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APRESENTAÇÃO

Os Anais de Iniciação Científi ca da UNIT são realidade desde 2004 apresentando resultados 
dos Programas de Iniciação Científi ca (IC) e desde 2009 dos Programas de Iniciação ao 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (IDTI). Os programas de IC e de IDTI se destinam 
a incentivar, promover e coordenar as atividades de discentes no desenvolvimento de 
pesquisas básicas e do cotidiano nas diversas áreas do conhecimento. 

Os alunos envolvidos nos Programas tornam-se parte ativa no processo de geração do 
conhecimento. Com o intuito de proporcionar ao jovem universitário a elaboração de um 
pensamento científi co, lógico e criativo, cada aluno põe em prática um plano de trabalho 
individualizado, que é acompanhado por um pesquisador qualifi cado, que orienta na 
execução do projeto e na formação para produção científi ca. 

Nestes Anais, mais do que os resultados dos trabalhos desenvolvidos, registra-se o 
engajamento de alunos e orientadores envolvidos nos projetos e proporcionam a divulgação 
das pesquisas realizadas na UNIT.

Além dos resultados de IC e de IDTI, estes Anais também veiculam os trabalhos apresentados 
durante a Semana de Pesquisa (SEMPESq) que acolhe trabalhos do Instituto de Tecnologia 
e Pesquisa – ITP, da Embrapa Tabuleiros Costeiros e outros participantes externos que 
tenham submetido trabalhos para a SEMPESq 2010, como resultado de teses, dissertações, 
monografi as, Práticas Investigativas e de projetos fi nanciados aos pesquisadores. 

Para a Pró-reitoria Adjunta de Pós-graduação e Pesquisa, a produção e o registro dos 
trabalhos dos alunos e professores que se envolvem em investigações e pesquisa é motivo 
de orgulho e representação de sucesso dos Programas de IC e de IDTI, assim como da 
SEMPESq.

Assim, recomendamos a leitura dos resumos aqui apresentados, que refl etem todas as 
áreas do conhecimento e estágios da produção científi ca.

Verônica Marques de Souza
Coordenadora de Pesquisa



O conteúdo e a expressão dos resumos aqui publicados são
de inteira responsabilidade dos autores.



SUMARIO

VII - SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/CNPq  .............................................................13

ÁREA: SAÚDE e BIOLÓGICAS ..............................................................................................................13

ÁREA: HUMANIDADES ...........................................................................................................................25

ÁREA: EXATAS, DA TERRA E TECNOLÓGICAS  ............................................................................36

II SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC E PIBITI/FAPITEC ..............................................13

ÁREA: SAÚDE e BIOLÓGICAS ..............................................................................................................13

ÁREA: HUMANIDADES ...........................................................................................................................25

ÁREA: EXATAS, DA TERRA E TECNOLÓGICAS  ............................................................................36

XII - SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PROBIC/PROVIC ..................................................49

ÁREA: SAÚDE e BIOLÓGICAS ..............................................................................................................49

ÁREA: HUMANIDADES ...........................................................................................................................69

ÁREA: EXATAS, DA TERRA E TECNOLÓGICAS .............................................................................105

II SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INVESTIGATIVAS APRESENTAÇÕES ORAIS .............................115

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE ................................................................................115

ÁREA:  HUMANIDADES ........................................................................................................................133

APRESENTAÇÃO ORAIS TEMAS LIVRES........................................................................................171

ÁREA: CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS .................................................................................171

APRESENTAÇÃO ORAIS TEMAS LIVRES .......................................................................................187

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E ENGENHARIAS ..................................................................................187

V - SEMINÁRIO DE POSGRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO .........................................................190

V - SEMINÁRIO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS  ......................219

EXPOSIÇÃO DE PAINÉIS TEMAS LIVRES .......................................................................................233

PAINÉIS HUMANIDADES .....................................................................................................................233

PAINÉIS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS  ................................................279

PAINÉIS DE CIÊNCIAS  EXATAS E ENGENHARIAS .......................................................................324





II SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/FAPITEC 
ÁREA: SAÚDE e BIOLÓGICAS

VII - SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA PIBIC/CNPq 

ÁREA: SAÚDE e BIOLÓGICAS



14 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

OBTENÇÃO DE LIOFILIZADOS DE 
FRUTAS REGIONAIS. 

Eliseu Ribeiro de Oliveira Neto (Curso de Farmácia - UNIT e LPA/ITP/UNIT, eliseu.zezeu@
hotmail.com), Roneval Felix de Santana (Curso de Mestrado em Saúde e Ambiente - UNIT 
e LPA/ITP/UNIT, roneval_felix@itp.org.br) Álvaro Silva Lima (alvaro_lima@itp.org.br).

O Brasil é um país rico em frutos tropicais exóticos, de alto valor nutricional, os quais 
apresentam vitaminas e pigmentos naturais na sua composição e possuem alto potencial 
de industrialização. Entretanto se faz necessário a determinação da composição nutricional 
destes alimentos. Dentre os variados tipos de frutas produzidas e cultivadas no Brasil, o 
Jamelão ou jambolão, a mangaba e a seriguela merecem maior atenção pelo seu destaque 
na região nordestina devido às suas características individuais. Liofi lização ou Criossecagem 
(Freeze-Drying) pode ser defi nida como processo de secagem de um produto previamente 
congelado em que a maior parte da água é removida por sublimação.  As matérias-prima 
foram obtidas, no mercado local da cidade de Aracaju,  transportadas em sacos plásticos 
e sob refrigeração até o Laboratório de Pesquisa em Alimentos (LPA) do Instituto de 
Tecnologia e Pesquisa (ITP). As frutas foram lavadas em água corrente, sanitizadas com 
solução de hipoclorito a 100 ppm. Em seguida foram despolpadas embaladas em potes 
de plástico e mantidas sob congelamento a 20°C.  Primeiramente, foi feito o processo da 
liofi lização e fi nalizamos desenvolvendo a caracterização centesimal das amostras in natura 
e liofi lizada, através dos procedimentos do Instituto Adolfo Lutz (Brasil,2005), realizando 
determinações de acidez titulável, carboidratos, cinzas, energia, fi bras, lipídios, umidade, pH 
e proteína. Na liofi lização os resultados se apresentaram de acordo com as características 
das três fases que constituem o processo. A primeira fase é o congelamento, a segunda 
foi a sublimação e a terceira aconteceu a dessecação, resultando em pós dessecados das 
amostras..Na caracterização centesimal das amostras in natura e liofi lizada, os valores 
encontrados para o Jamelão, mangaba e seriguela liofi lizado foram superiores quando 
comparados com o das fruta in natura. No entanto, os teores de umidade e pH encontram-
se abaixo. Com valores de umidade (12,10 ± 0,08; 14,62 ± 0,14; 12,92 ± 0,14 ) Jamelão, 
Mangaba e Seriguela,respectivamente e pH 3,15 ± 0,11; 2,74 ± 0,21; 2,76 ± 0,28) para 
o Jamelão, Mangaba e Seriguela, respectivamente. Diante dos resultados obtidos na 
avaliação da composição centesimal das polpas liofi lizadas estudadas, é possível concluir 
que esse processo pode ser considerado como uma excelente alternativa de conservação 
dessas polpas devido à presença de importantes componentes nutricionais encontrados 
nas mesmas. (PIBIC/CNPq).
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CITOPROTETORA EM 
MODELO MURINO DOS EXTRATOS BRUTOS DE 
JURUBEBA (SOLANUM PALUDOSUM MORIC.) 

OBTIDOS POR FLUIDO SUPERCRÍTICO E ULTRA-SOM. 

Gabriel Gusmão Grisi Rocha (Curso de Farmácia UNIT, gabriellgusmao@gmail.com), 
Juliana Cordeiro Cardoso, Claudio Dariva, Elton Franceschi, Francine Ferreira Padilha 
(UNIT, ITP-LBMAT, fpadilha@yahoo.com)

 A Solanum paludosum Moric. é uma solanácea popularmente conhecida como Jurubeba 
presente na vegetação do Nordeste.Seu  gênero Solanum produz uma grande variedade de 
saponinas esteroidais e glicoalcalóides de importância na resistência natural destas plantas 
contra muitas pestes, por possuir alcalóides esteroidais, glicoalcalóides, triterpenos  e 
diversos fl avonóides éusada na medicina tradicional contra anemia, problemas hepáticos e 
digestivos, gastrite crônica e cicatrizante. A ação gastroprotetora dos fl avonóides naturais e 
componentes fenólicos de forma geral pode ser mediada através da estimulação da secreção 
de muco e bicarbonato ou por um efeito inibitório direto na bomba de prótons das células 
parietais. O trabalho avaliou a atividade antiulcerogênica do extrato obtido por ultra-som das 
folhas de Solanum paludosum M. em ratos. A espécie em estudo foi coletada no Povoado 
de Sobral - SE, as partes aéreas foram separadas do caule e lavadas em água corrente 
e posteriormente secas em estufa de circulação de ar. A extração foi realizada utilizando-
se 0,1g do pó da planta para cada 10 mL de etanol 70% durante diversos tempos(30, 60, 
120 e 240 min) em banho de ultra-som.Foram realizadas também a determinação do teor 
de compostos fenólicos, fl avonóides, rendimento e atividade antioxidante em cada um 
dos tempos de extração. Para os testes farmacológicos foram utilizados ratos Novergicus 
albinus da linhagem Wistar, em modelo deindução de úlcera gástrica por etanol absoluto.  
Quanto ao rendimento a extração durante 240 minutos apresentou a maior porcentagem 
(25%) bem como maior quantidade de componentes fenólicos (92mg equivalentes de 
quercetina por grama de amostra), entretanto na determinação de fl avonóides nenhum 
tempo demonstraram diferença estatística e na avaliação antioxidante por sequestro do 
radical livre DPPH os tempos 60 minutos e 120 demonstraram os melhores resultados e 
não diferiram estatisticamente um do outro.Por essa razão a fi m de otimizar tempo durante 
o processo de extração foi avaliado para o teste antiúlcera a extração obtida por 60 minutos 
de banho de ultra-som o qual apresentou foram capazes de reduzir signifi cativamente as 
lesões em 79,94%, 92,74%, 95,03% e 98,91%, para as concentrações 125, 250 e 500 
mg/mL  e controle positivo respectivamente, quando comparados com o controle negativo. 
Pode-se concluir a atividade antiulcerogênica da planta em estudo com resultados bastante 
satisfatórios que podem ser atribuídos à fatores provenientes da planta quanto sua ação 
antioxidante, citoprotetora e antisecretora. Estes resultados tornam a planta um alvo de 
estudo para o desenvolvimento de novos fármacos com atividade antiúlcera.” (PIBIC/CNPq).
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AVALIAÇÃO DA POSSÍVEL ATIVIDADE 
ANTICONVULSIVANTE DO CITRAL EM ROEDORES. 

Clara Fonseca Tirone (tfclara@hotmail.com),Thaynara Cezar Barreto (thaynarabarreto@hotmail.
com ) e Bárbara Lima Simioni Leite (bs.leite@uol.com.br).

O Cymbopogon citratus é uma planta aromática cultivada para produção comercial de óleo 
essencial, conhecido internacionalmente como óleo de Lemongrass. O citral, constituinte 
majoritário do óleo de C. citratus, é citado como sendo o responsável pelas atividades 
atribuídas ao seu óleo essencial, tais como germicidas, repelentes de insetos, aplicações 
na indústria farmacêutica, entre outras. No Brasil, as folhas do capim-limão têm largo 
uso popular na preparação de chás, como sedativo, sudo-rífero, carminativo, diurético, 
antipirético e anti-reumático (BRAGA, 1960).  Foram utilizados ratos camundongos Swiss, 
pesando em média 30 gramas, com 2-3 meses provenientes do Biotério-UNIT. Os animais 
foram mantidos em gaiolas coletivas com alimentação e água ad libitum.  Foram realizados 
alguns testes para avaliar possíveis efeitos do Citral no SNC. Os animais foram tratados 
com Citral nas doses de 50, 100, 200 e 400 mg/kg (v.o.). Obtiveram-se algumas alterações 
comportamentais apresentadas pelos animais tratados com o Citral. Principais alterações 
comportamentais observadas após a administração do Citral, em doses crescentes, no 
teste da triagem farmacológica comportamental .  Os resultados obtidos sugerem que o 
Citral possui efeito depressor sobre o sistema nervoso central, nas doses e vias testadas, 
e que em sua constituição existem diferentes substâncias que possivelmente atuam em 
sistemas neuronais de mecanismos distintos. Entretanto, são necessários outros estudos 
para melhor caracterização desse efeito. (PIBIC/CNPq).
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POTENCIAL FITOINDICADOR DE CLITORIA 
FAIRCHILDIANA EM ÁREAS VERDES DE ARACAJU-SE. 

Vinícius Silva Reis(vinicius_bioufs@yahoo.com.br); Heloísa Thaís Rodrigues de Souza 
(heloisathais@hotmail.com); Edson Barbosa (fsddea@hotmail.com); Douglas Vieira Gois 
(douglasgeograf@hotmail.com) e Rosemeri Melo e Souza (rome@ufs.br).

A Clitoria fairchildiana popularmente conhecida como Sombreiro, é uma espécie amplamente 
usada na arborização urbana pelo seu bom sombreamento e pelas infl orescências com 
potencial ornamental. Na cidade de Aracaju, é uma das cinco espécies mais representativas 
da arborização, muito constante em praças, avenidas, e canteiros. O objetivo deste estudo 
é analisar a atividade fenológica da espécie para a identifi cação de aspectos que possam 
ser usados como indicadores de mudanças ambientais rápidas. Para a análise fenológica 
foram utilizados os métodos qualitativo e semi - quantitativo de Fournier. Neste estudo 
foram consideradas as fenofases de emissão e queda foliar, fl oração e frutifi cação. Foram 
escolhidas três áreas (zona sul, zona norte e zona central de Aracaju) arborizadas com 
C. fairchildiana. Esses locais exibem diferentes arranjos arbóreos e estão submetidos a 
diferentes graus de urbanização, e conseqüentes temperaturas, umidade, poluição e 
luminosidade, fatores estes que podem interferir na fenologia dos indivíduos observados. 
Foram selecionados aleatoriamente nove indivíduos de C. fairchildiana usados na 
arborização do canteiro central da Avenida Adélia Franco (zona sul); oito na Praça Princesa 
Isabel (zona norte) e sete indivíduos na Praça Fausto Cardoso (zona central). Realizou-se 
dois trabalhos de campo para a observação da fenologia da espécie nas diferentes áreas, 
uma em novembro de 2009 e outra em fevereiro de 2010. Em novembro foram observados 
altos índices de atividade (todos acima de 60%) nos indivíduos da Av. Adélia Franco para 
todas as fenofases.  A queda foliar apresentou a maior intensidade também na Adélia Franco, 
enquanto que a fl oração alcançou maior intensidade na Praça Princesa Isabel (25%) e a 
frutifi cação na Fausto Cardoso (18%). Em fevereiro, os maiores índices de atividade foram 
registrados na Praça Princesa Isabel. A maior intensidade de queda foliar foi registrada na 
Praça Fausto Cardoso (21%) e a maior intensidade de emissão foliar foi registrada Princesa 
Isabel (14%). Todos os indivíduos das três localidades estavam em fl oração, sendo que 
a maior intensidade na fl oração foi observada na Praça Fausto Cardoso (71%). Todos os 
indivíduos na Princesa Isabel e Adélia Franco apresentaram frutos, em sua maioria verdes, 
com a maior intensidade de 75% na Av. Adélia Franco. Por apresentar atividade e 
fenofases mais intensificadas, e de acordo com os aspectos topoclimáticos verificados 
(temperatura, incidência solar e umidade atmosférica), o conjunto arbóreo da Praça 
Fausto Cardoso reflete melhor a interação adaptativa em resposta às alterações 
ambientais locais, podendo, por conseguinte, a Clitoria fairchildiana ser considerada 
fitoindicadora de mudanças ambientais urbanas. (PIBIC/CNPq).
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EFEITO DO LASER DE BAIXA POTÊNCIA SOBRE A 
RESPOSTA INFLAMATÓRIA EXPERIMENTALMENTE. 

Marcus Ricardo Santos Lima Melo (Curso de Odontologia Unit, ITP, LBME, CNPq, Marcus_
rmelo@hotmail.com), Sandra Regina Barretto (curso de odontologia da UNIT, Curso de 
odontologia da UINIT, ITP, LMBE, nanaestetica@oi.com.br), Diego Souza Silva Oliveira 
Dourado, (curso de odontologia, UNIT, ITP, LMBE, diego_souza10@hotmail.com).

As Disfunções da Articulação Temporomandibular (ATM) são objeto de investigação 
em diversas especialidades odontológicas e médicas, pois a prevalência desta tem 
aumentado signifi cativamente. Neste contexto, a terapia laser em baixa intensidade vem 
sendo estudada como um coadjuvante no tratamento destes pacientes. O objetivo desta 
proposta foi analisar o efeito do laser de baixa potência (LLLT) sobre o processo infl amatório 
induzido na ATM em modelo roedor. Para realização do experimento, foram utilizados 10 
ratos machos Wistar, nos quais foi induzida reação infl amatória através da injeção local 
de formalina a 2 % (0,1 mL) em ambas as ATMs. Na ATM direita, foi aplicada a LLLT (10 
j/cm2, 50 mW, 10 s, &#61542; 0,04 cm), enquanto que a ATM esquerda a aplicação foi 
realizada com o aparelho desligado para simular as mesmas condições de estresse. Os 
animais foram eutanasiados 3 e 10 dias após os procedimetnos operatórios, as ATMs foram 
dissecadas, fi xadas em formol (48 h), descalcifi cadas em ácido nítrico (5%), processadas 
em álcool e xilol e incluídas em parafi na. Secções histológicas (5 μm) foram obtidas 
e coradas em HE. Foram analisados os seguintes parâmetros: intensidade do infi ltrado 
infl amatório, reação de granulação, hiperplasia da membrana sinovial e alterações vilosas, 
hialinização e espessamento da superfície articular, e alterações clásticas. Os resultados 
foram comparados entre si pelo teste de Mann Whitney (&#61537;=5%). Em 3 dias, as 
ATMs irradiadas apresentaram redução substancial da intensidade do infi ltrado infl amatório 
e hiperplasia do revestimento sinovial (p<0.05) quando comparadas àquelas não irradiadas 
(controles). Em 10 dias, observou-se a persistência de reação de granulação e destacada 
hiperplasia do revestimento sinovial nas ATMs não irradiadas em relação às irradaidas 
(p<0.05). A utilização de LLLT promoveu atividade antiinfl amatória sobre a articulação 
tempomandibular em modelo de agressão por formalina. (PIBIC/CNPq).
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SITUAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
ABRIGADOS EM ARACAJU. 

