A pesquisa mostrou-se relevante à medida que a prática profissional do 
assistente social, numa sociedade de extremos como a nossa, está diretamente voltada 
para as manifestações da questão social. 

Mudanças, Perspectivas, Ponte Aracaju/Barra. 
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POSSIBILIDADES DA ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 
NAS ALTERAÇÕES GESTACIONAIS 

Ricardo Matias,(UNIT) Nicaula Estella(UNIT),Ricardo Melo(UNIT), Ewerton Caroso(UNIT) e 
Edênia Lima Costa (UNIT) 

Nas últimas décadas, vem ocorrendo uma modificação no acompanhamento da mulher no 
pré-natal. Esta equipe não é formada apenas por médicos e enfermeiros, mas também por 
nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas.O objetivo da pesquisa foi Informar e conscientizar 
gestantes sobre as possibilidades de atuação da fisioterapia durante a gestação. Foram 
ministradas duas palestras na Unidade de Saúde básica do bairro Augusto Franco da 
cidade de Aracaju-SE, nos dias vinte oito e vinte nove de maio do corrente ano. Participaram 
do projeto treze gestantes a partir do primeiro trimestre de gravidez,fisalfabetizadas e 
que aceitaram assinar o termo de livre consentimento. Foi utilizado como instrumento de 
avaliação dois questionários, aplicados pré e pós palestras. Das treze gestantes seis tinham 
segundo grau completo e seis possuíam primeiro grau incompleto. A idade variou entre 
quarenta e quinze anos. A media entre elas era de 2,15 gestações e de 1,15 partos.  No 
primeiro questionário houve 23% de acertos e no segundo que foi aplicado após a palestra 
o índice de acerto foi de 93%. Os resultados obtidos com esse estudo mostram que as 
gestantes foram beneficiadas com a palestra, tendo assim mais informações sobre as 
possibilidades da atuação fisioterapêutica nas alterações gestacionais. 

Gestantes,Fisioterapia e Palestras.
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PRÁTICA INVESTIGATIVA “UM OLHAR INVESTIGATIVO 
SOB A COMUNIDADE” 

Antônio Carlos da Silva Prata. José Edinaldo da Silva. Maria José do Espírito Santo. Maria 
Ione Vasconcelos de Menezes (Professora do curso de Serviço Social)

O presente trabalho tem como propósito relatar a experiência dos alunos do curso de 
Serviço Social de Estância, com base na realização da Prática Investigativa junto as 
comunidades carentes, a pesquisa foi desenvolvida pelos alunos do 3º. período, na matéria 
de Fundamentos Históricos-Teóricos-Metodológicos do  Serviço Social II., que buscando 
atender as prerrogativas do Projeto Pedagógico Institucional da instituição e tomando como 
referência a identidade da disciplina que é direcionada para os fundamentos da profissão, 
ou seja, nas teorias, aspectos históricos e metodológicos da profissão.
A Prática Investigativa, efetiva a correlação teoria-prática, com base nos conteúdos da 
disciplina e nas múltiplas vivências nas comunidades onde foi implementada a coleta de 
dados, uma vez que valoriza todo o aparato teórico dos alunos e busca consolidar o projeto 
ético da profissão. A Prática justifica-se também pela inquietude dos alunos que embasados 
do discurso teórico que perpassa o conteúdo dos dois primeiros períodos, suscita a vontade 
de conhecer a realidade física dos fatos numa dinâmica de ensino na qual fosse possível 
investigar a localização da comunidade, os aspectos de urbanização e meio-ambiente e 
um levantamento sócio-econômico da comunidade, analisando aspectos como condições 
de trabalho, inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, renda familiar, tipos de 
atividade, inserção nos programas sociais, nível de violência, alcoolismo, tráfico de drogas 
dentre outros aspectos que evidenciam as expressões da questão social. O diagnóstico social 
das comunidades revelou o agravamento da questão social no município, decorrente das 
suas múltiplas e variadas expressões, à saber: do aumento do número de desempregados, 
da gravidez na adolescência, falta de acesso a educação formal, falta de  condições dignas 
de moradia, saúde, bem como alto índice de violência doméstica, alcoolismo, tráfico de 
drogas, trabalho infanto-juvenil, falta de segurança, além do que foi constatado a falta 
de perspectivas por parte das comunidades que vivem em situação de extrema pobreza, 
desassistidos nas suas reais necessidades, evidenciando assim, a ausência de políticas 
públicas voltadas para a assistência as comunidades, objeto de estudo.O diagnóstico 
reflete além das problemáticas um contraponto com a Declaração dos Direitos Humanos 
e com a Constituição brasileira de 1988, bem como as atribuições do assistente social 
junto a comunidade visitada e a identificação a quais serviços e equipamentos municipais 
os moradores podem recorrer. Vale ressaltar que o Diagnóstico Social, produto da Prática 
Investigativa, subsidiará a elaboração do projeto de extensão da turma no período seguinte, 
uma vez que toda intervenção consciente pressupõe o conhecimento da realidade.

Questão social – Serviço Social – Cidadania.
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PREVALÊNCIA DA PARASITOSE SHISTOSOMA 
MANSONI NOTIFICADOS NO POVOADO DE MISSÃO DO 

SAHY, NA CIDADE DE SENHOR DO BONFIM – BA, NO 
PERÍODO DE 2003 A 2007. 

Cristiane Aparecida do Nascimento (UPE); Eliane Pereira de Oliveira (UPE); Lidiane 
Monteiro de Oliveira 

Shistosoma Mansoni é uma parasitose que afeta o homem e que pode ser considerada 
como uma doença endêmica crônica e um sério problema de saúde pública difundida no 
mundo. O objetivo desse estudo foi analisar a prevalência da esquistossomose mansônica 
no povoado de Missão do Sahy, na cidade de Senhor do Bonfim-BA, no período de 2003 
a 2007. Os principais dados para a investigação foram fornecidos e conduzidos pela a 
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) através de exames coproscópicos pelo o método 
direto de Kato-Katz. Foram examinadas 4.223 amostras fecais entre os anos de 2003 a 
2007, obtendo-se um índice de 16,9% de positividade no total. Proporcionalmente, ambos 
os sexos apresentaram percentuais de positividade semelhantes. Os resultados obtidos 
demonstraram que as ações de educação em saúde devem preceder e acompanhar todas 
as atividades de controle, afinal orientações à população sobre como prevenir doenças 
transmissíveis são indispensáveis para o sucesso de qualquer campanha profilática.

Prevalência, Missão do Sahy, Shistosoma Mansoni.
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PREVALÊNCIA DAS FORMAS DE DETECÇÃO DO 
CÂNCER DE MAMA EM  HOSPITAL CONSIDERADO 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM ONCOLOGIA NO ESTADO 
DE SERGIPE.

Ariany Rocha Barrel, Brígida de Melo Costa, Cynthia Gabrielle Sousa, Luana Pinheiro de 
Santana, Rosemar Barbosa Mendes. 

O câncer de mama é considerado a principal causa de morte entre as mulheres no Brasil. 
Em Sergipe, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, a estimativa de novos casos de 
câncer de mama para o ano 2008 é de 310 a cada 100.000 mulheres no estado, sendo 
180 desses casos em Aracaju. O estudo objetivou observar a prevalência das formas de 
detecção do câncer de mama e a ocorrência do auto-exame em mulheres em um hospital de 
Sergipe nos meses de abril a maio de 2008.Utilizado um estudo exploratório e abordagem 
quantitativa através da aplicação de  questionários às mulheres mediante o consentimento.
Os principais resultados indicaram que a faixa etária mais acometida é entre 46-60 anos 
e acima de 60 anos (35,29%). O auto-exame foi a forma de maior prevalência dentre os 
demais métodos de detecção do câncer de mama (37,15%). Embora seja um resultado 
satisfatório, o mesmo não é realizado pelas mulheres de maneira  correta. Portanto faz-se 
necessário uma melhor educação em saúde no que se refere ao auto-exame para que tais 
possam realizá-lo de forma fidedigna e desta maneira identificar o mais precocemente o 
câncer de mama, diminuindo assim o índice de mortalidade por essa patologia.