Hugo Leonardo Santos Souza (hugoleo_se@hotmail.com); Marcus Vinicius Oliveira Santos 
(marvin.psc@gmail.com); Erasmo Barros Rodrigues Teixeira (erasmort@uol.com.br); 
Marlizete Maldonado Vargas (marlizete@uol.com.br)

O conhecimento e a sistematização dos dados acerca da realidade das instituições 
de acolhimento de crianças e adolescentes são fundamentais para nortear ações 
multidisciplinares preventivas junto à população institucionalizada. Teve-se por objetivo 
conhecer, descrever e analisar o perfi l dos sujeitos acolhidos nas instituições de Aracaju 
e comparar os resultados com a pesquisa /Abrigos de Aracaju: caracterização da clientela 
e seus vínculos familiares e afetivos na instituição/, coordenada por Vargas em 2005. 
Levantaram-se as variáveis: faixa etária, sexo, situação escolar, motivos e responsáveis 
pela inserção, tempo de permanência na instituição e existência de irmãos em programa 
de acolhimento institucional e as modifi cações ocorridas entre os anos estudados. Trata-se 
de levantamento quantitativo, com dados secundários oriundos do Sistema Informatizado 
de Abrigos / S.I.A., de coletas complementares in loco nas instituições de acolhimento, bem 
como no Juizado da Infância e da Juventude, através do Departamento Técnico / DETEC. 
O material foi tratado estatisticamente para frequências, proporções e cruzamentos entre as 
variáveis. Em junho de 2010, havia 158 crianças e adolescentes abrigados, observando-se 
redução signifi cativa (49,2%) em relação ao quantitativo de 2005 (N = 311). Observou-se 
que a maioria dos sujeitos é do sexo feminino, com faixa etária de 10 - 12 anos (24,1%), 
perfi l semelhante ao levantamento de 2005. Os dados apontaram para a categoria situação 
de risco e vulnerabilidade social, como principal motivo de inserção (29,7%), resultado 
prevalente no estudo anterior (37%). Constatou-se que o maior percentual de abrigados 
/ 29,3% em 2005 e 36,7% em 2010 /, permanece na instituição há mais de 24 meses, 
ultrapassando o período máximo preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
/ ECA. Os Conselhos Tutelares foram os principais responsáveis pelos abrigamentos 
(51,3%), sem diferença signifi cativa dos resultados de 2005.  Houve aumento de 15,1% no 
percentual de crianças e adolescentes que possuem irmãos em instituições de acolhimento, 
embora representem a minoria da população assistida. Os resultados gerais do estudo 
apontam, principalmente, para a redução do número de abrigados. Não se verifi ca alteração 
signifi cativa quanto ao perfi l dos sujeitos e tempo de abrigamento. Constatou-se difi culdade 
na sistematização das variáveis em virtude da inadequação em defi nições como motivos 
da medida e/ou carência de informações no banco de dados. Observou-se que houve 
modifi cação no panorama das instituições de abrigo, embora este não seja o objeto desse 
estudo, pode-se atribuir às discussões levantadas depois da pesquisa de 2005 para que 
instituições fossem fechadas e outras reformuladas no seu perfi l, bem como um importante 
processo de desinstitucionalização. Atenta-se para a necessidade de capacitação de 
atores que atuam na rede e alimentam o sistema de informação para que ele tenha 
uniformidade, seja mais centralizado para melhor retratar a realidade dos abrigados, 
fundamental para fomentar ações preventivas. (PIBIC-CNPq).
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PREVALÊNCIA DE HIPOPLASIA DE ESMALTE NA 
CLÍNICA DE BEBÊS .UNIT. 

Rafael Santana Guimarães (Curso de Odontologia / UNIT e LPPS/ITP, rafafel_segipe@
hotmail.com), Fernanda Guimarães Macado (Curso de Odontologia / UNIT e LPPS/ITP) 
Mara Augusta Cardoso Barreto (Curso de Odontologia / UNIT, maraagusta@saolucas-se.
com.br), Cristiane Costa da Cunha Oliveira (Curso de Odontologia / UNIT e LPPS/ITP, 
criscunhaoliva@yahoo.com.br), Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Junior (Curso 
de Odontologia / UNIT e LAMBE/ITP, ricardo_luiz@itp.br), Allan Ulisses Carvalho de 
Melo (Curso de Odontologia / UNIT, aucmelo@yahoo.com.br), Suzane Rodrigues Jacinto 
Gonçalves (Curso de Odontologia / UNIT e LPPS/ITP, odontologia@unit.br).

Hipoplasia de esmalte dentário tem sido observada em crianças na fase de dentição 
decídua, manifestação essa que pode trazer conseqüências maléfi cas para a saúde 
bucal pois, segundo a literatura, crianças com hipoplasia de esmalte são até três vezes 
mais susceptíveis à cárie dental, representando uma preocupação marcante na rotina 
Odontopediátrica. Com o objetivo de determinar a prevalência de hipoplasia de esmalte 
dentária em bebês da Clínica Odontológica da Universidade Tiradentes, foram examinados 
clinicamente as cavidades bucais de 17 (dezessete) bebês de 0 a 3 anos de idade. De 
acordo com a análise estatística descritiva realizada com a amostra pesquisada até a 
presente data, foi verifi cada prevalência de 41,17% (n=7) de hipoplasia de esmalte. Pode 
ser concluído que, na amostra estudada, 41,17% (n=7) dos bebês apresentaram hipoplasia 
de esmalte dentário. (PIBIC/CNPq).
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DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE FORMULAÇÕES 
DE RAÇÃO PARA CAPRINOS SUPLEMENTADAS. 

Jakcline dos S. Melo (jackmelo_bio2006@hotmail.com), Sara da Cunha Carvalho ( saracunhac@
hotmail.com), Álvaro Silva Lima (alvaro_lima@itp.org.br), Claudia Moura Melo (claudia_moura@
itp.org.br), Cleide Mara Faria Soares ( cleide_mara@itp.org.br), Roneval Felix Freitas (roneval_
freitas@itp.org.br), Juliana Cordeiro Cardoso ( juaracaju@yahoo.com.br ).

As condições climáticas da região nordeste favorecem o desenvolvimento sócio econômico 
da caprinocultura, para isso faz-se necessário a implementação de dietas nutricionais 
balanceadas para o melhor desenvolvimento do animal. A semente de abóbora, subproduto 
da agroindústria, pode ser utilizada como complemento nutracêutico a ração animal. O 
presente projeto tem como objetivo desenvolver uma dieta suplementada com semente de 
abóbora para ração animal. A semente inteira e suas frações (endosperma e tegumento) 
foram submetidas à secagem em estufa de circulação de ar em diferentes temperaturas 
(50 a 100ºC). Foram realizados ajustes de modelos matemáticos aos dados cinéticos e 
determinação da composição centesimal e mineral. O extrato metanólico do secado foi 
utilizado para determinação da atividade antioxidante (método do DPPH) e teor de ácido 
fenólico. Também foi determinado a atividade antioxidante, ácidos fenólicos e a composição 
centesimal da ração. Nessa, foi incorporada 10% da farinha de semente de abóbora, seca 
a 60°C.  O equilíbrio de desidratação, dos resíduos ocorreu após 3 horas em 50ºC e nas 
demais temperaturas em 2 horas. O tegumento da semente de abóbora apresentou maior 
concentração de ácidos fenólicos (> 3%) em secagem abaixo de 80ºC. Entretanto, à 50ºC 
observou-se a maior atividade antioxidante (IC50 = 149 μg.mL-1). O teor de lipídeos e fi bras 
foi de 32 e 14%, respectivamente. A ração apresentou boa fonte de fi bras com teor de 13% 
e de lipídios 17%. O estudo evidenciou a possibilidade do aproveitamento da semente de 
abóbora como bom complemento alimentício para ração animal, utilizando a temperatura de 
60C para secagem do material, sem perdas signifi cativas do potencial biológico (p>0.05). 
(PIBIC/CNPq).
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EFEITO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE TERAPIA 
FOTODINÂMICA E ADMINISTRAÇÃO ORAL DE 

PRÓPOLIS. 

Esaú Pinheiro dos Santos (Curso de Odontologia / UNIT e LMBE/ITP/UNIT, esau_
pinheiro@hotmail.com), José Davi Prado Lima (Curso de Biologia / UNIT e LMBE/ITP/UNIT, 
jdplima_5@hotmail.com), Danielle R. Ribeiro Cavalcante (Mestrado Saúde e Ambiente - 
UNIT e LMBE/ITP, dannyrrc@hotmail.com) Andrea Ferreira Soares (Histologia e Embriologia 
Humana / UFS), Juliana Cordeiro Cardoso (LPNS/ITP e UNIT) Ricardo Luiz Cavalcanti de 
Albuquerque Júnior (LMBE/ITP e UNIT, ricardo_luiz@unit.br).

A Própolis é produto natural produzido por diversos gêneros de abelhas, que apresenta 
amplo espectro de ações biológicas, como efeitos antimicrobiano, antimicótico, antioxidante, 
imunomodulador, cicatrizante e antitumoral, particularmente quando veiculada em extratos 
etanólicos (EEP). Com intuito de verifi car o potencial anticarcinogênico da associação entre 
EEP e TFD, foram induzidas lesões orais pré-malignas e malignas, utilizando-se o 9,10 
dimetil 1,2-benzantraceno (DMBA). Foram utilizados, 35 ratos Wistar, numa 1º etapa do 
projeto, em termos, na qual não fora realizada TFD. Os animais foram divididos em sete 
grupos (n=5). Nos grupos controle negativo (CTR -) e positivo (CTR +), a língua destes 
animais fora tratada com água destilada (AD) e tween 80, e DMBA, respectivamente; a 
gavagem foi realizada com AD e tween 80. Nos grupos experimentais o tratamento lingual 
foi com DMBA e a gavagem com EEP (própolis verde) nas doses de 100, 200 e 300 mg/
Kg. As gavagens foram feitas em dias alternados com a aplicação do DMBA, este foi 
administrado de forma tópica, a cada 48 horas, durante 20 semanas. Concluído este período 
os animais foram eutanasiados em câmara de dióxido de carbono. Os espécimes removidos 
foram submetidos a colorações histoquímicas (H/E e PAS), com objetivo de analisar as 
alterações morfológicas e proliferativas no estrato epitelial, essa análise foi realizada por 
três observadores previamente calibrados. O rendimento da extração da própolis foi de 
41,43%, acima do valor mínimo especifi cado na legislação (35%), considerado plenamente 
satisfatório. A amostra utilizada possuía teor de 0,95 ± 0,44% e foi categorizada como um 
extrato que possui médio teor de fl avanóides. Ao fi nal da 20° semana verifi cou-se que: nos 
grupos (CTR -), G1 e G2, havia presença de mucosa oral com aspecto de normalidade, 
além de discretas alterações nucleares; nos grupos (CTR +), G3 e G4, havia displasia 
moderada com distribuição difusa na mucosa oral. Nos grupos experimentais, G5, G6 e 
G7, observou-se displasia epitelial leve, que teve distribuição difusa na mucosa oral do 
grupo G5, a qual pode ser justifi cada pela maior quantidade de alterações arquiteturais e 
citológicas. Já nos grupos G6 e G7, verifi cou-se displasia epitelial leve, com distribuição 
focal na mucosa oral, havendo diminuição na quantidade das alterações arquiteturais e 
citológicas, respectivamente. Portanto, conclui-se que o DMBA mostrou-se efetivo, na 
promoção da carcinogênese química, ao induzir alterações displásicas na mucosa oral. 
O sistema de gradação histológica das displasias epiteliais da mucosa oral proposto pela 
OMS foi mais confi ável, quando comparado ao sistema binário. A ação quimioprotetora da 
própolis verde guardou relação direta com o aumento da sua concentração nos extratos 
hidroalcoólicos administrados por gavagem nos grupos G5, G6 e G7. (PIBIC / CNPq).
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SAÚDE BUCAL DO 
IDOSO NAS ZONAS RURAL E URBANA. 

José Renaldo Prata Sobrinho/ renaldoprata@bol.com.br; Asafe Oliveira dos Santos/ asafe-
oliveira@hotmail.com; Cristiane Costa da Cunha Oliveira/ criscunhaoliva@yahoo.com.br. 

Diante da necessidade de um estudo epidemiológico de saúde bucal de base populacional 
dos idosos no município de Macambira-Sergipe-Brasil, o objetivo dessa pesquisa foi 
avaliar a condição de saúde bucal dos idosos das zonas urbana e rural. Foram realizados 
exames bucais e entrevistas em 265 idosos. Os resultados mostraram que 135 (50,9%) não 
apresentavam qualquer tipo de alteração em tecidos moles da face e 130 (49,1%) possuíam 
algum tipo de lesão, sendo 50 (18,9%) em comissura labial. A maioria 202 (76,2%) dos 
idosos das zonas rural e urbana são edêntulos. Em relação à cárie dentária na zona urbana, 
137 (88,38%) dos pesquisados eram edêntulos, 7(4,51%) possuiam dentes cariados, 5 
(3,24%) com cárie secundária, 4 (2,58) cariado com perda de estrutura dentária e 2 (1,29%) 
hígidos; na zona rural 65 (59,09%) eram edêntulos, 31 (28,18%) possuíam dentes cariados, 
0 (0%) com cárie secundária, 3 (2,73) cariado com perda de estrutura dentária 11 (10%) 
hígidos (p=0,000). A maioria dos idosos da zona urbana apresentavam necessidade de 
prótese 99 (63,87%), 2 (1,29) de restauração, 16 (10,33%) de restauração e prótese e 
38 (24,51%) não necessitavam de tratamento. Na zona rural, necessidade de prótese 47 
(42,72%), 12 (10,90) de restauração, 23 (20,93%) de restauração e tratamento protético e 
28 (25,45%) não necessitavam de tratamento (p=0,000). Concluiu-se que a maioria dos 
idosos de Macambira são edêntulos. A perda dentária e necessidade de prótese são 
maiores na zona urbana que na rural. Esses resultados devem ser considerados em 
políticas públicas de saúde bucal do município. (PIBIC/FAPITEC).
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DENGUE: SAÚDE E AMBIENTE EM ARACAJU. 

Wallace Dos Santos Carvalho (Curso de Geografi a – UNIT e LPPS-ITP/UNIT, 
professorwall@hotmail.com), Dra Vania Fonseca (LPPS-ITP/UNIT, vania@infonet.com.br) 

A dengue, doença de origem africana e transmitida através do mosquito Aedes aegypti, 
foi registrada no Brasil pela primeira vez no século 17 provocando mais de 2000 mortes 
em Recife e Salvador. Graças às condições sócio-ambientais do Brasil, favorecendo a 
reprodução do mosquito, a dengue se espalhou por todo o território nacional e passou a 
ser doença de notifi cação compulsória desde o ano de 1999.  Aracaju, embora considerado 
o município com maior qualidade de vida dentre as capitais estaduais, vem apresentando 
o mesmo problema, embora com intensidades diferentes nos diversos bairros.  Assim, é 
necessário estudar e mapear a ocorrência da dengue no município nos últimos anos e 
relacioná-la às condições sócio-ambientais dos bairros da capital, visando melhor subsidiar 
ações para o combate da proliferação do mosquito e, conseqüentemente, da doença. 
Utilizando o registro de casos de dengue da Secretarias de Saúde do Município de Aracaju, 
é analisada a frequência de ocorrência por bairro e esses dados são correlacionados às 
condições sócio-ambientais de cada bairro. Os resultados são analisados levando-se em 
consideração o volume de casos e sua evolução, face a mudanças nas condições de uso 
e ocupação do solo dos bairros e também considerando-se a época do ano e as condições 
de pluviosidade e temperatura. Para permitir a análise integrada, são utilizados mapas 
temáticos que resultarão em mapa síntese para a conclusão do estudo. Analisando-se as 
ocorrências anuais de casos de dengue no período 2005 a 2009, observa-se um aumento 
da proliferação da doença em alguns bairros, especialmente naqueles de ocupação recente, 
como é o caso da zona de expansão urbana  de Aracaju e outros, de ocupação bem mais 
antiga, como é o bairro Siqueira Campos e o Centro. A maior frequência de ocorrência da 
dengue em alguns bairros, parece estar ligada diretamente à existência de terrenos baldios, 
não dotação de infra-estrutura básica adequada, falta de manutenção da infra-estrutura 
já instalada, existência de edifi cações que se constituem em reserva de valor imobiliário 
e se encontram desocupadas e em fase de degradação adiantada. A esses fatores do 
ambiente construído, soma-se a falta de comprometimento da própria população, cujo 
comportamento leva à proliferação de múltiplos pequenos focos do mosquito transmissor, 
geralmente dentro da própria residência. (PROBIC – UNIT) 
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AS CADEIRAS DE PRIMEIRAS LETRAS NA PROVÍNCIA 
DE SERGIPE E OS SUJEITOS QUE BUSCOU. 

Andreza Mayara L. de Oliveira dd.linss@hotmail.com; M. Feitoza, leomatos.f@gmail.com), 
Jorge D. Bomfi m, duartehistoriador@hotmail.com , Dinamara Garcia Feldens  dfeldens@
hotmail.com ).

A infância tem suscitado interesses entre pesquisadores das diversas áreas do saber desde 
a metade do século XIX, cujos estudos buscaram, entre tantos desígnios, defi nir e ;civilizar; 
a criança por meio de discursos disciplinadores educacionais, biológicos e sanitaristas. 
No Brasil, observa-se um crescente interesse pela história da infância, evidenciado pelos 
inúmeros trabalhos acadêmicos desenvolvidos que abordam essa temática, contudo em 
Sergipe esse campo do saber desenvolve-se timidamente. Objeto de atenção nos estudos 
da área da história, da educação e da história da educação, a escolarização das crianças 
é pensada e executada ao longo da história de diferentes modos, mas, sempre revestida 
de distinções de gênero, etnia, classe social, entre outras diferenças. Este trabalho foi 
resultado de uma pesquisa de iniciação científi ca, fi nanciada pelo PIBIC/CNPq. Buscando 
compreender e construir a escola do século XIX na província do Sergipe, identifi camos, 
através dos fi ltros da documentação ; Relatórios dos Presidentes da Província de Sergipe, 
Correspondência dos Presidentes da Província de Sergipe e Mapas dos alunos que 
freqüentavam as aulas de Primeiras Letras nas diversas povoações, vilas e cidades da 
Província, quem eram os educandos matriculados nas Aulas de Primeiras Letras desta 
Província no período compreendido entre os anos de 1820 e 1889, direcionando nossa 
análise para a freqüência, rendimento escolar e continuidade nos estudos, atentando 
especialmente para as categorias classe, gênero e etnia.È neste contexto que este trabalho 
de pesquisa se insere identifi cando os alunos que freqüentavam a escola na Província de 
Sergipe nos oitocentos, com os olhos voltados para duas características principais, a etnia 
e a classe social a qual cada indivíduo estava inserido, identifi cando a escola que prevalecia 
nesta Província, a quem atendia e que sujeitos buscaram forjar.(PIBIC/CNPq)
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INSTITUIÇÃO ESCOLAR, PODER E 
SUPERMODERNIDADE: LINHAS E TRAJETÓRIAS DA 

ESCOLA DESFALECIDA. 