Câncer de mama, Prevalência, Auto-exame.
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PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÕES DO COLO UTERINO 
EM MULHERES DE 35 A 49 ANOS NO PERÍODO DE 

JANEIRO A MAIO DE 2006 NO MUNICÍPIO DE ARACAJU 

Gabrielle Gomes da Fonseca (UNIT), Dílson Cesar Costa do Nascimento (UNIT), Fernanda 
Costa Salgado (UNIT), Vanessa Lima de Jesus (UNIT). Co-autora: Rosemar Barbosa 
Mendes (UNIT). 

O colo do útero é revestido, ordenadamente, por várias camadas de células epiteliais 
pavimentosas, que ao sofrerem transformações intra-epiteliais progressivas, podem evoluir 
para uma lesão cancerosa invasiva. Segundo Merighi (2003), lesões cervicais precursoras 
apresentam-se em graus evolutivos, do ponto de vista cito-histopatológico, classificadas 
como neoplasia intra-epitelial cervical (NIC) que não é câncer e sim uma lesão precursora, 
que poderá ou não evoluir para câncer. Segundo Guedes (2005), a faixa etária de 35 a 49 
anos corresponde ao pico de incidência das lesões precursoras e antecede a mortalidade 
por câncer de colo uterino, contudo a quantidade de exames realizados em mulheres nessa 
faixa etária é limitada, quando deveria ser o grupo etário com maior cobertura, pois a maioria 
das lesões que irão progredir para carcinoma invasivo ocorre nesse período. Tendo como 
objetivo conhecer a prevalência das alterações do colo uterino em mulheres de 35 a 49 anos 
no período de janeiro a maio de 2006 no município de Aracaju, delimitando a prevalência do 
diagnóstico de NIC nesse período. Observou-se que 1% da população estudada apresentou 
a taxa de prevalência para NIC I, 1% apresentou prevalência para NIC II, 0,8% apresentou 
prevalência para NIC III, 0,1% para prevalência de Carcinoma escamoso invasor. 

Colo do útero, Neoplasia intra-epitelial, Diagnóstico.
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PREVALÊNCIA DE SOBREPESO E OBESIDADE EM 
ESCOLARES DE UMA ESCOLA PARTICULAR DE 

ARACAJU-SE

Michael Vinicius Santos Freitas (UNIT) Camila dos Santos Araújo (UNIT) Silvia Regina do 
Santos (UNIT) César Silva de Souza (UNIT)

O presente artigo tem como objetivo identificar a prevalência de sobrepeso e obesidade 
em escolares de 7 a 10 anos de idade. Pois, percebe-se que a prevalência de sobrepeso 
e obesidade tem passado despercebido por grande parte da sociedade, ocasionando na 
crescente de crianças com problemas de saúde causados por esses problemas. Desta 
forma, alem de contribuir para o desenvolvimento de pesquisas futuras, este também se 
preocupa em ressaltar a importância de conscientizar pais, educadores e profissionais de 
saúde, da necessidade de desenvolver estratégias que visem diminuir a prevalência de 
sobrepeso e obesidade na infância. Sendo assim, o presente estudo se caracterizará como 
uma pesquisa descritiva, permitindo descrever as características de um indivíduo e sua 
população, estabelecendo possíveis relações entre os mesmos. Identificou-se então que a 
prevalência de sobrepeso e obesidade é maior no sexo feminino, e que o sobrepeso nesta 
população foi representado por 28% e a obesidade por 5,6%. Observou-se que a prevalência 
de sobrepeso e obesidade não apresentam diferenças significantes considerando a variável 
faixa etária. Conclui-se que a prevalência de sobrepeso e obesidade identificada neste 
estudo foi semelhante à maioria dos estudos realizados que tratam do tema, porém, o 
oposto também é descrito.

Educação, Saúde e Qualidade de vida.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO DEPARTAMENTO DE 
ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SERGIPE – DEN/UFS: ASPECTOS FACILITADORES E/
OU DIFICULTADORES 

Allan Dantas dos  Santos (Curso de Enfermagem-UFS) Elaine Lopes Souza (Curso de 
Enfermagem-UFS) Glauco Pacífico Santos (Curso de Enfermagem-UFS) 

Por meio do conhecimento o homem busca a compreensão e a explicação da realidade; para 
que possa compreendê-la, porém, utiliza-se de recursos variados, como métodos e técnicas, 
que lhe possibilitem analisar os elementos e desvelar sua lógica, tornando a realidade 
inteligível (RODRIGUÊS 2006). Nesse sentido, Gonçalves (2005) relata que a realização 
desse procedimento didático-metodológico reside na prática diária dos acadêmicos por 
intermédio dos docentes, revelando a concepção conhecimento-ciência-saber, uma tríade 
característica da atividade acadêmica cotidiana que associa o ensino à pesquisa cientifica 
em sala de aula. Os conhecimentos científicos dão suporte à assistência de enfermagem, 
tornando-a mais efetiva e proporcionando ao enfermeiro uma atuação mais independente 
(ALVES, 2004). Desse modo, para Santos et al (2005), a produção científica deve fazer 
parte das ações rotineiras da enfermagem e serem utilizadas em seu campo de prática. A 
produção do conhecimento não deve ser apenas objeto de mera curiosidade ou vaidade 
de quem a desenvolve, mas sim, uma atividade desenvolvida em prol de uma assistência 
prestada com qualidade. Este estudo objetivou conhecer o perfil da produção científica 
do DEN/UFS, verificando quais as linhas de pesquisa foram investigadas e os aspectos 
facilitadores e/ou dificultadores para o desenvolvimento da pesquisa. Trata-se de uma 
pesquisa descritivo-exploratória com abordagem quantiqualitativa.  O universo da pesquisa 
foi a cidade de Aracaju/SE. Fizeram parte da amostra 200 Trabalhos de Conclusão de Curso 
(82,98% da população) desenvolvidos por acadêmicos de Enfermagem no ano de 2000 a 
2005, 10 professores efetivos do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal 
de Sergipe (71,4% da população), 35 discentes do curso de Enfermagem Bacharelado 
do 6º ao 9º períodos curriculares (41,6% da população), selecionados pelo método não 
probabilístico intencional. Detectou-se que os trabalhos têm um perfil de pesquisa do 
tipo pura ou básica, exploratória, descritiva, documental e de campo. Ressalta-se que 
as pesquisa tipo experimental e metodológica não foram desenvolvidas no DEN/UFS.  
As linhas de pesquisa mais investigadas foram as referentes Saúde do Adulto, à Saúde 
da Mulher, Administração em Enfermagem, Educação em Saúde, Saúde Pública, Cuidar 
em Enfermagem e Formação em Recursos Humanos em Enfermagem. Os professores 
apontaram a falta de financiamento e a carga horária excessiva como pontos negativos à 
prática da pesquisa. Em contrapartida a vontade pessoal e o envolvimento dos alunos foram 
citados pelos docentes como aspectos facilitadores da realização da pesquisa. Os alunos 
relataram que a auto-motivação, interesse e aptidão são pontos positivos para a inserção 
dos próprios na pesquisa científica. A carga horária, a falta de financiamento, a ausência 
de estímulo de esclarecimento e uma orientação deficiente por parte de alguns professores 
foram identificados como pontos dificultadores. Verificou-se que trabalhos científicos 
desenvolvidos por docentes e discentes são apresentados em congressos, porém não são 
publicados em periódicos científicos.