Diogo Dehon de Andrade Borges (Graduando em Psicologia; PIBIC/CNPq/UNIT ; 
diogodehon@hotmail.com)  Anthony Fábio Torres Santana (Mestrado em Educação - 
GPECS/ PROCAPS/UNIT - afabiotorres@hotmail.com); Dinamara Garcia Feldens (PPED/
GPECS/UNIT ; dfeldens@hotmail.com).

Este projeto busca compreender como a instituição escolar situa-se frente aos novos 
espaços e as diferentes confi gurações sociais e políticas da contemporaneidade. 
Considerando que, a organização do espaço, das relações sociais e de trabalho, assim 
como, os dispositivos de poder tem se modifi cado substancialmente nos últimos anos, a 
escola passa por um processo de falência das tradicionais formas de organização oriundas 
da sociedade disciplinar Moderna e neste sentido, busca articular-se neste novo tempo. 
O projeto foca suas pesquisas em duas escolas de ensino fundamental do município 
de Aracaju, sendo uma instituição pública, e outra privada. Os novos lugares que as 
instituições escolares passam a ocupar interessam como foco de pesquisa, desde uma 
vez que ocupa-se de poder articular o contexto, as conformações de poder e a escola na 
sociedade da supermodernidade.O projeto de pesquisa tem caráter qualitativo, trabalhando 
com a etnografi a, com observações e com entrevistas semi estruturadas. Este projeto 
vem aprofundar outra pesquisa já desenvolvida nesta instituição e por esta coordenadora, 
intitulada: ;Os lugares da contemporaneidade e a escola de controle: cartografi as do poder 
na educação;, que teve o objetivo de compreender o novo tempo que vivemos, bem como 
as interferências dos seus acontecimentos na instituição escolar. Trata-se de uma pesquisa 
que aprofunda tal discussão. (PIBIC/CNPq).
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CIRCULAÇÃO DOS PADRÕES NORTE-AMERICANO E 
FRANCÊS NA MATEMÁTICA DURANTE O 

BRASIL OITOCENTISTA. 

Marcus Aldenisson de Oliveira/marcus_deninho@hotmail.com; Profª Dra. Ester Fraga Vilas-
Bôas Carvalho do Nascimento/ester.fraga@uol.com.br. 

Esse trabalho é fruto de um projeto de pesquisa de Iniciação Científi ca, está inserido no 
campo da História da Educação e caracterizado no Ensino da Matemática, onde é realizado 
um estudo comparativo entre o modelo norte-americano e o modelo francês para o ensino 
da Matemática nas escolas de primeiras letras do Brasil, a partir do livro Método para 
aprender a contar com segurança e facilidade, de Condorcet e do livro Aritmética Elementar 
Ilustrada, de Antonio Bandeira Trajano, ambos publicados no ano de 1883. Foi analisado 
o conteúdo dos dois livros, verifi cando as características do método norte-americano e do 
método francês para o ensino da Matemática que circularam no Brasil Oitocentos. A partir 
uma rápida leitura dos dois livros aqui citados para serem investigados permitiu elaborar a 
hipótese de que Condorcet e Trajano propuseram maneiras distintas para a instrução da 
Matemática, utilizando-se do método intuitivo e do método tradicional. O livro de Trajano 
demonstra a presença do método intuitivo para a instrução da Matemática nas escolas 
de primeiras letras. Já o livro de Condorcet, também se destinava as escolas de primeiras 
letras, demonstra a presença do método tradicional. Diante da análise realizada nas obras 
de Trajano e Condorcet é possível verifi car que gradativamente o método francês vinha 
sendo substituído pelo método norte-americano, visto que, o método tradicional (francês) 
se caracterizava pela predominância de decorar, e não possuía nenhum tipo de inovação 
metodológica, como por exemplo a utilização de imagens, assuntos contextualizados, entre 
outros, diferentemente do método intuitivo (norte-americano) onde era evidente a presença 
de inovações, despertando, dessa forma, o interesse dos alunos. O cruzamento desses 
dados permite compreender como aqueles sujeitos prescreveram normas que regeram as 
estratégias de imposição, difusão e apropriação de saberes educacionais, entendendo por 
apropriação a forma como os indivíduos se relacionam e se utilizam dos modelos culturais 
que lhes são impostos. (PIBIC/CNPq).
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ENTRE SABERES E PRÁTICAS DOCENTES NA 
EDUCAÇÃO BÁSICA: DESAFIOS DA INCLUSÃO. 

Paula Tauana dos Santos;  tauana_paulas@hotmail.com; Profª Drª Ada Augusta Celestino 
Bezerra;  adaaugustaeduc@gmail.com; Laís de Santana Araújo; laís_santanaaraujo90@
hotmail.com.

Introdução: O objeto de estudo da pesquisa são os saberes e as práticas de professores 
e professoras que se atualizam no cotidiano escolar da educação básica, na perspectiva 
da diversidade. A investigação discute a inclusão como princípio democrático da 
educação formal, compatível com o direito público subjetivo do cidadão brasileiro ao 
Ensino Fundamental. Seu objetivo geral é identifi car na rede de interações escolares, 
nas representações e práticas docentes os saberes e desafi os em relação à garantia da 
educação como direito humano, de modo a contribuir para a participação de todos no 
desenvolvimento científi co, tecnológico e social do estado/região/país, em favor do sujeito 
de direitos. O pressuposto é que o ser humano é uno (parte do gênero humano) e diverso 
(fruto da condição humana, com suas particularidades, diversidade e experiências histórico-
culturais), ressignifi cando a inclusão como um direito humano, entendidas as pessoas como 
seres muito especiais, não se limitando a um direito exclusivo daquelas com necessidades 
educacionais especiais (PNEEs). Metodologia: Realiza estudo empírico em escolas 
sergipanas de educação básica visando à (re) construção da categoria da diversidade e 
de uma pedagogia diferenciada para a educação de qualidade dos diferentes. Considera 
professores e professoras produtores de saberes e criadores de dispositivos pedagógicos, 
profi ssionais críticos e refl exivos. A metodologia básica é a autobiográfi ca que, ao lado da 
observação do cotidiano escolar, permite conhecer os saberes e seu contexto espaço-
temporal, relacionados com os sujeitos docentes e respectivas identidades, experiências de 
vida, trajetórias profi ssionais, relações com alunos e outros atores escolares. Resultados: os 
estudos indicaram a procedência da hipótese: os saberes e práticas docentes que circulam 
e atualizam-se no cotidiano das escolas da educação básica, são frutos de aprendizagens 
existenciais, instrumentais e refl exivas acumuladas ao longo da formação dos professores 
e professoras. Através das narrativas é possível compreender que tornar-se professor é 
uma aprendizagem continua.Conclusões:  A formação é um aprendizado ao longo da vida. 
As histórias de vida e as entrevistas narrativas elucidam aprendizagens da vida pessoal a 
profi ssional. As referências contidas nas entrevistas narrativas e nos modos de formação 
revelam formas para compreender a formação, os saberes e as aprendizagens da profi ssão, 
por conterem experiências de vida e da sua formação, e a escola sendo considerada como 
lugar mais propício a construção de conhecimentos, e desenvolvimento de valores, deve 
ter como uma de suas perspectivas contribuir para uma reformulação no contexto social, 
na perspectiva de torná-lo mais democrático e igualitário. Para tanto, se faz necessário que 
promova a viabilização de práticas inclusivas. (PIBIC/CNPq).
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O PROFESSOR NO ENSINO A DISTÂNCIA (EAD): COMO 
SE (TRANS)FORMA ESTE PROFISSIONAL?. 

Amaurí Nunes de Souza (curso de Psicologia UNIT e PIBIC/FAPITEC, a_mauri_nunes@
hotmail.com), Marta Raquel Batista da Silva Rolemberg (curso de Psicologia UNIT e 
PROVIC, raqueljocumeira@hotmail.com), Fabrícia Teixeira Borges (UNIT e NPED / PIBIC/ 
FAPITEC, fabricia.borges@gmail.com) . 

A modalidade de educação à distância se destaca por um processo de ensino-aprendizagem 
diferente do ensino presencial. Sua principal característica é a relação entre professores 
e alunos que não ocorre em salas de aula físicas, mas sim mediada por outros processos 
de comunicação que não o corporal. Essa especifi cidade trouxe, não só novos suportes 
tecnológicos, mas também novas práticas e principalmente novos personagens com 
diferentes perfi s e competências. Como já é sabido, o ser humano se constrói em um 
ambiente ;sócio-historico-cultural; através de uma relação ativa e transformadora com seus 
grupos e contextos. Assim, pode-se dizer que a EAD movimenta signifi cados diferentes 
do ensino presencial fazendo com que ao se construir como professor desta modalidade 
haja a necessidade de identifi car-se e re-signifi car formas de ser e de agir orientado pelos 
signifi cados que circulam neste ambiente. Nessa pesquisa, utilizamos a metodologia 
qualitativa, baseada nos pressupostos teóricos da psicologia histórico-cultural. Para a 
coleta de dados foram realizadas entrevistas narrativas e de história de vida com 6 (seis) 
professores que atuam no EAD da Universidade Tiradentes ; SE (Unit), independentemente 
de gênero, idade e tempo de docência. A quantidade de entrevista por professor variou de 1 
(uma) a 3 (três), sendo todas elas gravadas e transcritas na íntegra. Depois de impressas, 
foram verifi cados os temas e subtemas desenvolvidos nos turnos de fala, em seguida foram 
construídos os mapas simbólicos das entrevistas de cada professor, por meio do qual 
analisamos os signifi cados presentes nas entrevistas e as relações de sentidos expressos 
na narrativa. Os professores relataram, dentre outras coisas, suas difi culdades em lidar com 
a distância existente entre professor e aluno, bem como o fato de no EAD o professor ter 
pouca liberdade para improvisar e/ou remanejar a metodologia. Os entrevistados afi rmam 
que no contexto de EAD exige-se um esforço muito maior por parte do professor em criar 
instrumentos e mecanismos de motivação para os alunos, bem como desenvolver nestes 
a autodisciplina e autonomia. Eles afi rmam ainda que devido à distância os alunos de EAD 
agradecem mais que os alunos do presencial quando atendidos. De modo geral todos 
participantes demonstram acreditar em um futuro promissor dessa modalidade de ensino, 
que segundo alguns deles, têm grandes chances de superar o ensino presencial. Nesta 
pesquisa tivemos a oportunidade de desmistifi car algumas idéias em relação ao sistema de 
EAD. Dessa forma, o estudo é importante não só para a educação à distância e da formação 
docente, mas também para a sociedade como um todo, pois, no momento em que acaba 
com alguns mitos em torno da EAD, essa pesquisa a coloca como opção de formação válida 
para todas as camadas sociais. (PIBIC - FAPITEC)
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FONTES PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO: 
DOCUMENTOS DA MISSÃO PRESBITERIANA NORTE 

AMERICANA. 

Tâmara Regina Reis Sales (Curso de Matemática ; UNIT e PPED/GPHPE/PIBIC/FAPITEC, 
taminha_sales@hotmail.com), Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento (PPED/
GPHPE/UNIT - ester.fraga@uol.com.br). 

O projeto em questão teve o objetivo de analisar a ação da Missão Brasil através da 
correspondência trocada entre seus membros e a rede de sociabilidade produzida por 
eles. Para tanto, foram analisadas parte dos 160 documentos que compõem o rolo 141 
(Latin American Letters ; Brazil e Colombia, vol. 6 e vol. 7, partes 1 e 2), os quais  fazem 
parte do acervo do The Presbyterian Historical Society, arquivo histórico da Presbyterian 
Church in the USA, no setor Board of Foreing Mission, localizado na Philadelphia. A análise 
destes documentos possibilitou o mapeamento dos missionários presbiterianos norte-
americanos e seus locais de atuação no Brasil e Colômbia durante as décadas de 70 e 
80 do século XIX. O referencial teórico-metodológico pauta-se em Carlo Ginzburg (2007), 
Pierre Bourdieu (1980), Max Weber (2004), Gomes (2004), Nascimento (2007, 2008), 
método indiciário, associações voluntárias, correspondências e missões protestantes. A 
análise destas fontes permitiu compreender o projeto civilizador e educacional proposto 
pelo grupo religioso presbiteriano norte-americano que atuou no Brasil durante mais de 
cem anos e de que maneira intelectuais protestantes foram referentes de um modelo 
religioso e educacional difundido no país, a partir de meados do século XIX. Houve uma 
grande difi culdade na tradução, que além de manuscrita em inglês, as cartas possuíam 
letras não muito legíveis e em alguns casos, a data da mesma registrada no índice não 
corresponde à do documento propriamente dito. A troca de correspondência era realizada 
entre missionários presbiterianos norte-americanos, instalados em sua maioria em Bogotá, 
e alguns poucos no Brasil, especialmente em São Paulo e na Bahia. Todas as cartas 
eram destinadas a David Irving, secretário geral da PCUSA, cuja sede estava localizada 
em Nova Iorque. Dentre os conteúdos das cartas que foram possíveis serem traduzidas, 
vale destacar: construção de Igrejas, trabalho missionário, ações da Missão, criação de 
Escolas e investimentos na Educação em geral. A investigação desses documentos, que 
fazem parte do acervo da Profª Drª Ester Vilas Bôas, contribuiu na elucidação de questões 
referentes à inserção do protestantismo no Brasil e do seu papel na Educação brasileira. 
(PIBIC/FAPITEC). 
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MAPEAMENTO SÓCIO-AMBIENTAL DOS 
BAIRROS DE ARACAJU. 

Antonio Fernando Cabral Gonzaga Junior (Curso de Geografi a ; UNIT e LPPS-ITP/UNIT, 
fernando-geo@hotmail.com), Dra Vania Fonseca (LPPS-ITP/UNIT, vania@infonet.com.br) 

O projeto estudou e mapeou, a nível de bairro, as principais características do espaço 
urbano de Aracaju: meio físico, do meio social, distribuição dos equipamentos urbanos, 
ocorrência de áreas de preservação e áreas de risco, condições de vias de tráfego e pontos 
de estrangulamento em horários de pico, áreas com problemas de saneamento, áreas que 
se constituem em obstáculo à interligação entre as várias partes da cidade. O estudo utilizou 
dados secundários levantados em diversas fontes e registrados de diferentes formas: 
bibliografi a, cartografi a, fotografi a, documentos, complementados por intenso trabalho de 
campo em cada bairro, através de observação direta e elaboração de croquis de áreas que 
melhor representassem o bairro. Com base nesses levantamentos foram realizadas análises 
comparativas e integradas, geradas matrizes de valoração de cada aspecto estudado e 
elaborados mapas-síntese que permitiram a caracterização geográfi ca dos diferentes 
bairros e oferecem subsídios a estudos futuros das relações da violência, dos desastres e de 
doenças, com diferentes grupos de fatores sócio-ambientais. O mapeamento das condições 
sócio-ambientais dos bairros, por tema, permitiu, através da sobreposição de imagens, a 
exposição de detalhes do conjunto da zona urbana que, de outra forma, não poderiam 
ser observados: a proximidade entre o local da ocorrência dos eventos e as condições do 
meio natural e do meio social que se constituem em fatores facilitadores, potencializadores 
ou inibidores de eventos indesejáveis, se constituindo em instrumental de grande utilidade 
para o planejamento urbano, especialmente dos setores de defesa civil e saúde pública.  
O estudo apontou diferenças signifi cativas entre os bairros, relacionadas às condições do 
meio físico, social e natural. Como produto fi nal do estudo, foram apresentadas análises 
sobre as características sócio-ambientais de Aracaju, a nível de bairro, acompanhadas de 
mapas temáticos e mapas-síntese de primeiro e segundo níveis, e matriz de valorização 
das características observadas, que permitem a realização de análises comparativas das 
condições de cada bairro e a inferência de tendências evolutivas. (PIBIC/CNPq)
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OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COMO 
INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE.  

Rosane Bezerra (Curso de Direito - UNIT e LPPS/ITP, rosanebezerra1986@hotmail.
com); Verônica Teixeira Marques (LPPS/ITP, Curso de Direito e NPD/UNIT, veronica.
marques@hotmail.com) 

Este trabalho apresenta a importância dos Conselhos Municipais de Educação (CME;s) 
para a participação do Estado e da Sociedade Civil na gestão pública, discutindo limites 
e desafi os dessa participação. (METODOLOGIA). O trabalho usa os resultados de 
pesquisas iniciadas em 2009, que identifi caram quais municípios sergipanos possuíam 
conselhos. Foram coletados dados sobre a fundação, reuniões, representações e funções 
dos conselhos. Paralelamente foi realizado levantamento bibliográfi co sobre a temática e 
sobre estudos de casos que tratam de experiências e análises do funcionamento de CME;s. 
Os conselhos sergipanos foram estudados a partir de classifi cações quanto às funções 
(fi scalização, mobilização, deliberação, consultoria e/ou propositiva), tipos de conselho 
(gestores ou temáticos) e suas esferas de atuação (federal, estadual ou municipal). Além 
disso foram realizadas análises que  identifi cam as diferenças entre teoria e prática em 
relação à participação e o controle social nos conselhos municipais de educação sergipanos.  
As análises permitiram observar a necessidade de que, nos CME;s sergipanos, haja maior 
equilíbrio numérico e político na composição dos conselhos, no tocante à diversidade de 
setores representantes da sociedade civil, bem como das diferentes instâncias do poder 
público. Outra questão verifi cada foi a de que Estado e sociedade civil possuem interesses 
e valores distintos, por vezes antagônicos. A relação entre conselheiros (representantes 
do governo e da sociedade civil) diz respeito à natureza pública dos acordos realizados no 
próprio conselho e essa publicidade é o diferenciador do processo de participação e gestão 
compartilhada. Tais questões levam à refl exão sobre os limites e os desafi os dos conselhos 
municipais de educação no que diz respeito a sua efetividade em prol da democratização 
e do alcance da fi nalidade para a qual existem.  Apesar de importantes para o avanço 
democrático, a existência legal dos conselhos e a caracterização/defi nição de suas funções 
não garantem a efetiva ação desses organismos públicos de acompanhamento e controle 
social. (PIBIC/CNPq)
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PROPAGANDA COMERCIAL: LINGUAGEM 
REDUCIONISTA E DISCRIMINATÓRIA. 

Ariane Meneses Ribeiro (Letras Português/UFS, ariane-rib@hotmail.com), Jeane Andrade 
Gomes (Letras Português-Inglês - DLE/UFS, jeane.andrade1@gmail.com), Maria do 
Socorro Rocha (DLE/UFS, danyroch@gmail.com) e Denise Porto Cardoso (DLE/UFS, 
denipoc@uol.com.br). 