Produção Científica; Ensino de enfermagem; Pesquisa em enfermagem. 
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PRODUÇÃO DE BIODIESEL E A AGRICULTURA 
FAMILIAR 

Daniel Ferreira dos Santos (UFS) 

Este trabalho tem como principal objetivo explanar alguns dos efeitos positivos e negativos da 
aplicação do programa de produção de biodiesel, que influenciam diretamente a agricultura 
familiar, demonstrar algumas possíveis fontes de financiamento para o emprego do mesmo, 
apontar formas de investimento que já operam atualmente no circuito nacional. Descrever 
de que maneira este programa influencia na renda regional. Evidenciar a situação presente, 
perspectivas e finalmente as potencialidades, por cada região do país, para a produção de 
oleaginosas e, por conseguinte de biodiesel. A metodologia utilizada neste trabalho foi a 
analise de dados apresentados por algumas instituições juntamente com a contraposição 
de alguns trabalhos apresentados por diversos autores.  O desenvolvimento do cultivo de 
algumas oleaginosas poderá ser a solução para algumas regiões melhorando o nível de 
renda local gerando efeitos para economia regional. O sucesso deste programa depende 
em grande parte da coordenação de ações oriundas do setor publico, que devem ter como 
objetivo de agregar maior participação do maior numero de especialistas envolvidos nas 
diversas áreas do programa, isso com o intuito de extinguir os principais gargalos que se 
apresentam atualmente, principalmente no que diz respeito à disseminação das tecnologias 
aos pequenos produtores.

Biodiesel, Agricultura familiar.
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PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE GIRASSOL EM 
NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE.

Alba Freitas Menezes (Estagiária Embrapa Tabuleiros Costeiros – Engenharia Agronômica 
/UFS); Hélio Wilson Lemos de Carvalho (Orientador - CPATC); Ivênio Rubens de Oliveira 
(Pesquisador-CPATC); Kátia Estelina de Oliveira Melo (Estagiária CPATC/Ciências 
Biológicas /UNIT); Cinthia Souza Rodrigues (Estagiária CPATC/Engenharia Agronômica/
UFS); Lívia Freire Feitosa (Bolsista PIBIC/CNPq – Engenharia Agronômica/UFS).

O girassol é uma cultura importante na produção de grãos, na rotação de culturas e na 
integração lavoura-pecuária. Por ser de fácil adaptabilidade pode torna-se excelente opção 
para cultivo em áreas do Nordeste brasileiro. O objetivo desse trabalho foi conhecer o 
comportamento produtivo de variedades e híbridos de girassol cultivadas no município de 
Nossa Senhora Das Dores, Tabuleiros Costeiros do estado de Sergipe. Foram avaliadas 
19 cultivares de girassol, em blocos ao acaso, com quatro repetições, no ano agrícola de 
2007. As parcelas foram formadas por quatro fileiras de 6,0m de comprimento, espaçadas 
de 0,8m e com 0,3m entre covas, dentro das fileiras. Os dados de produtividade de grãos 
foram submetidos à análise de variância. Constataram-se diferenças significativas entre 
as cultivares avaliadas demonstrando diferenças genéticas entre elas. A variação na 
produtividade de grãos na média do ambiente foi de 2.220 kg/ha (Gira 07) a 2.952 kg/
ha (Embrapa 122), sobressaindo com melhor adaptação as cultivares com rendimentos 
de grãos superiores à média geral (2700 kg/ha). Dentre essas, destacaram-se Embrapa 
122,Gira 23, Gira 14, Gira 18, Gira 16, Gira 20, Helio 358 e Gira 22, constituindo-se em boas 
opções de cultivo para a região dos Tabuleiros Costeiros sergipanos. 

Helianthus annus L, Adaptação, Semi-árido. 
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PRODUTIVIDADE DE CULTIVARES DE GIRASSOL NA 
ZONA AGRESTE DO ESTADO DE SERGIPE

Kátia Estelina de Oliveira Melo (Estagiária Embrapa Tabuleiros Costeiros - Ciências 
Biológicas/UNIT); Hélio Wilson Lemos de Carvalho (Orientador - CPATC); Ivênio Rubens 
de Oliveira (Pesquisador - CPATC); Alba Freitas Menezes (Estagiária CPATC/Engenharia 
Agronômica/UFS); Cínthia Souza Rodrigues (Estagiária CPATC/Engenharia Agronômica/
UFS); Lívia Freire Feitosa (Bolsista PIBIC/CNPq – Engenharia Agronômica/UFS)

A cultura do girassol apresenta-se como opção promissora para agricultura do estado de 
Sergipe dada à qualidade, ao múltiplo uso de seus produtos derivados e à sua adaptação. 
O objetivo desse trabalho foi conhecer o comportamento produtivo de cultivares de girassol 
avaliadas no município de Frei Paulo, Agreste sergipano. Foram avaliadas 16 cultivares 
de girassol, em blocos ao acaso, com quatro repetições, no ano agrícola de 2007. As 
parcelas foram formadas por quatro fileiras de 6,0m de comprimento, espaçadas de 0,8m 
e com 0,3m entre covas, dentro das fileiras. Foram mantidas duas plantas por cova, após 
o desbaste. As adubações realizadas foram de acordo com os resultados das análises 
de solo da área experimental. Os dados de produtividade de grãos foram submetidos à 
análise de variância. Constataram-se diferenças significativas entre as cultivares avaliadas 
demonstrando diferenças genéticas entre elas. A variação na produtividade de grãos na 
média dos ambientes foi de 2.117 kg/ha (Embrapa 122) a 3.644 kg/ha (M 734), sobressaindo 
com melhor adaptação as cultivares com rendimentos de grãos superiores à média geral. 
Dentre essas, destacaram-se M 734, EXP 1446, EXP 1447, HLA 961, HLA 886dm e BRSG 
03, constituindo-se em boas opções de cultivo para o Agreste nordestino.

Helianthus annuus, Frei Paulo, Comportamento. 
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PRODUTOS DA APRENDIZAGEM 

 
Alvaro macel dantas alves de almeida, maria cristielle da silva santos 

Este trabalho vem nos apresentar alguns conceitos introdutórios das teorias da aprendizagem, 
enfatizando a importância de compreender o modo de como as pessoas aprendem e as 
condições necessárias para a aprendizagem identificando o papel do professor neste 
processo, sendo apresentado algumas teorias, bem como: a comportamentalista, a 
cognitivista e a humanista. Neste trabalho a observação foi um recurso central, ao passo 
que a mesma é responsável em direcionar a aprendizagem dos alunos, o trabalho ora 
escrito foi realizado em uma escola particular em Frei Paulo-SE, com os alunos do 4° ano do 
ensino fundamental menor. Pudemos observar que o uso dos produtos da aprendizagem: 
cognitivos, afetivos ou motores foram utilizados, os alunos e a professora ficaram a vontade 
com nossa presença, a professora realizou o trabalho de uma forma muito dinâmica, os 
alunos fizeram cálculos matemáticos, oraram, expressaram suas opiniões sobre os assuntos 
do cotidiano apresentados, cantaram, desenharam e tiveram o momento de recreação, 
fizemos uma entrevista com a professora e com base nas observações que fizemos em 
sala de aula sobre os produtos da aprendizagem, concluímos que ouve o predomínio do 
elemento cognitivo, pois as tarefas requeriam dos alunos um bom entendimento do assunto 
e um raciocínio lógico.

Produtos da aprendizagem.
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 PROPAGAÇÃO IN VITRO DO ABACAXIZEIRO 
ORNAMENTAL, ANANAS COMOSUS VAR. 