A publicidade se organiza como um discurso que sustenta uma argumentação com fi ns 
de convencimento consciente e/ou inconsciente do público-alvo. Nesse âmbito, é bastante 
relevante a manutenção de todo um conjunto de recursos estilísticos, relações semânticas 
e seleção lexical que operam no conjunto da mensagem publicitária. Sabemos que, para 
despertar o interesse do mercado, faz-se necessário uma estratégia de marketing de 
caráter persuasivo, o que não se pode aceitar é o exagero e a exacerbação de propósitos. 
Desse modo, objetivamos nesse trabalho, ler, de forma crítica, a mensagem da propaganda 
que, transforma, segundo a própria ideologia capitalista, tudo em mercadorias. Esse 
estudo é resultado do projeto de pesquisa ;Reducionismo e discriminação no texto da 
propaganda comercial;, onde são analisados textos publicitários que propagam a questão 
do reducionismo, da discriminação e da coisifi cação do sujeito trabalhados exaustivamente 
pela mídia. Percebemos que os apelos publicitários exploram, muitas vezes de maneira 
camufl ada, tanto os valores sociais mais estáveis, ou seja, aqueles que tradicionalmente 
regulam os comportamentos dos indivíduos em sociedade, quanto os valores sociais que se 
encontram em constante movimento devido ao fato de obedecerem aos critérios estipulados 
pela moda e pelos costumes que caracterizam a sociedade num dado momento histórico. 
Assim, apesar de a publicidade ter um papel exclusivamente mercadológico, limitando-se 
a agregar ao produto valores que acredita já constituírem o público-alvo do qual tem uma 
imagem, como em princípio se admite, ela efetivamente constrói valores e produz imagens, 
invadindo, assim, o campo da ética e interferindo, inevitavelmente, na sociedade. 
Percebemos que os efeitos nocivos dessa prática reforçam as desigualdades sociais, 
instaurando diferenças que corroboram para uma sociedade injusta e competitiva. O 
estudo encontrou embasamento teórico em autores como Vestergaard e Schroder (2004), 
no que concerne à linguagem propagandística e Amora (1973), em relação à arte literária. 
(PIBIC/CNPq – UFS)
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A DIMENSÃO INTERSUBJETIVA DA APRENDIZAGEM 
NA UNIVERSIDADE: UM ESTUDO MEDIADO PELOS 

GRUPOS NOS ESPAÇOS NÃO-FORMAIS DO 
CONHECIMENTO1 

Andreza Conceição de Souza (curso de Psicologia UNIT e PIBIC- CNPq, drezacsandreza@
hotmail.com) Fabrícia Teixeira Borges (UNIT/ITP/PPED – CNPq  fabricia.borges@gmail.com) 

A construção dos saberes na Universidade abarca uma dimensão que envolve a 
história de vida social e cultural do aluno acadêmico. Os conceitos na Universidade são 
construídos por processos dialógicos e pela atividade do pensamento na interação com 
os outros. Nos espaços de convívio da Universidade as interações grupais fazem parte 
da dinâmica da construção humana e por meio dela se estabelece o processo dialógico 
que é um transformador de sentidos e signifi cados, pelos quais o homem irá se posicionar. 
Denominamos de self as formas de ser e agir de cada um.  Desta forma, o estudo ao 
qual propusemos, busca compreender os impactos que a entrada na Universidade pode 
ter nas construções de ser e agir dos alunos, bem como identifi car a mediação que ocorre 
entre os ambientes formais com os não formais do conhecimento, como esses espaços 
se cruzam participando dessa dinâmica de construção de sentidos e signifi cados. 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 
construção do conhecimento, histórias de vida, narrativas, relação do pensamento e da 
linguagem, usando as entrevistas com os grupos como dados. Esse estudo foi realizado 
nos espaços de convívio da Universidade Tiradentes, como por exemplo, Mini-Shopping 
e áreas verdes, através de entrevistas realizadas com os grupos que se encontravam em 
interação nesses ambientes, independente de idade, curso e período do curso. O período 
das entrevistas foi de uma hora de relógio  todos os dias, durante um mês, sendo que cada 
entrevista por grupo durou em média dez minutos consoante a disponibilidade de tempo 
dos mesmos. Obtivemos uma amostra totalizando trinta oito grupos, com as mais diversas 
quantidades de membros, não ultrapassando o número superior a quatro. As entrevistas 
foram transcritas e analisadas segundo a teoria norteadora desse estudo. A partir dos 
resultados dessas analises podemos inferir que a relação grupal estabelecida entre os 
alunos nos espaços não-formais do conhecimento funciona também como um dispositivo 
criativo e dinâmico de criação de saberes vivos, pois nesses espaços estabelece-se um 
processo dialógico que é um transformador do conhecimento, ao mesmo tempo em que um 
criador de sentidos e signifi cados. (PIBIC/CNPq).
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MONITORAMENTO EM-LINHA DE REAÇÕES DE 
ESTERIFICAÇÃO VIA ESPECTROFOTOMETRIA NO 

INFRAVERMELHO PRÓXIMO. 

Marcela Oliveira Meneses (marcela_mns@yahoo.com.br); Montserrat Fortuny Heredia- 
(fhmontse@yahoo.es); Alexandre Ferreira Santos (alexfsantos@hotmail.com); Juliana Silva 
Alves Carneiro (julicarneirobr@yahoo.com.br); Leila Medeiros Santos (lheumedeiros@
gmail.com). 

O biodiesel é uma mistura de ésteres alquílicos de cadeia longa e pode ser produzido a 
partir de diversas matérias primas dentre as quais se destacam óleos vegetais, gorduras 
animais e resíduos. As propriedades físico-químicas e composicionais do biodiesel são 
apropriadas para seu uso como combustíveis permitindo a substituição do combustível 
convencional de origem fóssil (diesel) por outro renovável. Distintas rotas reacionais são 
empregadas na produção de biodiesel, destacando-se as reações de esterifi cação e 
transesterifi cação utilizando catalisadores homogêneos. A esterifi cação de ácidos graxos 
consiste na reação de ácidos graxos com álcoois de cadeia curta, sendo formados ésteres 
(biodiesel) e água como subproduto reacional. Não obstante, muito pouco tem sido feito na 
indústria, no sentido de se desenvolver instrumentos e técnicas para monitorar o processo 
de síntese e a qualidade do produto formado. Um instrumento de recente desenvolvimento 
é o espectrofotômetro, que trabalha na região do infravermelho próximo (NIR, do inglês 
near infrared), que utiliza a fi bra ótica para viabilizar a obtenção de informação em tempo 
real, podendo ser aplicado como sensor em uma gama variada de processos para fi ns de 
controle. O sistema utilizado envolveu o ácido oléico como ácido graxo, metanol como álcool 
de cadeia curta e ácido sulfúrico empregado como catalisador. Os testes de esterifi cação 
foram realizados tanto em reator convencional quanto em reator micro-ondas. Durante os 
testes em reator convencional eram coletados espectros NIR via Espectrofotômetro no 
infravermelho próximo (FT-NIR ABB Bomem), os quais eram posteriormente correlacionados 
com a composição do sistema. A calibração do espectrofotômetro foi efetuada com base 
em testes de regressão nos mínimos quadrados parciais (PLS) entre os dados espectrais 
(NIR) e a conversão em biodiesel encontrada experimentalmente via titulação ácido-base. 
Os resultados obtidos mostram correlação superior a 99,9% entre os dados espectrais 
e a conversão em biodiesel, além da possibilidade de predição de conversão em-linha 
para diferentes condições experimentais. Conclui-se que a tecnologia NIR é bastante 
promissora para o  monitoramento de reações de esterifi cação focadas na síntese de 
biodiesel. (PIBIC/CNPq).
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ANÁLISE DO EFEITO DAS MICRO-ONDAS NO 
PROCESSAMENTO DE EMULSÕES DE 

PETRÓLEO PESAD. 

Denisson Santos (Graduação em Tecnologia em Petróleo e Gás/UNIT e NUESC/ITP, 
denis_s_santos@hotmail.com), Elisângela Batista da Silva (Programa de Mestrado em 
Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, zanelibatista@terra.com.br), Montserrat 
Fortuny Heredia (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, 
fhmontse@yahoo.es), Alexandre Ferreira Santos (Programa de Mestrado em Engenharia 
de Processos/UNIT e NUESC/ITP, alexfsantos@hotmail.com)

O petróleo ao ser produzido traz consigo água e sedimentos provenientes do reservatório. 
Esses elementos ao serem escoados através das tubulações são submetidos a uma tensão 
de cisalhamento que acaba gerando uma emulsão, estabilizada por emulsifi cantes naturais 
que compõem o petróleo. O elevado teor de sal da água produzida e sua capacidade de gerar 
emulsões com altas viscosidades trazem grandes problemas para a indústria petrolífera. 
Além disso, os altos índices de acidez dos petróleos nacionais contribuem para a corrosão 
de dutos e equipamentos nas refi narias. Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de 
técnicas para minimizar tais problemas. O presente trabalho busca investigar a aplicação de 
radiação micro-ondas como método de processamento de emulsões de petróleos pesados, 
analisando-se o efeito das variáveis do processo sobre a partição de espécies ácidas entre 
as fases. Para isso foram sintetizadas emulsões (via homogeneizador Ultra-Turrax modelo 
T-25 Basic da IKA) utilizando determinado petróleo nacional e teor de água variando entre 
45 e 49%, modifi cando também o pH desta. As emulsões foram processadas por meio de 
aquecimento convencional e micro-ondas, com o intuito de promover a separação das fases 
água e óleo, sendo utilizado um reator micro-ondas do tipo multímodo modelo Synthos 3000 
da Anton-Paar. Após tal processamento, as amostras foram caracterizadas utilizando-se de 
técnica de difração a laser (Malvern Mastersizer 2000) para determinar a distribuição de 
tamanho de gotas; e de titulação potenciométrica (Metrohm Titrando 836) empregando o 
reagente de Karl- Fischer para determinação do teor de água. A fase aquosa foi coletada em 
alíquotas e analisada quanto à partição de espécies ácidas entre as fases, via cromatografi a 
gasosa acoplada à espectrometria de massas do tipo quadrupolar.  Buscando analisar 
a infl uência das condições experimentais na partição de espécies ácidas alterou-se a 
temperatura, modo de aquecimento e pH da fase aquosa. A primeira condição favoreceu 
a partição de compostos ácidos cíclicos, quando aumentado o seu valor. A segunda, por 
sua vez, não apresentou diferenças signifi cativas quanto aos seus efeitos. Combinando-se 
a alteração de pH da fase aquosa com aquecimento micro-ondas, obteve-se resultados 
bastante consideráveis. Ao utilizar fase aquosa com pH neutro e alcalino houve maior 
favorecimento de partição de compostos ácidos cíclicos, se comparado com pH ácido. 
Nota-se que a temperatura e o pH da fase aquosa foram os fatores que mais contribuíram 
para a partição de compostos ácidos. A migração desses compostos para a fase aquosa 
comprova que o método de processamento estudado torna-se uma alternativa promissora 
para a indústria petrolífera. Além de haver menor consumo de energia e isentar o uso de 
agentes químicos, constituindo assim uma proposta menos agressiva ao meio ambiente. 
(PIBIC/ CNPq).
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AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MATRIZES 
HIDROFÓBICAS PARA A REMOÇÃO 

PARCIAL DE COLESTEROL. 

Daiane Barbosa de Matos (Curso de Biologia - UNIT e LPA/ITP/UNIT, dadazinha01@
hotmail.com );  Flávia Michelle S. Santos (Curso de Biologia - UNIT e LPA/ITP/UNIT, fl a_
bio@hotmail.com), Alysson Vieira dos Santos (avs2524@hotmail.com); Lisiane dos Santos 
Freitas (lisiane_freitas@itp.org.br); Álvaro Silva Lima (alvaro_lima@itp.org.br) ,Cleide Mara 
F. Soares (LPA/ ITP e UNIT).

O objetivo do presente trabalho foi a avaliação da capacidade dinâmica do leito da coluna 
de remoção parcial de colesterol preenchida por polímeros impressos molecularmente 
(PIM) ou materiz pura (MP). As matrizes hidrofóbicas foram preparadas empregando-
se o precursor tetraetilortossilicato (TEOS) com a impressão molecular da molécula de 
colesterol (PIM) ou somente a matriz pura (MP). A unidade experimental foi constituída 
de uma coluna à temperatura ambiente, cujo leito foi recheado por PIM e por MP na altura 
de 3cm, com as vazões respectivamente de 57,97mL/min e 7,96mL/min. A típica curva de 
ruptura para a avaliação do processo de remoção parcial de colesterol foi obtida com a 
percolação de 200mL de leite na coluna, retirando 14 alíquotas (cerca de 200mL) para a 
dosagem de colesterol da amostra. Após esta etapa, a amostra foi derivatizada e injetada 
no equipamento de cromatografi a líquida de alta efi ciência utilizando o cromatógrafo Pro 
Star (Varian), detector UV-visível (SPD-10 AVvp) e software (Programa Star Integrator 
Varian versão 4.5.) para o processamento dos dados. A típica curva de ruptura obtida para 
avaliação do processo de remoção parcial de colesterol pode determinar uma efi ciência na 
remoção parcial do colesterol de 70% para ambos os recheios (PIM e MP). E capacidade 
dinâmica máxima para ambos os recheios foi cerca de 14 vezes o volume percolado na 
coluna. Portanto, o sistema apresenta boas perspectivas para a aplicação industrial com o 
objetivo de remoção parcial de colesterol. (PIBIC/CNPq)
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DESENVOLVIMENTO DE ÂNODOS 
DIMENSIONALMENTE ESTÁVEIS PARA A 

OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DE CARBARIL. 

Diego Gomes Matos (Eng. Ambiental, LEN/UNIT, dieguinho_desorden@hotmail.com), 
Tarciso Éder Santana Santos (PEP/ITP/UNIT tarcisounit@yahoo.com.br), Giancarlo Richard 
Salazar Banda (LEN-ITP/UNIT, gianrsb@gmail.com), Katlin Ivon Barrios Eguiluz (LEN-ITP/
UNIT, katlinbarrios@gmail.com).

O uso de pesticidas para combater pragas vem se acentuando a cada ano, aumentando 
continuamente a sua produção industrial, e conseguintemente a produção de resíduos 
poluentes, que muitas vezes, são descartados diretamente no meio ambiente. Neste 
trabalho desenvolveram-se novos materiais eletródicos (ânodos dimensionalmente estáveis, 
ADE), para uso em sistemas eletroquímicos de tratamento de efl uentes na remoção de 
pesticidas. A pesquisa sobre novos materiais eletroquímicos tem sido dirigida à procura de 
revestimentos relativamente fi nos e que apresentem: um alto poder catalítico, seletividade 
e alta resistência mecânica. Neste sentido, o método Pechini, utilizado neste estudo, tem 
sido uma alternativa vantajosa para a obtenção de ADEs com estequiometria controlada.
Inicialmente foi realizado o pré-tratamento dos suportes de titânio utilizando isopropanol, 
ataque químico com soluções de ácidas e fi nalmente lavagem com água. A solução 
precursora foi preparada pela adição de cloreto de rutênio (RuCl3) sob agitação a 60 °C 
em ácido cítrico e etilenoglicol. A solução do precursor foi aplicada por pincelamento sobre 
os suportes de titânio. Os eletrodos foram transferidos para o forno e tratados inicialmente 
a uma temperatura de 130 °C por 30 minutos, posteriormente a 250 °C por 10 minutos 
(aderência da camada). Finalmente foram tratados a 450 °C por 5minutos para a eliminação 
de todos os materiais orgânicos e formação do óxido. Este procedimento foi repetido 
variando o número de pintadas até 08 vezes.Os eletrodos de Ti/RuO2 foram caraterizados 
utilizando um microscópio óptico de lente invertida. Foi observado que o eletrodo com 
07 pintadas apresentou um recobrimento homogêneo, facilitando assim a caracterização 
eletroquímica e o desempenho na degradação do pesticida. Foi observado em experimentos 
de voltametria cíclica que a partir de 07 pintadas existe um equilíbrio de estabilidade e não 
há a necessidade de uma quantidade maior de pintadas. Também foi construida uma curva 
de calibração com concentrações determinadas do pesticida, estabelecendo uma relação 
entre absorbância e concentração, com o objetivo de avaliar posteriormente a degradação 
do pesticida. Foram realizas eletrólises para a degradação do pesticida, utilizando duas 
correntes (20 mA e 40 mA) e um tempo de 2 horas, sobre o eletrodo preparado com 07 
pintadas, utilizando o método Pechini. Foi possível observar uma maior porcentagem de 
degradação do pesticida quando foi aplicada uma corrente maior (40 mA).O método Pechini 
mostrou-se satisfatório para o desenvolvimento de ADEs homogêneos e com elevada área 
superfi cial. O número de aplicações do precursor no substrato infl uencia no desempenho do 
eletrodo, obtendo-se melhores resultados nos eletrodos com 07 aplicações. Observou-se 
também que a porcentagem de degradação do pesticida carbaril é infl uencia pela corrente 
aplicada durante a eletrólise, conseguindo maiores porcentagens de degradação usando a 
corrente de maior valor (40 mA). (PIBIC/CNPq).
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DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS PARA 
CARACTERIZAÇÃO DE MONO, DI E TRIGLICERÍDEO. 

Claudio Dariva; Antônio Aslan.

O biodiesel pode ser defi nido como um bicombustível proveniente de óleos ou gorduras 
que reagem com um álcool formando ésteres. A reação pode ou não conter um catalisador. 
O processo da produção de bicombustíveis gera dois produtos principais: o biodiesel e 
a glicerina, além de excesso de álcool e contaminantes provenientes de catalisadores 
utilizados para a reação. O projeto tem como objetivo principal a caracterização de glicerina 
livre e ligada, sendo que a ligada é a porção de glicerina das moléculas de mono-, di- e 
triglicerídeos. A baixa conversão em ésteres é resultante de reações incompletas e refl ete 
no aparecimento de ácidos graxos livres, mono, diglicerídeos e triglicerídeos, no biodiesel, 
que causam um aumento na viscosidade e na formação de gomas durante o processo 
de estocagem e processamento. O conteúdo de ésteres, glicerina ligada e livre aponta 
para a qualidade do biodiesel. Neste projeto foram preparadas as amostras de biodiesel 
empregando um processo contínuo, a altas temperaturas e em meio pressurizado. Estas 
amostras foram analisadas via cromatografi a gasosa com detector de ionização em chama 
(GC-FID). A determinação da conversão em ésteres foi realizada através do percentual 
em ésteres presentes no produto fi nal da reação, seguindo a norma EN 14103 adotada 
como metodologia ofi cial no Brasil. Os resultados do processo em meio contínuo para 
produção de biodiesel apontaram que temperaturas entre 250°C e 300°C empregando um 
catalisador heterogêneo apresentaram adequadas conversões em ésteres. O processo de 
purifi cação do biodiesel apresentou bons resultados com resíduos de glicerina livre dentro 
da especifi cação exigida pela ANP (max de 0,02% de glicerina livre e 0,38% de glicerina 
total). Conclui-se que as amostras de biodiesel produzidos em sistema contínuo em altas 
temperaturas e pressões apresentaram resultados aceitáveis para normas brasileiras. 
(PIBIC/CNPq)
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CARACTERIZAÇÃO DE COMPOSTOS POLARES 
PRESENTES NA ÁGUA DE EMULSÃO POR 

MICROONDAS DE PETRÓLEO DA BACIA DE SERGIPE. 

Lisiane dos Santos Freitas; lisiane_santos_freitas; André Luiz Sampaio; andretecseg@bol.com.br.

As emulsões água-óleo aumentam a viscosidade e contribuem para corrosão na indústria 
petroquímica. Grande parte desses problemas é referente a hidratos formados que 
contribuem para danos à equipamentos presentes no transporte e processamento do 
petróleo. O custo de produção também é afetado pela presença de água emulsifi cada no 
óleo. Por isso, é necessário avaliar o processo de desemulsifi cação (retirando a água do 
óleo). Compostos nitrogenados e sulfurados, constituintes de asfaltenos, resinas, bases 
e ácidos naftênicos (contendo alto ponto de ebulição e alta massa molecular), conferem 
estabilidades maiores estabilidade a emulsão. Para avaliar a estabilidade da emulsão e como 
se encontra estabilizada é de primordial importância saber quais agentes são responsáveis 
na emulsão e quais estão presentes no petróleo em estudo e ainda quais são removidos nos 
processos de desemulsifi cação do petróleo. O emprego de desemulsifi cantes é realizado 
para que haja a ruptura do fi lme que da sustentabilidade da tensão superfi cial entre o óleo 
e a água. O emprego da tecnologia microondas tem o objetivo de auxiliar na quebra de 
emulsões, sendo um sistema novo e promissor, pois utiliza a própria água como solvente 
para a remoção dos compostos. Para análise de compostos orgânicos voláteis e semi-
voláteis presentes no petróleo usa-se a técnica de cromatografi a gasosa o que difi culta a 
análise direta de amostras aquosas. Para concentrar a amostra e realizar um /clean-up/ 
dos compostos indesejáveis é necessária que haja a extração dos compostos presentes 
em um solvente orgânico apto a cromatografi a. O presente projeto apresenta o estudo da 
determinação de compostos polares presentes na água de emulsão por microondas. A 
otimização da metodologia para avaliar a presença de compostos existentes na água de 
emulsão basea-se na retenção e eluição de espécies ácidas presentes no petróleo através 
de fases estacionárias de diferentes naturezas em cromatografi a gasosa. A extração em 
fase sólida (SPE- solid phase extraction) pode ser considerada, em uma ligeira aproximação, 
como um processo semelhante à cromatografi a líquida em coluna sendo, entretanto, 
realizada em pequenos cartuchos ou mini-colunas. A quantidade de fase estacionária é, em 
geral, menor do que a usada em cromatografi a em coluna e os analitos retidos são todos 
recuperados usando um único eluente (solvente ou mistura de solventes). Neste trabalho o 
estudo de extração e concentração de analitos iniciou com testes para escolha da melhor 
fase estacionária. Foram avaliadas três fases estacionárias: uma fase polimérica (Amberlite 
XAD-4) e duas fases de silica modifi cada, uma com octadecil (C18), octil (C8) e cianopropil 
(CN). O procedimento de eluição dos analitos foi realizado seguindo as principais etapas 
envolvidas na SPE. A solução contendo o analito é colocada no topo do cartucho e aspirada 
com pequeno vácuo ou pressionada levemente com uma seringa, de forma a penetrar no 
cartucho. Depois de drenada toda a fase líquida, o analito retido no cartucho é eluído com 
um pequeno volume de solvente, sufi ciente recuperar o analito de interesse. O procedimento 
utilizou um grama de fase estacionária e eluição com cinco mililitros de diclorometano e 
cinco mililitros de metanol. Após a extração é reduzido o volume para 1 mL, derivatizado 
com TBDMSTFA conforme a metodologia descrita no item 2 e analisado por cromatografi a 
gasosa com detector de espectrometria de massas (GC/MS). (PIBIC/CNPq).
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EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO 
EXTRATO DA AMÊNDOA DE SEMENTE DE MANGA. 

Caio Vinícius Dias de Oliveira (Curso de Engenharia Ambiental / UNIT e NUESC/ITP/UNIT, 
caiovini13@hotmail.com), Bruno Menezes Leite (Curso de Engenharia Ambiental / UNIT 
e NUESC/ITP/UNIT, brunomenezesleite@yahoo.com.br), Elton Franceschi (NUESC/ITP/
UNIT, elton@itp.org.br), Lisiane dos Santos Freitas (LTTL/ITP/UNIT, lisiane_freitas@itp.org.br) e 
Cláudio Dariva (NUESC/ITP/UNIT, cláudio_dariva@itp.org.br).

O Brasil está entre os nove principais países produtores de manga do mundo com uma 
área de 67 mil hectares e produziu em 2001 um total de 540 mil toneladas dessa fruta 
exportando cerca de 17,4% da produção. Os 82,6% restantes da produção fi caram para a 
comercialização e consumo no mercado interno brasileiro. A região Nordeste é a principal 
produtora de manga do país com 53% da produção nacional, sendo o Vale do São Francisco 
o eldorado brasileiro da produção e exportação de manga O benefi ciamento industrial 
da manga vem crescendo aproveitando-se o excesso de produção no pico de safra, 
principalmente para produção de suco integral e polpa congelada. Após o processamento 
agroindustrial, 35 a 60% do peso total da fruta é descartado na forma de resíduos, que inclui 
cascas e sementes. Alguns trabalhos da literatura sugerem que a amêndoa da semente de 
manga pode ser usada como uma fonte potencial de ingredientes funcionais em alimentos 
devido a alta qualidade do seu óleo e proteína bem como o alto nível de antioxidantes 
naturais. Porém, o método de extração defi ne a qualidade do extrato obtido. A tecnologia de 
extração com fl uidos pressurizados sub ou supercríticos tem sido estudada extensivamente 
como uma alternativa aos processos convencionais. Neste sentido, o objetivo do presente 
trabalho foi avaliar o perfi l químico do extrato da semente de manga obtido por extração 
supercrítica e por ultrasom. Inicialmente as amêndoas foram retiradas das sementes de 
manga e secas em estufa a 50&#61616;C por 24 horas até atingir uma umidade fi nal de 
aproximadamente 5%. Após secas as amostras foram trituradas em moinho de facas e a 
granulometria selecionada para as extrações fi cou entre 20 e 200 mesh. Para as extrações 
com ultrasom os solventes utilizados foram etanol, diclorometano e hexano e os tempos de 
extração variaram entre 5 e 20 minutos utilizando 100 mL de solvente e 5g de amostra. Para 
a extração supercrítica, foi utilizado CO2 como solvente e cerca de 20g de amostra para 
cada experimento. As temperaturas e pressões investigadas foram de 40 a 60 &#61616;C e 
de 100 a 200 bar, respectivamente. Os extratos obtidos por ultrasom e com CO2 supercrítico 
foram analisados por cromatografi a gasosa e o perfi l químico do extrato obtido apresentou-
se diferente dependendo da técnica de extração, solvente utilizado e tempo de extração. 
Além disso, na extração por ultrasom, o rendimento foi superior comparado à extração 
com CO2 supercrítico devido principalmente à diferença de polaridade dos solventes. Na 
extração com CO2 supercrítico, dependendo das condições de temperatura e pressão de 
extração, o rendimento e composição química do extrato também apresentou-se diferente. 
Neste sentido verifi ca-se a potencialidade da técnica de extração com CO2 supercrítico que 
permite a obtenção de extratos sem a necessidade de etapas posteriores de separação e 
purifi cação. (PIBIC/CNPq).
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COMPARAÇÃO DE DIFERENTES. FASES 
ESTACIONÁRIAS PARA REMOÇÃO DE COMPOSTOS 

ÁCIDOS DO PETRÓLEO. 

Kelvis Vieira Campos (Curso de Engenharia Ambiental- UNIT e LTTL/ITP/UNIT, 
kelviscampos@yahoo.com.br), Juliana Faccin de Conto (Curso Mestrado em Engenharia de 
Processos- UNIT e LTTL/ITP/UNIT, julianadeconto@hotmail.com) Driele Mayara de Souza 
Borges (Curso de Engenharia Ambiental- UNIT e LTTL/ITP/UNIT, drieleborges.s@hotmail.
com) Lisiane S. Freitas (LTTL/ITP e UNIT, lisiane.freitas@pq.cnpq.br) Silvia M. S. Egues (LTTL/
ITP e UNIT, egues@ibest.com.br).

O petróleo é constituído essencialmente por uma mistura complexa de hidrocarbonetos 
e outros compostos de menor concentração contendo heteroátomos como nitrogênio, 
enxofre e oxigênio. Os compostos ácidos, principalmente os ácidos naftênicos do petróleo, 
apresentam características negativas como: corrosão nas tubulações e equipamentos de 
refi no e efeito nocivo ao meio ambiente. Devido aos problemas ocasionados por esses 
ácidos, a inefi ciência dos métodos de remoção convencionais e as difi culdades de 
caracterização destes compostos em amostras de petróleo, faz-se necessário estudar 
novas metodologias para identifi car os compostos ácidos presentes no petróleo. A extração 
em fase sólida (SPE) com fases estacionárias de troca iônica tem sido amplamente utilizada, 
pois oferece boa sensibilidade, maior seletividade, menor consumo de solvente e pequena 
quantidade de fase estacionária. Neste contexto, o estudo proposto teve como objetivo 
realizar a recuperação de compostos ácidos usando o método de SPE, aplicando diferentes 
tipos de fases estacionárias comerciais de troca iônica como a SAX e NH2 e compará-
las com a fase estacionária de alumina funcionalizada com di-3-n-propiltrimetoxisilano (1,4 
diazabiciclo[2.2.2]octano) dicloro, a qual foi sintetizada neste trabalho. Ácidos lineares com 
12 à 22 átomos de carbono e ácidos naftênicos foram utilizados em mistura padrão na SPE. 
A recuperação destes ácidos foi feita de duas maneiras 1) eluição com 20 mL de éter etílico 
contendo 5% (v/v) de ácido fórmico; 2) 20 mL de éter etílico contendo 10% (v/v) de ácido 
fórmico. As caracterizações das amostras foram realizadas em GC/MS. A recuperação dos 
compostos ácidos cíclicos utilizando as três fases estacionárias descritas anteriormente e 
eluídos com 5% de ácido fórmico em éter etílico não foi superior a 0,1%, já para os ácidos 
acíclicos a SAX mostrou-se mais efi ciente em comparação a NH2 e a alumina funcionalizada, 
esse resultado deve-se ao fato de que a intensidade de adsorção da SAX é menor, pois a 
mesma apresenta um impedimento estérico ao redor do grupamento amino. Devido à forte 
adsorção dos compostos ácidos nas fases estacionárias um novo eluente contendo 10% 
de ácido fórmico foi testado. O resultado alcançado para os ácidos acíclicos com essa 
solução foi de aproximadamente 100% para as três fases utilizadas, para os ácidos cíclicos 
a recuperação também foi maior alcançando valores de até 25%, isso deve-se a maior 
concentração do ácido fórmico no eluente, pois aumenta o número de trocadores aniônicos 
o que facilita a troca iônica dos compostos fortemente adsorvidos na fase. Conclui-se que 
a técnica analítica desenvolvida mostrou-se efi ciente para a quantifi cação dos compostos 
envolvidos, a recuperação dos compostos ácidos pela fase estacionária sintetizada neste 
trabalho foi tão boa quanto as fases estacionárias comerciais e o eluente contendo 10% de 
ácido fórmico em éter etílico apresentou maior. (PIBIC/CNPq).
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PROTEÇÃO CONTRA A CORROSÃO DE AÇO 
CARBONO. 

Lucas Eleftherios Dinas de Carvalho (Engenharia Ambiental, LEN/UNIT, lucas.edinas@gmail.
com), Marcella Monteiro Santos (Engenharia de Produção, LEN/UNIT, marcellinhamms@
hotmail.com), Katlin Ivon Barrios Eguiluz (LEN-ITP/UNIT, katlinbarrios@gmail.com), 
Giancarlo Richard Salazar Banda (LEN-ITP/UNIT, gianrsb@gmail.com).

Atualmente, as estações de tratamento de água produzida proveniente da indústria 
de petróleo sofrem com o problema de corrosão em seus fi ltros e ductos de aço onde 
existe passagem desta água. Assim, há uma necessidade urgente em desenvolver algum 
tipo de camada protetora capaz de proteger o metal do fi ltro (aço carbono ASTM A516) 
contra ataques corrosivos devidos aos íons cloreto presentes em grandes quantidades no 
efl uente tratado diariamente. Neste estudo, inicialmente foi usado o método sol-gel (usando 
alcoxidos metálicos) para o preparo das soluções, mas, após alguns testes foi constatado 
que os recobrimentos não possuíam uma boa aderência no eletrodo. Então, se passou a 
utilizar um novo método para o preparo da solução, utilizando liquido iônico.  Na preparação 
das soluções precursoras a base de cério foi dissolvida quantidades apropriadas de cloreto 
de cério (Mallinckrodt, 98,5 %) no líquido iônico Methylimidazolium hydrogensulfate. 
A concentração fi nal do CeO2 foi mantida em torno de 100 g/L. A deposição da solução 
foi realizada pela técnica de pincelamento, e posteriormente, os fi lmes foram secados a 
temperatura ambiente por 20 min. Os corpos de prova contendo as soluções de Ce/líquido 
iônico, foram colocadas numa mufl a para a queima do liquido iônico e fi xação dos óxidos 
metálicos na superfície dos eletrodos de aço-carbono. Os testes obtiveram bons resultados 
e a solução se apresentou homogênea nos eletrodos. Os recobrimentos apresentaram 
resultados preliminares bastante satisfatórios. Após passarem 30 ou 60 min no forno mufl a 
a. (PIBIC/FAPITEC).
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ESTUDO DE ADSORÇÃO E DISSOCIAÇÃO DO 
COLESTEROL NO LEITO DA COLUNA. 

Flávia Michelle S. Santos (Curso de Biologia - UNIT e LPA/ITP/UNIT, fl a_bio@hotmail.
com), Daiane Barbosa de Matos (Curso de Biologia - UNIT e LPA/ITP/UNIT,dadazinha01@
hotmail.com); Acenini Lima Balieiro (aceninibalieiro@yahoo.com.br); Lisiane dos Santos 
Freitas (lisiane_freitas@itp.org.br); Álvaro Silva Lima (alvaro_lima@itp.org.br) ,Cleide Mara 
F. Soares (LPA/ ITP e UNIT).

O principal foco da nanotecnologia é criar novos materiais e desenvolver novos produtos e 
processos baseados na crescente capacidade da tecnologia moderna de ver e manipular 
átomos e moléculas. Dessa forma, esse trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar 
a adsorção e a dissociação da molécula de colesterol do leite e da solução sintética nas 
colunas recheadas por nanopartículas produzidas através da técnicas de sol-gel. As 
nanopartículas foram preparadas empregando-se o precursor tetraetilortossilicato (TEOS) 
com a impressão molecular da molécula de colesterol (PIM) ou somente a matriz pura 
(MP). A unidade experimental foi constituída de uma coluna à temperatura ambiente, 
cujo o leito foi recheado por PIM ou MP em diferentes alturas (1 a 5 cm) vazões (0,05 a 
0,31mL/s). Nesta unidade experimental, avaliou-se a adsorção e a dissocição da molécula 
alvo (colesterol). Após esta etapa, a amostra foi derivatizada e injetada no equipamento de 
cromatografi a líquida de alta efi ciência utilizando o cromatógrafo Pro Star (Varian), detector 
UV-visível (SPD-10 AVvp) e software (Programa Star Integrator Varian versão 4.5.) para o 
processamento dos dados. Na adsorção realizada com MP na coluna de recheio pode-se 
observar a maior remoção no valor de 58,52% com o leito na altura de 4 cm. E para o leite 
a maior adsorção foi de 82,38% de colesterol, com a altura do leito de 3 cm. Os mesmos 
estudos foram realizados substituindo o recheio MP por MIP, cujo os maiores valores de 
adsorção foram obtidos na altura de 3 cm, com os seguintes valores: 49,21% e 78,56%  para 
solução sintética e leite, respectivamente. Na dissociação realizada com os maiores valores 
foram obtidos com o MIP: 89,71% e 47,42%, para solução sintética e leite, respectivamente. 
Portanto, pode-se concluir que a melhor adsorvente foi MIP para a solução sintética e o leite 
na altura de 3 cm de recheio na colunda da unidade experimental. (PIBIC/FAPITEC).
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APLICAÇÃO DE UM CONCENTRADOR SOLAR DE 
FOCO FIXO. 

Renan Tavares Figueiredo/renan_fi gueiredo@yahoo.com.br; Erick A, Dib/sombradib@hotmail.
com; Pedro Henrique Campello Santos/pedro_campello@hotmail.com; Alexandre Amaro/
alexandreamaro@infonet.com.br; Luciete Paixão/luciete_paixao@hotmail.com. 

Nos dias de hoje, em que a preocupação com o aquecimento global é crescente, se torna 
cada vez mais urgente a busca por tecnologias limpas e efi cientes, especialmente para  a 
geração de energia elétrica. O Sol é a maior fonte de energia que se tem disponível, mas 
devido ao pouco desenvolvimento de tecnologia nesse ramo energético, é pouco utilizado 
em todo o planeta, a pesar de já existirem, inclusive, diferentes  formas de aproveitamento 
desta energia, tais como: células fotovoltaicas e geração de vapor.  Este trabalho consiste 
na construção de um concentrador solar de foco fi xo (fi gura 1), visando a sua aplicação 
em um forno. Este modelo mantém o foco fi xo e na posição frontal ao refl etor, de modo 
que seja possível utilizar a energia solar em lugares cobertos com o concentrador do lado 
externo. Para que o foco se mantenha fi xo, um sistema de pêndulo foi construído (fi gura 2), 
com a função de controlar a rotação do concentrador. Ampliar os estudos e pesquisas em 
energia solar através de um concentrador solar de foco fi xo. O concentrador foi projetado 
em CAD (Computer-Aided Desiggn), seguindo um roteiro fornecido pela organização Solare 
Bruecke, seguido das etapas de compra de materiais e construção do concentrador. Depois 
de construído o concentrador, foi a vez do forno. Com suas paredes internas e externas de 
chapas de aço com lã de vidro formando um sanduíche para que haja menor troca de calor. 
Para monitoramento dos sensores foi utilizado o sistema AQX de aquisição de dados (fi gura 
4), além de anemômetro, piranômetro, barômetro, termo-higrômetro interno e externo e 
pluviômetro. Para a realização dos testes foram consideradas variações dependentes e 
independentes seguindo citações de FUNK (1999). As variáveis independentes são o vento 
e a temperatura. E a dependente  é o correto posicionamento do concentrador solar. Nos 
testes realizados ao longo do primeiro semestre de 2010, foram registradas temperaturas 
em torno de 200° à 300°C. Concentradores solares são equipamentos muito promissores no 
ramo energético, e esse trabalho demonstrou claramente que é possível chegar a elevadas 
temperaturas em um forno através de energia solar. A construção do concentrador solar de 
foco fi xo deste trabalho foi, relativamente, de grande complexidade, porém, esse modelo de 
concentrador solar demonstrou possuir fortes vantagens em relação a outros modelos, como 
a característica de manter o foco sempre fi xo e a possibilidade de posicionar o forno em 
local com sombra. Baseando-se em tal característica, fi ca claro que existe a possibilidade 
de utilização do calor produzido pelo concentrador  associado ao forno para geração de 
vapor, sendo este um dos passos para tentativa de conversão da  energia proveniente do 
sol em energia elétrica através de um  gerador movido a vapor. (PIBITI/FAPITEC).
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DESENVOLVIMENTO DE LEITE FERMENTADO A 
BASE DE KEFIR. 