ERECTIFOLIUS, EM MEIO LÍQUIDO E GELIFICADO 

Quirino, Zilna Brito de Rezende¹; Lédo, Ana da Silva²
¹UFS – Estagiária/Embrapa Tabuleiros Costeiros, Caixa Postal 44, CEP 49025-040, Aracaju, 
Sergipe, fone (79) 4009-1396, email: zilna_br@hotmail.com; ²Pesquisadora da Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, Caixa Postal 44, CEP 49025-040, Aracaju, Sergipe, fone (79) 4009-
1362, email: analedo@cpatc.embrapa.br

O abacaxi ornamental Ananas comosus var. erectifolius, também conhecido por Curauá é 
uma espécie vegetal pertencente à família Bromeliaceae, muito comum na Amazônia. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a taxa de proliferação de brotos in vitro do Curauá em meio 
líquido e gelificado, na presença e ausência de auxinas e citocininas. O estudo foi realizado 
no Laboratório de Cultura de Tecidos de Plantas da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Para 
avaliar o potencial de proliferação de brotos foram utilizados oito tratamentos, com quatro 
repetições e quatro plantas por repetição (meio líquido e gelificado sem fitorregulador; na 
presença de 2 mg L-1 de BAP; 2 mg L-1 de BAP + 2 mg L-1 de ANA e 5 mg L-1 de CIN. A 
taxa de proliferação de brotos também foi avaliada em explantes submetidos a diferentes 
volumes de meio líquido (10; 20 e 30 mL). As avaliações ocorreram por três subcultivos a 
intervalos de 45 dias em ambos os experimentos. As taxas de multiplicação foram diferentes 
entre os subcultivos como resposta a um mesmo protocolo. Maiores taxas de multiplicação 
e número total de brotos ao final do terceiro subcultivo, foram obtidos em meio MS gelificado 
contendo 2,0 mg L-1 de BAP + 2,0 mg L-1 de ANA. 

Curauá; Micropropagação; Fitorreguladores. 
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QUALIDADE DE VIDA EM ATLETAS DE FUTEBOL DE 
ALTO RENDIMENTO

Clara Mariana Gonçalves Pinto 

Maria do Socorro Sales Mariano Com o esporte cada vez mais competitivo, os atletas estão 
sendo submetidos a pressões muitos grandes exercidas pelos técnicos, dirigentes, torcidas, 
mídias e etc.; os quais são capazes de provocar mudanças no comportamento do atleta, 
trazendo prejuízo a seu desempenho e sua saúde, levando o jogador a ficar predisposto a 
desenvolver a síndrome de supertreinamento, ficando assim, mais vulneráveis aos efeitos 
negativos da saúde, por quererem que seus rendimentos sejam cada vez melhores, alterando 
assim a qualidade de vida e tendo uma queda no rendimento dos treinos. A presente 
pesquisa teve como objetivo investigar as possíveis causas que afetam a qualidade de 
vida em jogadores de futebol de alto rendimento causado pelo supertreinamento, com isso 
foi entrevistados 20 atletas do sexo masculino com idade  entre 19 e 28 anos que treinam 
diariamente em um clube profissional do município de Aracaju. Verificou-se, no que diz 
respeito à qualidade de vida, que a grande maioria não a possui, principalmente no campo 
da saúde e afetivo, sendo assim, compreende-se que fatores físicos e  psicológicos  são 
pontos chaves para o desequilíbrio e queda de rendimento do atleta.

Qualidade de Vida, Supertreinamento, Rendimentos.



401

QUANTIFICAÇÃO DE FLAVONÓIDES E DETERMINAÇÃO 
DA CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DE EXTRATOS DE 

CASCA DE MARACUJÁ (PASSIFLORA EDULIS). 

Nair Kelly Pereira de Almeida (ITP), Sandra Suei Chan (ITP) 

Neste projeto foi realizado um estudo sobre as propriedades biológicas do maracujá 
devido ao grande número de compostos fitoquímicos presentes no mesmo. O extrato 
hidroalcóolico da casca de maracujá foi obtido pela técnica utilizando o aparelho SOXLEHT. 
As determinações das atividades antioxidantes do extrato foram realizadas através da 
medida do poder de redução do ferro, do poder seqüestrador de peróxido de hidrogênio 
e, através do método de reatividade contra o radical livre DPPH. O valor médio do teor de 
flavonóides no extrato hidroalcóolico da casca de maracujá foi de 5,6%. O seqüestro de 
peróxido de hidrogênio foi crescente com o aumento das concentrações do extrato de casca 
de maracujá. A capacidade redutora do ferro foi verificada pelo aumento da absorbância em 
relação ao controle. Os resultados mostram que nas três concentrações utilizadas ocorreu a 
redução do ferro de 100%. A atividade antioxidante pelo método do DPPH a qual se baseia 
na redução do radical livre, mostrou um aumento crescente do seqüestro de DPPH com o 
aumento das concentrações de extrato, atingindo um seqüestro de 92% na concentração 
de  3mg/mL de extrato. 
(Suporte financeiro: PROBIC) 

Maracujá, Antioxidantes, Radicais livres.
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QUESTÕES CULTURAIS: FEIRA DE ITABAIANA 

Lucivan cunha de Jesus Sandra andrade de jesus.  Grasiele dos santos (professor romulo) 

A Antropologia cultural, a partir das formas sociais, visa como método de estudo das 
criações humanas. É preciso ouvir as motivações e as ideologias daqueles que praticam o 
costume, a crença ou ação. O “olha”, por exemplo, tende há uma visão do mundo. Assim, é 
o fenômeno social de como os seres humanos estão vivendo.
A fundamentação e observação das questões culturais nos ressaltam como forma teórica 
verificar o trabalho do dia-a-dia, dos feirantes da cidade de Itabaiana, suas comidas típicas, 
são de grande destaque no agreste sergipano. 

Questões culturais, Feirantes, Olhar antropologóico. 
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RELATO DE CASO: PROTOCOLO HIDROTERAPÊUTICO 
NO TRATAMENTO DE FRATURA DE COLO FEMORAL. 

Matheus Nascimento Santos (UNIT), Amanda Loretta Silva Rosa (UNIT), Marcos Vinícius 
da Silva (UNIT), Wanderson Amor Divino Leite (UNIT) e Rosilene Santana (UNIT) 

O aumento da expectativa de vida, ocorrido ao longo dos últimos anos, devido, principalmente 
aos avanços da medicina, vem permitindo um paulatino e persistente envelhecimento 
da população. Os idosos tendem a ter mais fraturas de colo do fêmur devido à quedas 
e outros fatores. As idades avançadas e a senilidade desaceleram, mas não chegam a 
subtrair a evolução do processo reparador. A intensidade da reparação e a qualidade do 
calo de fraturas diminuem. A fisioterapia vai promover um aceleração no processo de 
reparação óssea, promovendo maior ganho com relação á amplitude de movimento (ADM), 
independência e funcionalidade do membro fraturado. Várias abordagens terapêuticas 
podem ser realizadas na reabilitação. Neste estudo, foi utilizado a uma proposta de recurso 
terapêutico a Hidroterapia por apresentar os seqüentes efeitos: Alivio da dor e espasmo 
muscular; aumento da amplitude de movimento das articulações; Fortalecimento dos 
músculos enfraquecidos; Melhoria da circulação; Manutenção e melhoria do equilibrio, 
coordenação e postura. O estudo relato de caso, com objetivo de verificar o tratamento 
da Hidroterapia no benefício da reabilitação de fratura do colo femoral. Realizado nos mês 
de novembro de 2008 na Clínica Escola de Fisioterapia Ninota Garcia-UNIT. No relato de 
caso foram realizados 10 atendimentos na hidroterapia, duas vezes por semana. Como 
resultado, tivemos o aumento da ADM de quadril e joelho, diminuição do quadro álgico e a 
manutenção/ganho da força muscular.

Fratura; Fisioterapia; Hidroterapia. 
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RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE: RISCOS 
BIOLÓGICOS E AMBIENTAIS 

Paulo Eduardo Silva Martins (UNIT), Marília Moura de Salles Pupo (UNIT), Simone Silveira 
Vega (UNIT) 

Este estudo tem como tema os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) a partir da 
identificação dos seus riscos biológicos e ambientais, com destaque para a importância 
da disposição final adequada para a saúde pública e o meio ambiente. Neste sentido, este 
documento apresenta através de uma revisão de literatura, o tempo de sobrevivência dos 
microrganismos nos resíduos sólidos, bem como o seu potencial de contaminação para 
a saúde pública e para o meio ambiente. Outras questões relativas às diferenças entre 
os resíduos domiciliares e hospitalares e os agentes infecciosos também são expostas. 
Diante disto, verificou-se que os profissionais da saúde envolvidos com os processos 
de manejo devem ter consciência dos prejuízos que o mau gerenciamento propiciará. É 
necessário que sejam realizadas ações diretamente nas unidades geradoras e que se 
busque solucionar a problemática dos resíduos de serviços de saúde trabalhando-se no 
contexto da biossegurança e da educação ambiental, estimulando a prática usual dos 3R’s 
para a preservação do meio ambiente. 

Meio ambiente, Riscos ambientais, Riscos biológicos. 
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REVITALIZAÇÃO DAS MATAS CILIARES DO RIO POXIM 

Silvania Bezerra, Kátia Oliveira Aquino, Verônica Rocha da Silva, Weidi Tadeu Bonfim 
Santos, Wilma Martha Rodrigues de Jesus (Alunos do Curso de Ciências Biológicas da 
Universidade Tiradentes), Maria das Graças da Silva Correia (Orientadora - Professora da 
Universidade Tiradente). 

INTRODUÇÃO: A degradação da mata ciliar tem sido observada e noticiada como um grave 
problema para preservação principalmente de rios. METODOLOGIA: Com este intuito foi 
proposta a realização de uma pesquisa-ação com a comunidade do bairro do Sol Nascente. 
Reuniões para estabelecer interação, mostrar a necessidade da preservação da área, 
limpar a área do lixo que dificultava o plantio não garantiu sucesso, pois a população tinha 
outros interesses e realizou queimada, estragando o solo. Com o apoio do presidente da 
comunidade do bairro Sol Nascente, o projeto conseguiu alcançar o seu objetivo em área 
próxima no dia da ecologia num mutirão em prol da natureza que contou com a participação 
de funcionários de órgãos públicos e membros da comunidade. RESULTADOS: Foram 
introduzidas árvores típicas (Canafístula, Aroeira, Turco, Araçá, Açoita Cavalo) e um 
coquetel de sementes das mudas citadas acima e mais algumas regionais (Mulungu, 
Tamarindo, Jatobá, Feijão de Porco, Mata Fome, Moringa e Mamona). CONCLUSÃO: Tem 
sido feito observações do desenvolvimento das plantas e foi detectado que a comunidade 
está cuidando da área arborizada. É possível que proposta com esta seja uma perspectiva 
viável para o enfrentamento do desequilíbrio hídrico e da devastação do meio ambiente.

Reflorestamento, Mata Ciliar, Preservação ambiental. 
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SAÚDE DA MULHER: AUTOCUIDADO EM ACADÊMICAS 
DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - SE

Carine de Santana Ferreira¹; Dislene Vasco Oliveira Pereira¹; Flavia de Moraes Bertozzi¹; 
Márcia Maria Izidório¹; Renata Dória Mariano¹; Rosemar Barbosa Mendes²
1-Acadêmicas de enfermagem da Universidade Tiradentes
2- Profª. Orientadora da disciplina Enfermagem na Saúde da Mulher I e Ensino Clínico 

O autocuidado refere-se às atividades de saúde organizadas e às decisões sobre saúde 
tomadas por indivíduos, compreendendo como comportamento social ativo. É um conjunto 
de medidas que visam a melhoria de sua própria saúde. Este artigo objetivou verificar 
o autocuidado na saúde da mulher em acadêmicas de enfermagem da Universidade 
Tiradentes do município de Aracaju – SE. A coleta de dados foi realizada em maio de 2008 
com 145 estudantes. Utilizaram-se questionários fechados onde se analisou a realização e 
freqüência das consultas ginecológicas, do exame citológico e do auto-exame das mamas; 
e o conhecimento e a utilização de métodos contraceptivos. Os principais resultados 
mostraram: 82 estudantes fazem consulta ginecológica uma vez ao ano; 112 realizam o 
exame citológico e 117 o auto-exame das mamas; 121 já iniciaram as atividades sexuais; 
130 nunca tiveram DST’s; 99 usam métodos contraceptivos; 51 usam preservativos durante 
as relações sexuais e 56 baseiam-se em indicação médica para escolha da anticoncepção. 
Assim, conclui-se que o fato das universitárias serem futuras multiplicadoras da saúde, 
não implica dizer que estarão sempre protegendo a si e ao seu parceiro. O conhecimento 
está presente, o que falta é atitude e conscientização para a realização do autocuidado, 
tornando-se necessárias mudanças de conduta.

Autocuidado, Enfermagem, Saúde da Mulher. 
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SEGREGAÇÃO SÓCIO-ESPACIAL NA OCUPAÇÃO 
DE COQUEIRAL: A LÓGICA DA EXCLUSÃO E DA 

INCLUSÃO EM ARACAJU 

José Carlos Santos Cunha- UNIT, Danillo Felix de Santana 

A segregação sócio-espacial é um fenômeno característico do espaço urbano, resultante, 
dentre seus fatores, das políticas públicas, da violência e do valor do solo urbano. Para 
compreender esta situação no município de Aracaju, está se desenvolvendo uma pesquisa 
cujo objetivo é analisar a segregação sócio-espacial. Para tanto, algumas etapas da pesquisa 
vem sendo realizadas apresentando resultados parciais, tais como: pesquisas bibliográficas 
e um arcabouço teórico sobre a produção do espaço segregado, levando em consideração 
as seguintes formas: segregação residencial, pobreza, elitização (gentrification) e os 
espaços coletivos privados, a exemplo dos shoppings centers e dos complexos turísticos. 
Quanto ao município de Aracaju analisou-se a sua história levando em conta o processo de 
urbanização. Está sendo desenvolvida a pesquisa de  campo, em que aponta as diferentes 
formas de segregação no município, enfocando a ocupação do Coqueiral. Esta área é uma 
comunidade pobre incrustada na base do Morro do Urubu, que é uma área de preservação 
ambiental. A ocupação desordenada do local vem promovendo problemas ambientais. De 
acordo com a pesquisa de campo realizada com os moradores, estes percebem o PAC 
como uma esperança de mudanças no local, entretanto, pode-se concluir que a segregação 
na cidade de Aracaju vem crescendo à medida que seu espaço cresce. (PROVIC- UNIT)

Aracaju- Coqueiral- Segregação.
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SER PRESENÇA COMO PROFESSOR TUTOR NA 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Luiz Carlos Silva Lima (UNIT)

INTRODUÇÃO: O presente trabalho aborda os plantões presenciais de tutoria no Curso 
de Graduação em Letras Português, 1º período, na metodologia Ensino a Distância - EAD, 
do Pólo de Laranjeiras/SE, da Universidade Tiradentes – UNIT, focalizando a mediação 
do significado de ser professor tutor em EAD, considerando os graus de dificuldades 
lingüísticas no domínio da língua padrão enfrentados pelos alunos, diante da disciplina 
Produção Textual. METODOLOGIA: A pesquisa adotou duas etapas: primeira, o emprego 
de questionário aos 88 alunos do Curso para identificar a disciplina da grade curricular 
que sentissem maior dificuldade de assimilação e se desejariam que houvesse mais um 
plantão às quartas-feiras, à noite, no Campus UNIT Aracaju – Centro, além do sábado; 
segunda, produção de dois memoriais quinzenalmente, para identificar o uso competente 
da língua padrão na escrita. RESULTADOS: Da importância do plantão: 53 responderam, 
não e 35, sim. Da disciplina da grade: os 88 responderam, Produção Textual. Os 53 alunos 
que não participaram dos plantões, 80%, tiveram nota inferior a 5,0 pontos na avaliação do 
primeiro bimestre. CONCLUSÃO: Percebeu-se, que os alunos assistidos presencialmente 
logram êxito, tanto na correção dos desvios lingüísticos, quanto na resolução das atividades 
garantindo, portanto, a manutenção deles em cursos a distância.  