Meirielly Santos de Jesus (Curso de Biologia – UNIT e LPA-ITP/UNIT, merielly_@hotmail.
com), Iane Tainara Menezes Resende (Curso de Biomedicina – UNIT e LPA-ITP/UNIT, 
merielly_@hotmail.com), Acenini Lima Balieiro (Bolsista ITI – LPA-ITP/UNIT, aceninibalieiro@
yahoo.com.br), Lisiane dos Santos Freitas (LTTL/ITP/UNIT, lisiane_freitas@itp.org.br), 
Álvaro Silva Lima (alvaro_lima@itp.org.br), Cleide Mara F. Soares (LPA/ ITP e UNIT).

O kefi r é um produto lácteo, cultivado de vários tipos de bactérias benéfi cas. Uma das culturas 
para a produção de bebida láctea que está sendo bastante estudada são os grãos de kefi r. 
No caso, o kefi r pode colonizar o trato intestinal. Vários benefícios à saúde humana têm 
sido atribuídos ao kefi r, incluindo atividade antimicrobiana contra bactérias Gram-positivas e 
Gram-negativas. As Bacteriocinas e o exopolissacarídio (kefi ran) produzidos pelas bactérias 
ácido-lácticas dos grãos de kefi r são substâncias que têm sido responsabilizadas por suas 
propriedades antimicrobianas. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento da bebida 
láctea kefi r utilizando leite com e sem remoção parcial de colesterol na presença e ausência 
de espessante. A remoção parcial de colesterol do leite foi obtida utilizando coluna de 
recheio com nanopartículas obtidas através da técnica de sol-gel. As condições da coluna 
de adsorção para remoção parcial do colesterol do leite foram realizadas nas seguintes 
condições: 2 cm de altura do leito, 60 mesh de diâmetro da partícula da matriz pura (MP). E 
o processo fermentativo para a obtenção da bebida láctea foi realizado em reator batelada 
sem agitação, nas seguintes condições: leite UHT com e sem remoção de colesterol, 0 
e 15% (p/v) de leite em pó (espessante) e 10% (p/v) de grãos de kefi r na temperatura 
de 45°C durante 18h. A concentração de colesterol inicial e após a obtenção da bebida 
láctea foi determinado por HPLC (Pro Star Modelo 210 - Varian) utilizando a coluna C18. As 
concentrações do colesterol foram obtidas a partir da curva padrão na solução acetonitrila: 
isopropanol (90:10 v/v). Com base nos resultados, observou-se a redução foi de cerca de 
50% do teor de colesterol na bebida láctea kefi r utilizando a seguinte condição: leite com 
remoção de colesterol, 15% (p/v) de leite em pó (espessante) e 10% (p/v) de grãos de 
kefi r na temperatura de 45°C durante 18h. Portanto, o leite fermentado a base de kefi r 
utilizando leite UHT com remoção de colesterol na presença de espessante apresentou a 
maior efi ciência na remoção parcial de colesterol, sugerindo assim a obtenção de um novo 
produto com características de produto light. (Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação – UNIT) 
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A PRODUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS EM DIFERENTES 
ESTÁGIOS DE MATURAÇÃO DA SEMENTE JATROPHA 

CURCAS L. O ESTABELECIMENTO DE UMA NOVA 
METODOLOGIA. 

Micheli Luize Barbosa Santos (micheli-luize@hotmail.com); Sheyla Alves Rodrigues 
(shelrodrigues@hotmail.com); Lauro Xavier fi lho (xavierfi lho@infonet.com.br).

A Jatropha curcas L., também conhecida como pinhão manso, pertence à família 
Euphorbiaceae e apresenta todas as características necessárias para a obtenção do 
biodiesel, pois produz, no mínimo, duas toneladas de ácidos graxos/ha, levando de três 
a quatro anos para atingir a idade produtiva, que pode se estender por 40 anos. Com 
a iniciativa do Programa Brasileiro de Biodiesel, o pinhão manso foi incluído como uma 
alternativa de matéria-prima, baseando-se na expectativa de que a planta possua alta 
produtividade de ácidos graxos e tenha baixo custo de produção. O presente trabalho tem 
como objetivo verifi car a produtividade de ácidos graxos nas sementes de Jatropha curcas 
L., em diferentes estágios de maturação da semente. As sementes foram coletadas 
no Campo Experimental, Fazenda Caju, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, situada no 
município de Itaporanga d/Ajuda, Sergipe. Essas foram separadas em 4 tratamentos 
referentes ao estágio de maturação, sendo tratamento 01 - frutos pretos e secos, 
tratamento 02 - frutos amarelos e maduros, tratamento 03 - frutos verdes e imaturos, 
tratamento 04 - frutos pretos, secos e secagem ao ar. No Laboratório de Produtos 
Naturais e Biotecnologia do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o mesocarpo retirado 
das sementes, pesados e submetidos à extração em Soxleht utilizando o hexano como 
solvente, por período de 8 horas. Após este processo, o óleo obtido de cada amostra 
foi rotaevaporado, colocado em capela de exaustão para completa retirada do solvente 
e medido o volume fi nal. No processo de transesterifi cação foi utilizado uma solução 
catalisadora 2,5g de hidróxido de potássio diluído em 100ml de etanol para cada litro 
de óleo. Foi adicionada em cada repetição uma quantidade proporcional de solução 
catalisadora e a mistura foi submetida a um processo de rotação na placa aquecedora. 
Em seguida o biodiesel foi separado da glicerina pelo processo de centrifugação e 
medido o volume obtido. A quantidade de óleo nas sementes foi calculada através da 
relação peso da semente pelo peso volume de óleo e transformado em percentagem, 
obtendo-se os seguintes resultados, 21,41%; 27,79%; 17,11%; 24,32%, nos tratamento 
1, 2, 3 e 4, respectivamente. Sendo considerado signifi cativo apenas no tratamento 2, com 
valor de p<0,05, no teste de variância (ANOVA). Porém, no processo de transformação 
em biodiesel obtiveram-se os seguintes resultados, 18,86%; 19,43%; 7,66%; 26,67% 
também nos tratamentos 1,2,3 e 4 respectivamente, tendo o tratamento 4 como o estágio 
de maior resultado signifi cativo. O tratamento 3 não apresenta condições favoráveis para 
ser usado na obtenção de ácidos graxos. Desta forma, conclui-se que, na Jatropha curcas 
as sementes maduras apresentam-se com melhores condições de desenvolvimento do 
mesocarpo e com maior teor de óleo armazenado para dar suporte ao desenvolvimento do 
embrião. (PROBIC/UNIT).
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES 
DE COLÁGENO DE PEIXE. 

Maysa de Araujo Pereira / maysa_biomedicina@yahoo.com.br; Francine Ferreira Padilha / 
francine_padilha@itp.org.br. 

Os resíduos plásticos representam um sério problema ambiental, pois são oriundos de 
matérias-primas não biodegradáveis, possuindo um tempo de degradação muito elevado. 
Para diminuir o impacto ambiental tem-se procurado desenvolver fi lmes a partir de 
fontes biodegradáveis e que mantenham as propriedades físicas de interesse, tais como 
permeabilidade a vapor d´água, permeabilidade a gordura, tensão e deformação, entre 
outras. Filmes biodegradáveis, que utilizam os resíduos dos peixes como matéria-prima, 
podem ser aplicados na área farmacêutica para proteger fármacos, melhorar sua aparência, 
mascarar sabor e odor desagradáveis, servir como barreira em sistemas de liberação 
sustentada e como membranas auxiliando no processo de regeneração tecidual. Na indústria 
alimentícia, são usados em embalagens como barreira para prevenir oxidação, reter sabor 
e aroma e prevenir ou retardar ataque microbiano. Filmes com satisfatórias propriedades 
de barreira à umidade são requeridos para um grande número de aplicações. Devido a 
questões religiosas e a possibilidade de transmissão da encefalopatia espongiforme bovina 
(mal da vaca louca), a utilização de colágeno ou gelatina de origem bovina vem sendo 
restringida, principalmente para utilização em produtos para exportação. O aproveitamento 
de resíduos gerados pela piscicultura pode aumentar o valor agregado do produto e 
fortalecer o setor. A piscicultura faz parte das atividades de interesse do estado de Sergipe. 
Desta forma o objetivo do trabalho foi desenvolver e caracterizar produtos gerados a partir 
de resíduos do setor pesqueiro visando agregar valor ao produto, fortalecendo assim o setor 
envolvido. Outro fator importante foi a incorporação da goma xantana e própolis vermelhas 
aos fi lmes visando amplifi car suas propriedades antimicrobianas. Foram utilizados peixes 
comercializados e processados de acordo com os padrões realizados pelos comerciantes 
locais do mercado municipal de Aracaju-SE. A pele foi removida manualmente e lavada em 
água corrente resfriada. Para extração do colágeno, a pele dos peixes foram colocadas 
em NaOH 0,1 mol/ - 1:8 (m/v) agitadas por 6h. A amostra foi lavada com água destilada 
gelada até que esta última apresente pH neutro. A pele desproteinizada foi colocada 
em detergente 1,0% - 1:10 (m/v) por 12h e lavada com água destilada gelada até 
eliminação do mesmo. A pele foi colocada em ácido acético 0,5 mol/L por 3 dias sob 
agitação constante e após este período centrifugada a 20.000 rpm por 1h. O sobrenadante 
foi separado por “salting out” adicionando NaCl na concentração fi nal de 2,5 mol/L na 
presença de tris (hidroximetil) aminometano 0,05 mol/L, pH 7,0. O precipitado resultante foi 
coletado por centrifugação a 20.000 g por 30 minutos. O material coletado foi disperso em 
ácido acético 0,5 mol/L, dialisado contra ácido acético 0,1 mol/L e depois água destilada e 
após diálise foi liofi lizado. Para o extrato hidroalcóolico da própolis foi utilizada a técnica de 
ultra-som por 1 e 2h, onde o melhor resultado foi 20,99% na extração de 2h comparado ao 
outro tempo que representa 9,42%. O teor de proteínas e cinzas encontradas no colágeno 
de Sphyrna spp. (cação) foi de 2,29± % (com pepsina) e 2,08% (sem pepsina) para proteína 
e 0,42% (com pepsina) e 1,2% (sem pepsina) para cinzas. (PROBIC/UNIT).



ESTUDO DA PARTICIPAÇÃO DAS LEVEDURAS ISOLADAS 
DE KOMBUCHA NA PRODUÇÃO DE BIOFILME. 

Camilla Figueiredo Chianca; (graduanda em Biomedicina / UNIT, millachianca@hotmail.
com), Igor Ives Santos Fraga (graduando em Biomedicina / UNIT, igor_ives@hotmail.com), 
Sara Cuadros Orellana (UFPA, sara_cuadros@yahoo.com.br), Lauro Xavier Filho (LPNB/
ITP e UNIT, xavierfi lho@infonet.com.br), Plácia Barreto Prata Gois (Professora Adjunta / 
UNIT, placia@uol.com.br)

A Kombucha é uma bebida fermentada de grande consumo mundial devido suas inúmeras 
propriedades terapêuticas, conhecida popularmente como /chá de fungos/ por ser uma 
simbiose de leveduras e bactérias produtoras de ácido acético que durante o processo 
fermentativo forma um biofi lme na superfície do meio. A celulose bacteriana difere da 
celulose vegetal por ser quimicamente pura e cristalina, ou seja, livre de hemicelulose e 
lignina, sendo uma fonte alternativa a celulose vegetal, por diminuir a degradação ecológica 
causada pelo desmatamento e pela liberação de produtos químicos altamente poluidores 
durante o processo de purifi cação. Portanto, a biossíntese de celulose tem um importante 
impacto no ambiente e na economia humana. Foi realizado o isolamento de microorganismos 
presentes na kombucha para determinação da capacidade de biossíntese de celulose pelos 
microrganismos isoladamente e através da combinação entre dois microrganismos, uma 
bactéria produtora de celulose e uma levedura, para verifi car se as leveduras contribuem 
para uma melhor produção de celulose. A Kombucha foi semeada nos meios de cultivo 
RAE, YPM e agar nutriente para isolamento das bactérias e YPG e agar Sabouraud para 
isolamento das leveduras. Para a caracterização bioquímica das leveduras foi utilizado o 
teste de assimilação de carboidratos. Para produção do biofi lme, todos os microrganismos 
isolados foram cultivados no meio RAE em condições estáticas e sob agitação. A película 
foi submetida à hidrólise enzimática com a enzima celulase e posteriormente foi feita a 
determinação da concentração de glicose utilizando o método da glicose oxidase. Após 
verifi car que apenas 4 bactérias produziram o biofi lme, foram realizados os cultivos mistos, 
combinando estas 4 bactérias com as leveduras isoladas. No cultivo misto, em algumas 
combinações não houve a produção do biofi lme, o que sugere que as leveduras podem 
produzir enzimas que degradam a celulose. E as combinações que formaram o biofi lme 
a concentração de glicose foi a mesma que nas películas produzidas pelas bactérias 
isoladamente. Os resultados obtidos demonstram que as leveduras não contribuem de 
maneira signifi cativa para produção do biofi lme celulósico. (PROBIC / UNIT).
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AVALIAÇÃO DA PRÓPOLIS DO ESTADO DE SE COMO 
ADJUVANTE EM VACINAS RECOMBINANTES. 

Judson Wallace Rodrigues da Silva/judsonall_16@hotmail.com; Simone Simionatto/s_
simionatto@yahoo.com.br; Maíra dos Santos Silva/maira.s.s@hotmail.com; Francine 
Ferreira Padilha/fpadilha@yahoo.com; Isabel Bezerra Lima Verde/isabel_limaverde@
yahoo.com.br; Sibele Borsuk.

Própolis é um produto resinoso, secretado pelas abelhas Apis mellifera, que apresenta 
variação na cor, de parda escura a vermelha, com sabor amargo. É encontrada nas 
colméias, onde é responsável pela impermeabilização, isolamento térmico, vedação e 
tratamento antisséptico. A composição química da própolis e suas propriedades terapêuticas 
variam de acordo com a vegetação utilizada pelas abelhas na sua confecção, o local e 
período de coleta. A própolis produzida na região Sul do País tem sido apontada como 
uma promissora substância adjuvante em diferentes estudos com vacinas virais inativadas. 
No entanto, a própolis vermelha encontrada no Estado de Sergipe, ainda não foi avaliada 
para este fi m. Este projeto tem como objetivo avaliar o potencial adjuvante da própolis 
vermelha do estado de Sergipe, para uso em vacinas de subunidade recombinante. Para 
isso foi realizada a extração da própolis bruta com o uso de álcool a 70%, a massa obtida 
no fi nal do processo foi ressuspendida em Tween. Este protocolo deixa o extrato livre de 
ceras e mantém as substâncias fenólicas, grupo funcional responsável pela maior parte da 
atividade farmacológica da própolis. A atividade adjuvante dos extratos da própolis vermelha 
está sendo avaliada em camundongos Wistar com seis a oito semanas de idade. Vacinas 
recombinantes (dois antígenos modelos previamente caracterizadas quanto a antigenicidade 
e imunogenicidade) foram preparadas, associadas à extratos da própolis e administradas 
por via intra-muscular (I.M.) nos animais. Até então as amostras de sangue foram coletadas 
através de punção do plexo venoso retro-ocular nos dias 0 e 21, e as vacinas aplicadas 
um dia após estas coletas, sendo que outras ainda serão realizadas nos dias 42, 63 e 84. 
O soro foi processado e congelado a -20°C. O título de anticorpos sistêmicos presente no 
soro será determinado ao término das coletas através de um ELISA indireto utilizando como 
antígeno as proteínas recombinantes purifi cadas. (PROBIC/UNIT).
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IDENTIFICAÇÃO DAS POSSÍVEIS FONTES BOTÂNICAS 
E VARIAÇÃO SAZONAL DA PRÓPOLIS VERMELHA 
PRODUZIDA EM BREJO GRANDE/SE POR ANÁLISE 

PALINOLÓGICA E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA. 

Flavia Manuella R. de Mendonça (fl aviamanuella@yahoo.com.br); Lucyana Santos de 
Mendonça (lucyanamendoca@hotmail.com.br); Francine Ferreira Padilha (fpadilha@yahoo.
com.br), Juliana Cordeiro Cardoso (juaracaju@itp.org.br)

A própolis é uma substância resinosa, gomosa e balsâmica, coletada pelas abelhas Apis 
mellifera, de diversas partes da planta, às quais as abelhas acrescentam secreções salivares, 
cera e pólen para a ela¬boração do produto fi nal. Em relação à atividade biológica da própolis 
vermelha brasileira, a literatura apresenta resultados positivos dos extratos contra vários 
microorganismos. O maior grupo de compostos isolados da própolis são os fl avonóides, 
largamente encontrados no reino vegetal, os quais junto com os ácidos fenólicos são os 
componentes responsáveis pela bioatividade frente a vários microorganismos patogênicos. 
Através da morfologia do pólen apícola é possível a identifi cação de táxons vegetais 
permitindo a inferência, através de associações polínicas, sobre o tipo de vegetação de 
onde foi recolhida a matéria-prima para a produção da própolis. As coletas de própolis 
vermelha foram realizadas com visitação regular mensal ao apiário do povoado Brejão dos 
Negros, município de Brejo Grande (SE). As laminas de pólen foram preparadas de acordo 
com a metodologia da acetólise, após analisar as laminas ao microscópio foram retiradas 
fotos dos tipos polínicos encontrados para a construção da biblioteca palinológica. A 
obtenção do extrato etanólico de própolis, foi realizado através de ultra-som. A quantifi cação 
de fl avonóides e compostos fenólicos foi feita através de análise espectrofotométrica. As 
amostras de própolis apresentaram aroma balsâmico, variação na coloração e na textura, 
sendo algumas amostras maleáveis e outras mais pegajosas. A coloração dos extratos 
etanólicos de própolis (EEP) variou do amarelo-alaranjado ao vermelho intenso. Estas 
diferenças estão relacionadas com a vegetação existente em torno do apiário e as condições 
sazonais da área. Com relação ao rendimento do EEP, excetuando-se a amostra do mês de 
Mar/10, todas as demais estão dentro do limite preconizado pelo Ministério da Agricultura. 
Os teores de fl avonóides encontrados nas amostras de própolis vermelha estão dentro do 
limite preconizado pela legislação, com exceção do mês de fevereiro que não apresentou 
resultados. Com relação ao teor de fenóis totais apenas as amostras de maio e junho 
estão acima do preconizado pelo Ministério da Agricultura. A amostra do mês de fevereiro 
repetiu o resultado nulo, fato que corrobora o resultado do teor de fl avonóides, já que estes 
são um tipo de compostos fenólicos. Vários tipos polínicos foram encontrados na própolis 
vermelha, porem pode não refl etir a origem botânica da própolis e ser simplesmente uma 
contaminação.  Através da analise palinológica podemos caracterizar a vegetação utilizada 
pelas abelhas para coleta da resina e com isso fazer uma inferência da origem botânica da 
própolis vermelha. (PROBIC/UNIT)
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DESENVOLVIMENTO DE FILME DE QUITOSANA 
CONTENDO ANTIBIÓTICO VESICULADO EM LIPOSSO. 