Português, Tutoria, EAD. 
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SERVIÇO SOCIAL E ARTE: CAMINHOS EM 
CONSTRUÇÃO 

Vera Núbia Santos (UNIT) 

Qual a relação que há entre a arte e o Serviço Social? Faz-se necessário compreender 
as expressões artísticas e suas repercussões na vida social e no trabalho do assistente 
social. É cada vez mais corrente a instrumentalização da arte como forma de “acesso” à 
cidadania. Essa instrumentalização dá-se em vários espaços ocupacionais onde se insere 
o profissional. Mas, questiona-se: pode a arte apontar caminhos para o Serviço Social? As 
relações de trabalho a partir de 1980 atendem às determinações do neoliberalismo, com 
um exacerbado controle do mercado sobre o Estado, e trouxe reflexos significativos para 
a população trabalhadora, usuária dos serviços sociais. A percepção da arte como uma 
mediação importante no trabalho do assistente social tem-se configurado nos eventos da 
categoria por meio de experiências apresentadas em congressos. Nessas experiências, 
enfoca-se a contínua degradação sócio-política-econômica de trabalhadores e a percepção 
de que as políticas sociais, antes de constituir o princípio da universalidade, atendem às 
regras de mercado. Parte dessa população tem acesso a programas, projetos ou atividades 
que têm nas expressões artísticas uma importante “chave” para a cidadania. Na esteira 
dessas ações e em diversos espaços ocupacionais atua o assistente social, para quem as 
expressões artísticas configuram-se caminhos em construção. 

Arte; Serviço social; Espaço ocupacional do assistente social.
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SÍNDROME DO IMPACTO:RELATO DE CASO

Marcos Vinicius da Silva, Rosilene de Santana, Amanda Loretta Silva Rosa, Matheus 
Nascimento Santos , Wanderson Amor Divino Leite.

O presente relato trata-se de um caso de síndrome do impacto na fase II do paciente L.P.S., 
com 30 anos de idade , apresentando diagnóstico clínico Bursite e diagnóstico fisioterapeutico  
Limitação funcional leve com quadro álgico ao esforço. O paciente relata ser freqüentador 
assíduo de academia de ginástica e depois de alguns anos começou apresentar dores 
nos ombros com parestesia. Foi ao médico onde através de Ultra-som foi diagnosticado 
Tendinite subacromial. Foi encaminhado ao Centro deReabilitação da Unit Ninota Garcia 
onde desenvolveu-se sessões de Fisioterapia onde objetivou-se: alongar musculatura; 
reequilibrar musculatura; condicionar Musculatura. Apresentando uma boa evolução como 
redução do quadro álgico , A resistência máxima na técnica de Oxford aumentou  50 %( 
10 RM=10 Kg ⇒15Kg)e aumentou o grau de força da musculatura .Portanto  o tratamento 
promoveu reequilíbrio muscular e redução do quadro álgico sem utilização de recursos 
elétricos, tratamento freqüente utilizado no Centro de Reabilitação. 

Síndrome do Impacto, Exercícios terapêuticos, Amplitude articular. 
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“ TÉCNICAS RESPIRATÓRIAS DO YOGA SOBRE A 
PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA: ESTUDO DE CASO”.

Académico fisioterapia unit 6° Sammir vieira melo Academico fisioterapia unit 8° Jorge 
alberto  vieira Junior Pos-graduando  ati. Fis. E saúde unit Rodrigo lacerda Alves Prof. Me. 
Walderi monteiro da silva junior  ( unit ) 

O Yoga é uma antiga filosofia oriental que busca unir as funções psíquicas e físico-orgânicas 
do ser humano integrando os sistemas fisiológicos e a mente. O estudo teve como objetivo 
avaliar aplicação de técnicas respiratórias do Yoga sobre a pressão arterial sistólica de 
uma pessoa portadora de acidente vascular cerebral. O paciente do sexo masculino com 
65 anos, portador de seqüela de Acidente Vascular Cerebral, ex-tabagista, apresentando 
dispnéia aos médios esforços e hipertensão arterial sistêmica.  Foram realizadas 3 sessões  
por semana, com um tempo de 25 mim cada sessão, durante 5 semanas, que consistiam 
de técnicas de respiração abdominal, média, alta, completa e com contagem do tempo 
durante a expiração. Foi medida a pressão arterial Sistólica  (PAS) antes e após de cada 
atendimento. O paciente apresentou P.A. Sistólica média no 1º atendimento de 140,3.mmhg 
antes e 130 mmhg depois, na 12º semana 120 mmHg antes e 110,5 mmHg depois. Houve 
redução da PA Sistólica do primeiro ao ultimo atendimento após o tratamento, contudo foi 
observado que houve uma dimuição na ( P.A.S.) durante essas técnicas respiratorias.

Pressão arterial, Yoga e Respiração. 
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TEOR DE UMIDADE INICIAL, CAPACIDADE DE 
EMBEBIÇÃO E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE 

GINDIROBA (Fevillea trilobata L.)

Marcela Dórea Battesini (Estagiária da Embrapa – Eng. Florestal/UFS); Ana Cláudia Alencar 
da Silva Santos (Estagiária da Embrapa – Ciências Biológicas/UNIT); Michelle Conceição 
Vasconcelos (Estagiária da Embrapa – Eng. Florestal/UFS); Tatiana Ribeiro de Santana 
(Estagiária da Embrapa – Eng. Florestal/UFS); Alex Carneiro Barbosa (Estagiário da 
Embrapa – Eng. Florestal/UFS); Luis Carlos Nogueira (Orientador do Estágio – Pesquisador 
da Embrapa).

As propriedades higroscópicas das sementes permitem um equilíbrio do teor de umidade, 
que influi nos processos biológicos, na conservação, germinação e vigor. O objetivo 
deste trabalho foi avaliar o teor de umidade, a embebição e a germinação de sementes 
de gindiroba (Fevillea trilobata L.), obtidas no experimento do Campo Experimental de 
Itaporanga, da Embrapa Tabuleiros Costeiros. Foram avaliadas amostras de 10 sementes, 
em 3 fases de maturação fisiológica, indicadas pela coloração clara, intermediária e escura, 
seguindo delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições. Fez-se embebição em 
duas temperaturas de água (25 e 65°C), por 18 horas, e posterior teste de germinação. 
Não houve diferença significativa para as temperaturas em nenhuma variável e nem para 
interação com coloração. Entretanto, houve diferença altamente significativa para coloração 
em todas as variáveis. As sementes claras e intermediárias tiveram maiores valores de 
altura, diâmetro, massa, percentual de germinação e índice de velocidade de germinação. 
A umidade inicial e a absorção de água foi maior para as sementes escuras, indicando 
uma possível degeneração inicial das propriedades higroscópicas das sementes. Esses 
resultados confirmam a necessidade de descartar as sementes escuras, selecionando 
as claras e intermediárias, para trabalhos de germinação e de produção de mudas de 
gindiroba.

Absorção de água, Poder germinativo, Propriedades higroscópicas.
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TEORIA – PRÁTICA: NO ESPAÇO DE 
TRANSFORMAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA

Rosemeire Siqueira de Santana (FSLF) Alexsandra Lima Sousa (FSLF) Amanda Siqueira 
de Santana  (UFS) 

O presente texto tem como objetivo apresentar uma análise da relação entre teoria e a 
prática do ensino da Educação Infantil, através da observação realizada na Escola Amélia 
Boudet – Casa do Pequenino, no  ano de 2007, com alunos da faixa etária de 06 (seis) 
anos, em processo de alfabetização.  A descoberta da infância teve seu início no Século XIII, 
porém somente por volta de meados do Século XVIII os temas relativos à primeira infância 
receberam maior atenção e puderam sofrer evoluções significativas.  As crianças dessa 
época, praticamente, não eram vistas como seres humanos.  Acreditava-se, inclusive, que 
as crianças não possuíssem almas.  Naquele período a sociedade não pensava como 
pensamos hoje, nem acreditava no que acreditamos atualmente; que a criança já possui 
algum elemento de personalidade desde a sua concepção.  Para a realização dessa 
pesquisa foram utilizadas entrevistas e bibliografia específica.