Clarissa Pires Teixeira Leite; clarissa-pires@hotmail.com; Juliana Cordeiro Cardoso; 
juaracaju@yahoo.com.br. 

A geração de um produto com potencial uso no tratamento de queimaduras é objeto de 
interesse para a indústria farmacêutica, uma vez que pode ser observado que nas últimas 
décadas, com o desenvolvimento da tecnologia de polímeros, inúmeras patentes tem sido 
depositadas para este fi m. A quitosana é um polissacarídeo derivado da desacetilação 
alcalina da quitina encontrada na carapaça de diversos crustáceos, matéria-prima abundante 
na natureza, constituindo-se em uma fonte renovável e relativamente barata uma vez que 
é obtida, também, como material rejeitado pela indústria da pesca.  A extração da quitina 
destes resíduos e conseqüente obtenção da quitosana tem sido objeto de diversos estudos, 
pois este último polímero vem sendo utilizado em diversas áreas. Na área farmacêutica tem 
se destacado como agente antimicrobiano, anticolesterolêmico, coagulante, analgésico e 
promotor no processo de cicatrização. Este material na forma de fi lmes, associados ou não a 
outros polímeros tem sido utilizado no tratamento de queimaduras de 2º e 3º grau, pois além 
de servir como uma barreira física contra agressores externos, ainda estimula o processo 
de reparo cicatricial. A sulfadiazina de prata é um antibiótico de escolha para o tratamento 
de queimaduras, pois não interfere no processo de reparo como outros antibióticos e possui 
amplo espectro de ação. Este fármaco, quando incorporado em vesículas lipossomais, pode 
estender o seu tempo de ação e otimizar o tratamento de queimaduras evitando a troca 
de curativos diários. Desta forma, o objetivo do presente projeto será desenvolver fi lmes 
poliméricos a partir de quitosana e incorporar nestes a sulfadiazina de prata lipossomal. A 
quitosana utilizada no projeto foi extraída das carapaças de caranguejos, obtidos nos bares 
no município de Aracaju-SE, após lavagem as mesmas foram trituradas e o pó resultante 
foi submetido uma serie de tratamento até obtenção da quitina, para purifi cação foi utilizado 
ácido acético 0,05mol/L, a solução resultante foi fi ltrada em membrana de lilipore 0,22μm 
e neutralizada com NaOH 10%. Em seguida foram realizadas lavagens sucessivas com 
misturas de água-etanol nas proporções 30/70, 20/80, 10/90, e 0/100. O grau de acetilação 
foi determinado através da equação de MOURA et al, 2006, onde Foi observado que o 
grau de desacetilação da quitosana comercial foi superior ao encontrado na quitosana 
extraída (97,61% e 89,98% respectivamente). Para a preparação do lipossoma foi utilizado 
a sulfadiazina de prata, onde foi homogeneizada com lipossoma através de agitação 
mecânica, após essa etapa a solução foi colocada em rotaevaporador até a evaporação do 
solvente, em seguida foi suspenso em salina e fi ltrado através de membrana de Milipore® 
0,22μm e armazenado a 4ºC até o momento das análises. Na preparação do fi lme, que foi 
obtido por //Casting process/, ou seja, a dispersão a 2 % p/v em ácido acético 0,5M em pH 
3,5 onde foi vertida em suportes de polietileno. Foram feitos fi lmes sem adição do fármaco 
(sulfadiazina), chamado de controle negativo e outro positivo, onde foi colocado o princípio 
ativo, para posteriores testes de comparativos. (PROBIC/UNIT).
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PERFIL DE FAMÍLIAS RESIDENTES EM OCUPAÇÕES 
NÃO REGULARIZADAS EM ARACAJU. 

Igor Soares Vieira (Curso de psicologia / UNIT e LPPS/ITP, igosv@hotmail.com),Thaís Barreto 
Lopes (Curso de Psicologia / UNIT e LPPS/ITP, thaisblopes@hotmail.com), Gabriela Argolo 
Mineiro dos Santos (Curso de Psicologia / UNIT e LPPS/ITP, gabiargolo@hotmail.com),  
Missilene Menezes Mota (Mestranda em Saúde e Ambiente / UNIT e LPPS/ITP, missi_aju@
hotmail), Cristiane Costa da Cunha Oliveira (Docente do Curso de Odontologia  / UNIT 
e LPPS/ITP, criscunhaoliva@yahoo.com.br) e Marlizete Maldonado Vargas (Docente do 
Curso de Psicologia / UNIT e LPPS/ITP, marlizete@uol.com.br). 

A família como mediadora entre o individual e social, constitui o lócus privilegiado de 
identifi cação e inserção do sujeito no mundo. Nas famílias empobrecidas, afetadas pelo 
desemprego, privadas de seus direitos sociais e meios para prover a sobrevivência de seus 
membros, a condição socioeconômica pode funcionar como um elemento desencadeador 
de outros fatores de risco como a desagregação da estrutura familiar. Esse estudo tem 
como objetivo compreender os padrões relacionais grupais na estrutura familiar, exercício de 
papéis, identifi car valores, crenças, bem como, as características das relações interpessoais 
e interações com o ambiente. Trata-se de um estudo de levantamento tipo survey, de 
natureza quantitativa e análise descritiva para caracterização das famílias residentes em 
ocupações não regularizadas. As famílias entrevistadas (n=241) constituem uma amostra 
de 10% das 2.141 famílias residentes em duas ocupações não regularizadas de Aracaju-
SE, selecionadas aleatoriamente. A maioria dos casais vive em união estável (53,8%); é 
proveniente de outros estados, como Alagoas e Bahia; possui como nível de instrução o 
Ensino Fundamental incompleto (66,5%) e recebe algum tipo de benefício social (90,8%). 
Residem na área por um período médio de 2 a 4 anos (29%)  em moradias de alvenaria 
(70,1%), com 3 a 4 pessoas por domicílio (42,2%) e possuem renda de até 2 salários 
mínimos (98,38%). Apesar das precárias condições econômicas e de moradia, a maioria 
das famílias possui eletrodomésticos variados movidos a energia clandestina. A respeito 
da estrutura familiar, foram encontrados diversos arranjos, como unidades unifamiliares, 
monoparentais, unidades multifamiliares ou inter-geracionais com agregados ou famílias 
reconstituídas com fi lhos de uniões anteriores. Observa-se aumento famílias chefi adas 
por mulheres (26,5%) nessa faixa de renda e enfraquecimento do papel de provedor do 
homem. A maior parte dos entrevistados afi rmou que o amor entre o casal e fi lhos é o 
valor mais importante (31,35%); que as decisões relevantes são tomadas pelo casal em 
conjunto (45%). Dos valores passados entre as gerações destacaram honestidade, respeito 
à hierarquia e importância da instituição familiar para seus membros. As famílias que 
habitam em áreas de risco de Aracaju-SE, caracterizam-se pela diversidade de estruturas, 
diminuição da presença do pai enquanto provedor e aumento da contribuição feminina 
para a manutenção familiar, auxiliada, em sua maioria absoluta, pelos benefícios sociais. 
Apesar das limitações socioeconômicas, possuem perspectivas otimistas em relação ao 
futuro e valores como honestidade, respeito à hierarquia e valorização da família enquanto 
instituição são passados entre as gerações. A realidade se mostra bem mais complexa 
que nossa tentativa de compreender tais questões, por isso, este é apenas o início de uma 
refl exão constante que não pretende esgotar o assunto, nem concluir uma dinâmica tão 
ampla. (PROBIC / UNIT)
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AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DE PROJETO DE 
EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA INDIVÍDUOS PORTADORES 

DE DEFICIÊNCIA VISUAL. 

Cristiane Costa da Cunha Oliveira- criscunhaoliva@yahoo.com.br; Asafe Oliveira dos Santos;  
asafe-oliveira@hotmail.com; José Renaldo Prata Sobrinho; jrpsobrinho@hotmail.com. 

O objetivo desse trabalho foi realizar uma avaliação da situação de saúde de indivíduos 
portadores de defi ciência visual do Centro de Apoio ao Portador de Defi ciência Visual de 
Sergipe (CAPS), etapa necessária para a investigação da efetividade de um projeto para 
indivíduos portadores de defi ciência visual com aplicação de um instrumento denominado: 
/Manual de educação e saúde bucal para defi cientes visuais/, escrito em braile, publicado 
pela Universidade Tiradentes. Foi realizada uma pesquisa de avaliação de intervenção 
no Centro de Apoio ao Portador de Defi ciência Visual de Sergipe (CAPS), para a 
investigação do instrumento construído. Foi realizado exame bucal em 64 indivíduos, sendo 
20(62,5%) do gênero masculino e 12(37,5%) do feminino, atendendo às especifi cações da 
Organização Mundial da Saúde seguida da análise descritiva da situação de saúde bucal 
dos pesquisados. O índice de biofi lme dentário foi utilizado para os indivíduos da pesquisa, 
através da contagem das superfícies coradas pelo índice PHP (Performance em higiene 
do paciente) resultando em uma média de 1,8434 que corresponde na categoria regular de 
higiene bucal e desvio padrão de 0,96683. A avaliação após o término do programa obteve 
uma média de 1,8438 tendo como desvio padrão 1,25440  que corresponde igualmente 
à categoria regular de higiene dentária. Conclui-se que o manual em saúde bucal em 
Braille é um instrumento efetivo e válido na promoção de saúde bucal para indivíduos com 
defi ciência visual, uma vez que ocorreu melhorias nos índices de PHP  do grupo teste.. O 
projeto aplicado nestes dois anos conseguiu sensibilizar os defi cientes visuais quanto a 
aspectos da higiene oral e qualidade de vida. (PROBIC/UNIT).
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ESTUDO DO PADRÃO DE MINERALIZAÇÃO DENTÁRIA 
EM ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. 

Valber Tenório Gouveia(tenorio_penede@hotmail.com), Marcelo Fernandes Silva, Jose 
Renaldo Prata-Sobrinho, Allan Ulisses Carvalho de Melo AUC, Ricardo Luiz Cavalcanti de 
Albuquerque-Júnior, Maria de Fátima Batista de Melo MFB,Sandra Regina Barreto, Suzane 
Rodrigues Jacinto Gonçalves .

Irrupção precoce dentária pode resultar em problemas de implantação alveolar representando 
uma preocupação marcante no atendimento infantil. O objetivo foi estudar o padrão do 
estágio de mineralização dos dentes permanentes de crianças do município de Aracaju-SE 
e verifi car se o mesmo se encontra compatível com a idade cronológica ideal de irrupção 
preconizada pela literatura. Foram selecionadas 267 radiografi as panorâmicas do período 
de 2007 a 2010, sendo o universo das radiografi as realizadas em crianças de 4 a 10 anos 
de idade atendidas na Clínica Odontológica da Universidade Tiradentes e em um Centro de 
Imagens, e anotados os estágios de calcifi cação de Nolla dos dentes permanentes. A partir 
da determinação da moda dos estágios de Nolla, os resultados mostraram que os dentes 
apresentaram estágio 7 nas seguintes idades: Incisivos Centrais Inferiores: 5 a 5,9 anos; 
Primeiros Molares e Incisivos Laterais Inferiores: 6 a 6,9; Incisivos Centrais Superiores: 7 a 
7,9; Incisivos Laterais Superiores: 8 a 8,9; Caninos Inferiores: 9 a 9,9; Caninos Superiores, 
Primeiros e Segundos Pré-Molares Superiores e Inferiores: 10 a 10,9 anos. Concluiu-se que 
os primeiros molares, incisivos centrais e laterais superiores, caninos inferiores, primeiros 
pré-molares e segundo pré-molares superiores apresentaram estágio de calcifi cação de 
Nolla ideal para irrupção dentária e que incisivos centrais e laterais inferiores, caninos 
superiores, primeiros pré-molares inferiores e segundo pré-molares apresentaram estágio 
de calcifi cação de Nolla precoce em relação ao ideal para irrupção dentária considerando a 
literatura vigente. (PROBIC/UNIT)
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ANÁLISES IMUNOHISTOQUÍMICAS DE PACIENTES COM 
CÂNCER DE PÊNIS DO ARQUIVO DO MEMORIAL DR. 

NESTOR PIVA NO PERÍODO DE 1995 A 2005. 

Claudia Moura de Melo (LDIP/ITP/UNIT claudiamouramelo@hotmail.com);  Alexandre 
Sherlley Casimiro Onofre (UFS); Francisco Prado Reis (LMBE/ITP-UNIT, Francisco@
hotmail.com ; Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (Programa de Pós-
Graduação em Saúde e Ambiente-UNIT,  ricardocavalcante@hotmail.com ). Fabiana 
Botelho de Miranda Onofre (Programa de Pós-Graduação em Saúde e Ambiente-UNIT, 
fabiana.onofre@gmail.com ); Monica Esmeraldo (mestre em saúde e ambiente / UNIT, 
monicaesmeraldo@hotmail.com), Márcia Menezes de Figueiredo Azevedo (LDIP/ITP, 
marciamenezesenf@hotmail.com); Maria Izabel Ribeiro Cabral de Rezende (LDIP/ ITP, 
mariaizabelrezendeenf@hotmail.com) 

Os carcinomas do pênis são malignidades potencialmente mutiladoras, e de incidência 
ainda preocupante no Brasil. Sua patogênese envolve uma série de eventos moleculares, 
infl uenciados direta ou indiretamente por fatores ambientais, que desregulam os fenômenos 
da proliferação e diferenciação celulares. A p16INK4a, uma proteína inibidora de quinases 
ciclina-dependentes (CDKs), e o Ki67, uma proteína não-histona expressa na fase G1 do 
ciclo celular, são antígenos cuja expressão vem sendo associada a patogênese de uma 
série de tumores malignos.O objetivo deste trabalho foi investigar a expressão da p16INK4a 
e do Ki67 em uma série de carcinomas de pênis. Para tanto, a expressão imunohistoquímica 
destes antígenos foi analisada em amostras parafi nadas de 23 carcinomas epidermóides 
(CEC) e 7 carcinomas verrucosos (CV) penianos utilizando os anticorpos Ab-7 (anti-
p16INK4a) e MIB-1 (anti-Ki67). Observou-se marcação nuclear positiva para o Ki67 em 
todos os tumores estudados, enquanto que 39,1% dos CECs e 42,8% dos CVs exibiram 
positividade nuclear e citoplasmática para a p16INK4a. A imunomarcação positiva 
foi evidenciada nos núcleos de células basais e parabasais (menos diferenciadas) e, 
ocasionalmente, em células com diferenciação espinhosa. Áreas ceratinizadas e coilócitos 
se mostraram não-reativos. Os SCCs exibiram expressão signifi cativamente maior que os 
VCs, tanto do Ki67 (p=0,0001) quanto da p16INK4a (p=0,01), mas não houve relação entre 
a expressão destes dois antígenos nem em SCC (R=0,149) nem em VCs (R=0,25). Os 
dados obtidos neste estudo apóiam a existência de uma provável relação inversa entre 
diferenciação celular e a imunoexpressão dos antígenos pesquisados, e sugerem que a 
menor agressividade clínica observada no VC em relação ao SCCs pode estar relacionada 
a um padrão distinto de cinética celular. (PROBIC/UNIT).
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ESTUDO DA ANEMIA FALCIFORME E TRAÇO 
FALCÊMICO NA COMUNIDADE QUILOMBOLA PATIOBA 
NO MUNICÍPIO DE JAPARATUBA - SERGIPE/ BRASIL. 

Ticiane Henriques Santa Rita (Curso de Biomedicina / ticiane_henriques@yahoo.com.br), 
Cristiane Costa da Cunha Oliveira (LPPS/ ITP e UNIT, criscunhaoliva@yahoo.com.br), 
Francisco Prado Reis (LMBE/ ITP e UNIT, pradoreis@sergipenet.com.br), Elizano Santos 
de Assis ( UNIT- elizano.assis@oi.com.br).

A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia causada por um alelo autossômico recessivo, 
Hb S (hemoglobina S), originado pela substituição de um ácido glutâmico pela valina na 
posição 6 da cadeia ß da globina, localizada no cromossomo XI. Esse alelo é encontrado 
em freqüências que variam de 2% a 6% na população brasileira em geral, e de 6% a 10% 
na população negra. A alta prevalência de hemoglobina S, com nítidas diferenças regionais 
marcadas pelos processos de miscigenação da população brasileira, justifi ca que a 
presença desta hemoglobina tem sido objeto de estudo, não só em indivíduos com anemia 
falciforme (homozigotos para hemoglobina S - Hb SS), mas também em portadores desta 
variante de hemoglobina em heterozigose (Hb AS).O projeto busca a conscientização da 
população dos riscos que a doença pode acarretar na vida de cada indivíduo, assim como 
a herança genética interfere, qual é a sintomatologia e os cuidados que os portadores e os 
indivíduos falcêmicos devem ter através do aconselhamento sobre o planejamento familiar. 
Esta pesquisa foi conduzida numa população de 593 habitantes de acordo com o sistema 
da atenção básica-SIAB em 2009, correspondendo a 186 famílias. Para a primeira etapa 
da pesquisa serão inclusos adultos e adolescentes na faixa etária de 10 a 50 anos de idade 
de ambos os gêneros, incluindo as gestantes. A segunda etapa consiste em trabalhar com 
as crianças a partir de 6 meses cujos genitores apresentarem diagnóstico positivo para a 
presença de hemoglobinas S. O critério de exclusão foi a comprovação da pessoa em ser 
portador do traço falcêmico ou ter a anemia falciforme. Os exames laboratoriais realizados 
inclue hemograma, teste de solubilidade, ferro sérico e eletroforese. A hemoglobina S 
concentrou-se na faixa etária de 6 meses a 50 anos. Os resultados do volume corpuscular 
médio evidenciam que 83,5% dos moradores tiveram os valores dentro da normalidade 
(normocítica), os valores abaixo da referência representam crianças nas faixas etárias 
de 1 ano 12 anos, representando  uma microcitose, mais comum na anemia ferropriva 
e nas síndromes talassêmicas. Além do VCM, o RDW comprova a variação no tamanho 
dos eritrócitos mostrando que a maioria da população apresenta-se normal. A Doença 
Falciforme decorre de uma alteração de um gene estrutural levando a produção de uma 
hemoglobina anômala- a Hb S. Todas as amostras sanguíneas que apresentaram resultado 
positivo para o teste de solubilidade no presente estudo obteve a variante hemoglobina S 
(Hb S) em valores varáveis de 24,9% a 37,9%. Entre os indivíduos com resultado positivo 
para o exame de solubilidade, todos (100%) apresentaram percentual de hemoglobina A2 
normal (Hb A2). A associação de doenças falciformes com alfa-talassemia é muito comum, 
podendo atingir cerca de 20% da população; em nenhuma das amostras sanguíneas 
detectou-se traços das variantes hemoglobínicas C e D. Nota-se que a pesquisa feita 
teve uma extrema importância para avaliar a presença de anemia genética causada por 
um defeito na cadeia de aminoácidos na comunidade quilombola localizada no município 
de Japaratuba-Se. Esta importância foi afi rmada com o desenvolvimento de exames que 
comprovaram essa anomalia e em paralelo foi detectado a existência da anemia ferropriva.
(PROBIC/UNIT). 
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PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM 
CÂNCER DE PÊNIS DO ARQUIVO DO MEMORIAL DR. 