Educação; Infância; Pré-escola.
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TRATAMENTO COMBINADO DA ÁGUA PRODUZIDA DE 
PETRÓLEO POR ELETROFLOTAÇÃO E PROCESSO 

FENTON

Emiliano Almeida Gomes (UNIT); Eliane Bezerra Cavalcanti (UNIT/ITP), Álvaro Lima Silva 
(UNIT/ITP); Glauber Dydson de Souza Santana (UNIT); Luiz Sólon Souza Barreto (UNIT) e 
Nayara Silva Lima (UNIT) 

Durante o processo de obtenção de petróleo, ocorre a produção de água associada ao 
óleo; esta fase aquosa é denominada de água produzida e, para ser reutilizada na 
indústria petrolífera ou descartada no meio ambiente, precisa de tratamento adequado. 
Para o tratamento deste efluente industrial, são aplicadas varias técnicas, que dependem 
essencialmente da forma como o contaminante (óleo) se apresenta na fase contínua (água). 
O objetivo deste trabalho é estudar a aplicação do tratamento na descontaminação da água 
produzida, por meio de processo Fenton, eletroflotação e combinação destes. A princípio, 
serão avaliados individualmente os dois processos, para otimização dos parâmetros: 
densidade de corrente e modelo do reator na eletroflotação; concentrações de Fe2+, H2O2 e 
pH inicial para o processo Fenton. Feito isso, passaremos a combinar os dois processos, para 
determinação do ponto ótimo de entrada dos reagentes Fenton no reator eletroquímico.

Água – Eletroflotação – Fenton.
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TRATAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
– DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DE 

BTX: PREPARAÇÃO DE CATALISADORES E 
CARACTERIZAÇÃO POR TPR. 

Naiane Dantas Santos(UNIT), Rosicleide Santos Moura (UNIT), Marluce Santana dos 
Santos (ITP), Otávio Augusto Nascimento (ITP), Renan Tavares Figueiredo (UNIT/ITP). 

O catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da reação a partir da redução 
da energia de ativação, mas emerge do processo inalterado, para cada reação existe um 
mecanismo diferente que depende do tipo de catalisador utilizado. Como um catalisador 
torna possível a obtenção de um produto final por um caminho diferente (por exemplo, uma 
barreira de energia mais barata), ele pode afetar tanto o rendimento quanto a seletividade.O 
catalisador não participa da formação dos produtos, sendo completamente regenerado no 
final, ou seja, não ocorre nenhuma mudança nos elementos químicos da reação, continuando 
intacto. O objetivo deste projeto é preparar catalisadores a base de Dióxido de Titânio( TiO2 ). 
Onde este servirá como um semicondutor, sensibilizando processos de oxidação e redução 
mediado por luz no tratamento de efluentes industriais, ou seja, procesos fotocatalíticos.

OBS.: A aluna Naiane Dantas Santos iniciou o projeto em 01/08/2008. 

Catalisador, TiO2 , Reação química. 



416

TRATAMENTO DE FERIMENTOS FACIAIS

Helmut Hagenbeck Neto (PROBIC- UNIT ) Johndiel Guedes de Souza (PROBIC- UNIT ) 
Prof Dr José Carlos Pereira 

O objetivo desse trabalho é orientar e demonstrar aos acadêmicos dos cursos de odontologia 
para o correto procedimento no tratamento dos ferimentos de face em cirurgia buco-maxilo-
facial.

Ferimentos de Face e Buco-maxilo-facial. 
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TRATAMENTO DO CHORUME POR PROCESSOS 
OXIDATIVOS AVANÇADOS 

Igor Luiz de Sousa Aragão, Eliane Bezerra Cavalcanti, Álvaro Silva Lima e Leonilde Gomes 
Agra

O chorume é um líquido poluente, de cor escura e odor nauseante, originado de processos 
biológicos, químicos e físicos da decomposição de resíduos orgânicos. Esse líquido pode 
atingir os lençóis freáticos, de águas subterrâneas, poluindo esse recurso natural. A elevada 
carga orgânica presente no chorume faz com que ele seja extremamente poluente e danoso 
às regiões por ele atingidas. Nos últimos anos, os processos oxidativos avançado (POAs) 
tem sido considerados como uma alternativa para o tratamento do chorume. Estes processos 
promovem a degradação de inúmeros poluentes, em tempo bastante reduzido (PACHECO 
et al,2004). Este projeto tem como objetivo estudar um processo oxidativo avançado (POA) 
para tratamento do chorume gerado no atual lixão da “Terra Dura” e futuramente no aterro 
sanitário de Aracaju, por ser um processo de tecnologia limpa e eficiente. 

Oxidativo, Tratamento e Chorume.
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UM OLHAR GEOGRÁFICO AMBIENTAL NA 
AGRICULTURA ORGÂNICA NO MUNICIPIO DE 

MALHADOR-SE.

Wilma Cristiane dos Reis e Valdeildes Santos Silva 

O presente artigo tem como objetivo geral analisar a importância da agricultura orgânica 
para a sobrevivência do pequeno agricultor no município de Malhador-Se. Este tema 
possui relevante importância na sociedade atual, pois há uma preocupação com o bem 
estar da mesma e a acirrada degradação com o meio ambiente que a partir do capitalismo 
e a introdução de tecnologias na agricultura moderna na chamada Revolução Verde têm 
aos longos dos anos gerando muitos impactos na vida de todos os seres vivos. Dessa 
forma a agricultura orgânica é uma alternativa para melhorar o equilíbrio geoambiental e 
proporcionar qualidade de vida ao homem por ser uma atividade natural sem utilização de 
insumos químicos, presente na agricultura convencional ou moderna.  

Agricultura orgânica. Pequeno agricultor. Município de Malhador.
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UMA TENDÊNCIA TECNOLÓGICA CHAMADA 
VIRTUALIZAÇÃO 

Rafael Santos de Oliveira (UNIT),  Lucas Mendonça Oliveira Santos (UNIT) 

Virtualização é o processo de executar vários sistemas operacionais em um único 
equipamento. Uma máquina virtual é um ambiente operacional completo que se comporta 
como se fosse um computador independente. Com a virtualização, um servidor pode 
manter vários sistemas operacionais em uso, e com isso, o vínculo entre um único sistema 
operacional e um único hardware se desfaz. Iremos abordar a arquitetura do Hypervisor, 
que é a camada de virtualização que corre acima do hardware físico, responsável pela 
partilha do CPU, memória, disco, dispositivos I/O para virtualizar um sistema operacional 
e gerenciar uma ou mais maquinas virtuais, e com isso mostraremos alguns benefícios 
que essa tendência tecnológica nos proporciona como a redução de custos com hardware, 
energia e espaço físico, ambiente de alta disponibilidade, além de contribuir para a questão 
ambiental que invadiu os datacenters, chamada TI Verde, pois segundo o Gartner, até 2010, 
75% das empresas terão como pré-requisito de compra de hardware, certificado de emissão 
de carbono e uso otimizado de energia. Na nossa pesquisa cientifica, iremos demonstrar 
de forma prática, como se dá um ambiente de virtualização, buscando a interação com o 
público interessado no assunto e conseqüentemente, uma concretização do mesmo. 

Virtualização, Hyper-V, Benefícios. 
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USO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM ATRAVÉS 
DO JOGO ELETRÔNICO EDUCACIONAL NA ESCOLA 

PÙBLICA 

José Walter Santos Filho (UFS/NPGED/CNPQ), Henrique Nou Schneider (UFS/DCOMP/
NPGED). 

Neste trabalho é apresentado o contexto da Sociedade da Informação, em que as inovações 
tecnológicas são incorporadas pelos aprendizes, mais habituados com a tecnologia do que 
seus mestres. O computador como ferramenta de apoio ao ensino necessita de software 
específico, que pode ser um simulador de física, um site de e-learning ou um jogo. O jogo é 
uma atividade temporária definida por regras, limitada pelo tempo, podendo ser repetida a 
qualquer momento. O Jogo Eletrônico é pouco utilizado em sala de aula, apesar de alcançar 
as preferências e se adequar às competências dos aprendizes atuais. Instituições em todo o 
mundo têm pesquisado sobre Jogos e Educação, sendo o jogo como objeto de aprendizagem 
alvo de interesse da comunidade científica e do MEC. Desta forma, questionam-se: como 
o professor pode utilizar o Jogo Eletrônico para ensinar? Que formação deve possuir? 
Deve saber jogar? A pesquisa apresenta caráter qualitativo com a opção metodológica pelo 
“estudo de caso organizacional” através de prática educativa em uma escola pública, com 
alunos de duas turmas, uma COM a utilização do jogo e outra SEM, para verificar a hipótese 
de que o uso de Jogos Eletrônicos Educativos contribui para a melhoria da qualidade do 
ensino.

Jogo. Objeto Aprendizagem. Tecnologia Educacional.
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VISUALIZANDO A APRENDIZAGEM – A UTILIZAÇÃO DE 
CARTOONS NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Sandra Almeida da Silva Laila Gardênia Viana Silva Josefa Mary da Cruz

Este artigo tem como objeto de estudo a utilização de cartoons como recurso auxiliador no 
ensino da Língua Portuguesa, a fim de mostrar que é possível trabalhar os conteúdos da 
disciplina de uma forma descontraída e proveitosa, pois percebe-se que muitos professores 
ainda ensinam através de métodos tradicionais, baseados na gramática normativa com 
as várias regras e exceções existentes. Por meio dos cartoons nota-se a variedade de 
assuntos que podem ser discutidos no âmbito educacional, pois trata-se de um gênero 
textual que utiliza a imagem com textos verbais e/ou não-verbais para retratar situações 
da realidade, através de uma crítica acompanhada de humor, que podem ser relacionados 
com os conteúdos gramaticais. Dessa forma, o professor terá um meio de estimular o 
entendimento e a participação do discente no processo de aprendizagem e um subsídio na 
melhoria da qualidade do ensino para desenvolver uma prática pedagógica mais dinâmica 
e diversificada durante as aulas.  

Cartoons, Ensino-aprendizagem, Língua Portuguesa 
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VITILIGO: DO DESCOBRIMENTO DA DOENÇA AO SEU 
CONVÍVIO. 

Milena Rocha Seixas (unit), Camilla Grazielli Monteiro Nascimento Santos (unit), Carolina 
Resende Christiano (unit), Milena Garcia Antunes Batista (unit), Júlio César Diniz Hoenisch 
(unit) 

O Vitiligo, de acordo com Silva (2007), é uma doença adquirida, freqüente, caracterizada 
patogenicamente pela destruição de melanócitos, conseqüente perda da melanina e fácil 
de ser diagnosticado em sua grande maioria. A principal diferença do vitiligo para as outras 
doenças de pele é que há uma ausência de pigmentação nas lesões. Preocupados com estas 
conseqüências e levando em consideração o número cada vez maior de pessoas portadoras 
desta doença crônica, buscou-se neste trabalho, realizar um estudo de caso, levando em 
consideração os aspectos psicológicos desencadeantes por tal patologia. O presente 
trabalho identificou os fatores que interferiram nas esferas social, pessoal e profissional 
do sujeito da entrevista. Quanto à metodologia utilizada para alcançar os objetivos citados 
usou-se uma entrevista semidirigida, aplicada a uma portadora de vitiligo. Em relação aos 
resultados notou-se que os estágios de revolta e barganha foram mais efetivos durante o 
conhecimento do diagnóstico pela entrevistada; pode-se perceber a importância da família 
como fonte de apoio no processo de descoberta da doença e constatou-se a necessidade 
do profissional em esclarecer quaisquer dúvidas sobre a doença.  Com este trabalho, notou-
se a importância de promover programas de caráter preventivo junto à comunidade, bem 
como orientações a respeito do processo de doença 

Doença Crônica, Vitiligo, Reações Psicológicas 
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VIVÊNCIAS DE HOMENS E MULHERES AFRICANOS 
NAS TERRAS SERGIPANAS (1780-1850) 

Bruno Oliveira Santos (UNIT – PROBIC EDITAL PIBIC Nº 01/2008) – M.Sc. Joceneide 
Cunha Santos – orientadora (UNIT – PROBIC). 

O escopo dessa pesquisa é identificar os grupos de procedência dos africanos que viveram 
em Sergipe no interstício de 1780 a 1850; compreender as possibilidades de construção de 
uma identidade africana em Lagarto que era uma vila pequena e cujos escravos estavam 
concentrados mais no eito e as atividades econômicas voltadas para a produção de 
fumo, algodão e pecuária. Os trabalhos atuais mostram a heterogeneidade no interior da 
comunidade escrava: africanos e crioulos, mulheres e homens, entre os africanos os ladinos 
e os boçais dentre outras distinções. A escravidão não está entre os temas mais trabalhados 
em Sergipe. Existem alguns trabalhos sobre os africanos no Rio de Janeiro e na Bahia. 
Entretanto, em Sergipe ainda há uma grande carência sobre essa temática. Principalmente 
os que abarcam a primeira metade do século XIX. Utilizaremos como fonte histórica os 
registros de batismo, casamento e óbito. Pois, essa documentação permitirá percebemos, 
à proporção que os africanos ocupavam na população escrava; quais eram as principais 
“nações” dos africanos. Identificar a existência de alianças entre crioulos e africanos através 
dos casamentos e dos batismos. Como também perceber a existência de alianças entre 
africanos de nações distintas. Os registros eclesiásticos estão sendo fotografados, para 
posteriormente serem analisados. 

Africanos; Escravidão; Registros paroquiais.
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ZONEAMENTO AGROCLIMÁTICA DE FEIJÃO E MILHO 
DO POVOADO BOA MUNÍCIPIO DE PIRAMBU/SE 

Rosângela Santos Sousa (Geografia/Unit); Allan Cardoso dos Santos (Geografia/Unit); 
Gerlaine de Santana Santos (Geografia/Unit); Fábia Verônica dos Santos (Orientadora-
Curso de Geografia/Unit).

O presente estudo tem por finalidade desenvolver em situação experimental o 
acompanhamento agroclimático dos cultivos de feijão e milho no município de Pirambu 
localizado na região leste, na zona litorânea, a 10º44’23” S e 36º51’24” O, com uma área de 
193,3 km2. Tendo por objetivo analisar os condicionantes  climáticos dos cultivos de feijão e 
milho caracterizando a influencia da variabilidade climática na área de estudo demonstrando, 
assim, a relação clima-lavoura através das verificações das exigências climáticas destes 
cultivos e da comparação de dados climáticos medidos na área de estudo, relacionando-as 
com as imagens de satélite de GOES/INPE aplicando-se a inter-relação do conhecimento 
cientifico com o popular vivenciado pelos agricultores da região. Para isso, foram utilizados 
levantamentos bibliográficos, aplicação de teoria, interpretação, observação durante as 
visitas em campo sendo atribuída a medida dos elementos climático, como: precipitação, 
condição de tempo, umidade, nebulosidade e analise por comparações estatísticas das 
exigências climáticas dos cultivos agrícolas. Por fim, observou-se que apesar de se tratar 
de uma região litorânea, com temperaturas anuais elevadas e chuvas fracas, os cultivos são 
viáveis do ponto de vista de uma agricultura de subsistência, desde que estejam dentro dos 
limites toleráveis para o cultivo.

Agricultura de subsistência. Zoneamento agroclimático. Limite climático.
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