NESTOR PIVA NO PERÍODO DE 1995 a 2005. 

Érick Vieira Souza (Curso de Biomedicina - UNIT e LDIP/ITP, erick_spears@hotmail.
com), Fabiana Botelho de Miranda Onofre (LDIP/ITP e UNIT, fabiana.onofre@gmail.com)“. 
Érick Vieira Souza (Curso de Biomedicina - UNIT e LDIP/ITP, erick_spears@hotmail.com), 
Fabiana Botelho de Miranda Onofre (LDIP/ITP e UNIT, fabiana.onofre@gmail.com)

O carcinoma de pênis é uma neoplasia rara. No Brasil, a incidência deste câncer é de 
cerca de 2,1%, sendo mais prevalente nas regiões Norte e Nordeste. A faixa etária mais 
comumente afetada é de 50 a 70 anos. Esses tumores originam-se na glande em 80% 
dos casos, no prepúcio em 15% e no sulco coronal em 5% . A doença acomete indivíduos 
de baixo nível social, com maus hábitos de higiene e não circuncidados, tendo como 
principais fatores de risco a fi mose, a idade e a possível associação com a infecção pelo 
Papilomavírus Humano. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfi l epidemiológico dos 
pacientes com câncer de pênis encontrados nos laudos do arquivo do Memorial Dr. Nestor 
Piva (MNP) em Aracaju/SE. Foram avaliados retrospectivamente os laudos histopatológicos 
do banco de dados do MNP no período de janeiro de 1995 a fevereiro de 2005. Estes laudos 
foram analisados estatisticamente pelo software SPSS for Windows 9.0®. As patologias 
foram classifi cadas como inconclusiva, negativa e positiva para malignidade. No período 
analisado foram realizados 142 laudos histopatológicos. As amostras foram classifi cadas 
como: inconclusivas (4,5%), negativas (66,9%) e positivas para malignidade (28,2%). Entre 
os pacientes com câncer de pênis, a faixa etária mais acometida foi entre 36 a 45 anos 
(Tabela 1). A maioria dos pacientes era casado (80%), e residia nas cidades de Aracaju 
(17,5%), Estância (12,5%) e Capela (7,5%). De acordo com a classifi cação em microrregiões, 
observou-se que, 37,44% eram da Grande Aracaju e 24,96% do Sul Sergipano. O tumor 
nestes pacientes acometia o prepúcio (17,5%), a glande (15%) e a pele do pênis (12,5%). 
40% não especifi caram a região peniana do material analisado. De acordo com a análise 
histopatológica, 90% foram diagnosticadas como carcinoma de células escamosas, (75% 
forma invasiva clássica, 15% carcinoma verrucoso) e 10% carcinoma /in situ/. A análise dos 
resultados sugere a necessidade de informação à população e melhorias nas condições de 
saúde do homem a fi m de diminuir a incidência deste tumor. (PROBIC/UNIT).
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CAPEAMENTO PULPAR UTILIZANDO EM OTÓLITOS DE 
CYNOSCION ACOUPA: ESTUDO EXPERIMENTAL. 

Fellipe Santos Batista (Curso de Odontologia / UNIT e LMBE/ITP, feu-fellipe@hotmail.com); 
Daniel Souza Campos ( Curso de Odontologia / UNIT e LMBE/ITP, dascd@hotmail.com) ; 
Sheyla Alves Rodrigues ( LPNB/ITP E BIOMEDICINA/UNIT, shelrodrigues@hotmail.com) ; 
Lauro Xavier Filho ( LNPB/ITP e PSA/UNIT, xavierfi lho@infonet.com.br ); Danielle Rodrigues 
Ribeiro Cavalcante (Curso de Biologia / UNIT e LMBE/ITP), dannyrrc_bio08@yahoo.com.br); 
Daisy Pereira Valido (  LMBE/ITP e PSA/UNIT, Daisy@infonet.com.br ) ; Ricardo Luiz 
Cavalcanti de Albuquerque Júnior (LMBE/ITP e PSA/ODONTOLOGIA/UNIT, Ricardo_
luiz@itp.org.br

Otólitos são concrescências calcárias presentes no ouvido de peixes, ricos em carbonato 
de cálcio, e proteínas colagenosas (otolina-1 e OMP-1), com potencial atividade 
biomineral. O propósito deste trabalho foi investigar o efeito de otólitos de Cynoscion 
acoupa na neoformação de barreira mineralizada em polpas dentais de cães. Realizou-
se exposição pulpar em incisivos de 02 cães (12 dentes cada), proteção com dispersão 
colagênica de otólitos (OTL, n=12), hidróxido de cálcio (HC, n=6) e sem tratamento (CTR, 
n=6) e selamento com ionômero de vidro. Após 21 e 30 dias, os dentes foram extraídos, 
tomografados (cone beam), processados histologicamente e analisados quanto à presença, 
continuidade e aspecto morfológico da barreira mineralizada e a reação infl amatória. Os 
dados foram analisados pelo teste de Fischer (p<0,05). Em 21 dias, houve formação de 
barreira mineralizada (BM) em 100% de HC e 66,6% de OTL, sendo esta contínua em 
66,6% do primeiro grupo e 33,3% do segundo. Em 30 dias, houve 100% de formação de 
barreira em HC e OTL, sendo esta contínua em 66,6% do primeiro grupo e 50% do segundo. 
Essa diferença não foi signifi cativa nem em 21 (p=0,14) nem em 30 dias (p=0,47). Além 
disso, a BM exibiu morfologia dentinóide em HC e osteóide em OTL. Não houve formação 
de BM em CTR. A infl amação crônica foi moderada em 21 e leve em 30 dias em HC e OTL. 
Apenas em CTR houve infl amação aguda e necrose pulpar. Otólitos podem representar 
um promissor agente capeador, por preservar a vitalidade pulpar e induzir a formação de 
barreira mineralizada. (PROBIC/UNIT).
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DOS BEZODIAZEPÍNICOS 
NA FOLICULOGÊNESE DE RATAS. 

Maíra dos Santos Silva/maira.s.s@hotmail.com; Tamyres Mecenas Galvão/tata-
tamyresmecenas@hotmail.com; Ângela Valéria Farias Alves/angelalves_21@yahoo.com.br; 
Judson Wallace Rodrigues da Silva/judsonall_16@hotmail.com; Marx Diego Menezes 
Dantas/marxdantas@hotmail.com; Ricardo Luiz Albuquerque Cavalcanti Júnior/ricardo.
patologia@uol.com.br; Francine Ferreira Padilha/fpadilha@yahoo.com; Isabel Bezerra 
Lima-Verde/isabel_limaverde@yahoo.com.br. 

Os benzodiazepínicos são um gênero de fármacos que promovem a ansiólise e o relaxamento 
muscular, sendo muito utilizados como pré-anestésicos e para o tratamento de distúrbios do 
sono. Porém, devido a sua alta margem de segurança, têm sido prescritos de forma abusiva 
e indiscriminada, aumentando o número de pessoas dependentes deste fármaco, na sua 
maioria mulheres em idade reprodutiva. O midazolan é um dos benzodiazepínicos mais 
utilizados por possuir uma meia-vida menor e ação mais rápida se comparado aos demais 
fármacos da classe. Entretanto, pouco se sabe sobre a ação deste fármaco na atividade 
reprodutiva em humanos e em animais. Diante deste fato, o objetivo deste trabalho é avaliar 
a infl uência da ingestão de midazolan sobre o processo de foliculogênese em ovários de 
ratas adultas. Para tal, foram utilizadas 20 ratas Wistar em idade reprodutiva, divididas 
em dois grupos experimentais. O grupo I foi tratado diariamente com midazolan (0,2 mg/
kg) por via oral durante 14 (grupo Ia-5 animais) ou 21 dias (grupo Ib-5 animais). O grupo 
II foi o grupo controle, recebendo placebo sob as mesmas condições e períodos do grupo 
anterior (grupo IIa-5 animais e grupo IIb-5 animais). Cumprido o período de exposição ao 
fármaco, os animais foram eutanasiados, seus ovários coletados e imediatamente fi xados, 
sendo um em Formol a 10% e o outro em Karnovsky, para posterior análise através de 
histologia clássica e microscopia eletrônica de transmissão, respectivamente. Vale ressaltar 
que durante a coleta dos ovários foi realizada análise macroscópica dos mesmos, visando 
observar possíveis alterações morfológicas.  Realizada a análise macroscópica dos ovários, 
observou-se que os grupos Ia, IIa e IIb aparentemente não apresentavam alterações 
morfológicas. Já no grupo Ib em 60% (n=3) dos animais foram observadas hipertrofi a  e 
hiperemia ovariana. Porém, para uma melhor avaliação do tecido bem como dos folículos 
ovarianos, será ainda realizada a análise através de histologia clássica e  microscopia 
eletrônica de transmissão, onde serão observados aspectos morfológicos relacionados com 
a presença ou ausência de degeneração folicular, tais como: núcleo picnótico, retração 
oocitária e desorganização das células da granulosa. De acordo com o observado até 
o momento, a utilização de benzodiazepínicos pode, macroscopicamente,  provocar 
alterações morfológicas nos ovários de fêmeas murinas em idade reprodutiva. Entretanto, 
ainda é necessária a conclusão das análises histológica e ultra-estrutural para a obtenção 
de resultados satisfatórios. (PROBIC-UNIT).
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TOXICIDADE SUBAGUDA ORAL DE TITHONIA 
DIVERSIFOLIA (HEMSL) A. GRAY EM RATOS. 

Suedy Mascarenhas Souza (Curso de Farmácia, UNIT, (smsfarma@hotmail.com) Larissa 
Mirelle (Curso de Farmácia, UNIT, larissa_caraibeiras@hotmail.com), João Paulo Gusmão 
Passos (jp_gusmao@hotmail.com) Adriana Karla de Lima (Curso de Farmácia, UNIT, 
adrianaklima@yahoo.com.br). 

A Tithonia diversifolia (Hemsl) A. Gray (girassol-mexicano) é utilizada popularmente para 
diarréia, febre, hepatite, malária e ascaridíase. Estudos mostram a efi cácia de extratos 
e compostos isolados contra amebíase, diarréias e infl amações. Contudo, a literatura é 
escassa em relação às ações tóxicas desta planta. Folhas secas de T. diversifolia foram 
submetidas a remaceração exaustiva (EtOH/Água 1:1, 27ºC, 10 dias) para obtenção do 
extrato bruto hidroalcoólico (EBH). Foram utilizados 40 ratos albinos Wistar (20 machos 
e 20 fêmeas) divididos em grupos de 10 animais. Eles foram submetidos a ingestão 
diária de uma dose de 125mg/kg do EBH (grupo tratado (GT), n=10/sexo) ou a ingestão 
de água destilada (grupo controle (GC), n=10/sexo) por trinta dias. Durante o período de 
administração todos os animais receberam ração e água ad libitum foram monitorados em 
relação a alterações fi siológicas, comportamentais e motoras, além de avaliação de peso 
corporal, consumo de ração e água. Após este período, os animais foram anestesiados 
para o procedimento de coleta de sangue que foi utilizado para os exames hematológicos 
e bioquímicos. Em seguida os animais foram sacrifi cados e tiveram alguns órgãos vitais 
retirados para pesagem e posterior análise histopatológica. O rendimento extrativo do EBH 
foi de 19,72%. Não houve diferença signifi cativa entre os GC e GT em relação ao aumento 
de peso corporal, consumo de ração ou de água. Entre os pesos relativos dos órgãos dos 
animais tratados com EBH somente o fígado, testículos e o cérebro do GT-macho tiveram 
um aumento signifi cativo de massa. Em relação aos parâmetros hematológicos não houve 
diferença signifi cativa entre os GC e GT, entretanto, na avaliação bioquímica os valores 
de glicose, colesterol, fosfatase alcalina, AST e ALT, foram diferentes em ambos os sexos, 
este resultado pode sugerir um dano hepático causado pelo uso subagudo de uma dose 
de 125mg/kg do EBH de T. diversifolia. Observou-se que a referida dose não provocou a 
morte dos animais nem o aparecimento de sinais clínicos de toxicidade, desta forma não 
comprometendo a utilização deste extrato. Todavia, são necessários estudos de toxicidade 
utilizando outras doses para a que se possa respaldar o uso tradicional na medicina popular. 
(PROBIC/UNIT)
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ATIVIDADE QUIMIOPREVENTIVA DA PRÓPOLIS 
VERMELHA SOBRE A CARCINOGÊNESE DERMO 

QUÍMICA INDUZIDA. 

Angela Valéria Farias Alves (angelalves_21@yahoo.com.br), Danielle Rodrigues Ribeiro 
Cavalcante (dannyrrc_bio08@yahoo.com.br), Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque 
Júnior (ricardo_luiz@unit.br), Juliana Cordeiro Cardoso (juliana@itp.org.br).

De acordo com o Instituto Nacional do câncer, as doenças tumorais neoplásicas vêm sendo 
indicadas como a terceira causa mortis mais freqüente no Brasil e estima-se que o melanoma 
cutâneo represente cerca de 3% dos cânceres. Devido às difi culdades encontradas no 
tratamento do câncer, novas alternativas terapêuticas, têm sido pesquisadas através de 
modelos experimentais como descrito na literatura utilizando a carcinogênese quimicamente 
induzida pelo 9,10 Dimetil 1,2-benzantraceno (DMBA). A própolis vermelha possui compostos 
hidrossolúveis que despertam a atenção para pesquisas, como o ácido caféico, éster feniletil 
e a quercetina que podem ter relação direta no controle do crescimento tumoral em modelos 
experimentais. Neste estudo propõe-se avaliar a ação quimiopreventiva do apicoterápico, 
a partir da indução de carcinogênese cutânea através DMBA. Estão sendo utilizados 90 
camundongos Mus musculus, machos, com massa corporal 25±5g, divididos em 6 grupos 
com 15 animais em cada. Para obtenção do extrato de própolis vermelha, utilizou-se 1g 
da amostra para 12,5 mL de etanol a 70% homogeneizado e levado ao aparelho de ultra-
som para extração por 1 hora. Os extratos obtidos foram centrifugados a 3.000 rpm por 15 
minutos e os sobrenadantes deixados em capela de exaustão para completa evaporação 
do solvente e obtenção da massa. O pó obtido foi armazenado em criotubos Eppendorf 
e mantido sob refrigeração. Para indução da carcinogênese aplica-se com o auxilio 
de micropipeta 100μl da solução de DMBA a 0,5% (diluído em acetona P.A.); na região 
dorsal dos grupos experimentais CTR2, PR10, PR 50, PR100. Estes grupos recebem por 
administração de gavagem, extrato hidroalcoólico de própolis nas concentrações de 10, 50 e 
100 mg/Kg, respectivamente e o CTR2 recebe água destilada. Nos grupos CTR1a e CTR1b 
aplica-se água destilada na pele do dorso, e por gavagem recebem água destilada e  extrato 
hidroalcoólico da própolis 100 mg/Kg. Os sacrifícios estão sendo na 5ª, 9ª e 16ª semana, a 
fi m de que a área do dorso do camundongo seja removida, após necropsiados. Para análise 
histológica, o material foi processado pelas técnicas histológicas de rotina e coloração 
Hematoxilina/Eosina para análise morfológica das lesões através de microscópio de luz 
(Microscópio Óptico Olympus CX31). Observou-se um bom rendimento para a variedade 
vermelha da própolis (42,78%) em relação ao preconizado pelo Ministério da Agricultura 
mínimo de 11% (m/v). No que se refere ao teor de fl avonóides totais, a própolis vermelha 
apresentou baixo teor (0,13%) diante do que foi estipulado pela Legislação de Compostos 
Flavonóides que deve apresentar no mínimo 0,25% (m/m) defi nido para as variedades da 
própolis em geral, dado que ainda não foi defi nido parâmetro para a variedade vermelha. O 
mínimo preconizado pela Legislação de Compostos Fenólicos é 0,50% (m/v) e a amostra de 



própolis vermelha analisada apresentou bom teor 0,61% (m/v). (PROBIC/UNIT).

ESTUDO DE GASTROPROTEÇÃO: POTENCIAL 
DO EXTRATO HIDROALCOÓLICO DA PROPOLIS 

VERMELHA. 

Ana Roseli Silva Ribeiro (Curso de Farmácia/UNIT e LBMat/ITP, ana_farmaunit@hotmail.
com), , Márcio André Andrade Mendonça (Mestrado Saúde e Ambiente/UNIT e LBMat/
ITP, andrade.mendonca@oi.com.br), Juliana Cordeiro Cardoso (NPSA/UNIT e LBMat/ITP, 
juliana@itp.org.br),Francine Ferreira Padilha (NPSA/UNIT e LBMat/ITP, francine@itp.org.br), 
Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (NPSA/UNIT e LBME/ITP, ricardo.patologia@uol.
com.br), Francisco Prado Reis (NPSA/UNIT e LBME/ITP, francisco_prado@unit.br) 

A própolis é um produto natural produzido por abelhas a partir de substâncias coletadas 
da fl ora da cada região. Esta particularidade lhe confere uma grande variabilidade nas 
características físicas e bioquímicas. No Nordeste, uma destas variedades é a própolis 
vermelha, que por ter sido descoberta recentemente ainda requer muitos estudos na tentativa 
de conhecer melhor suas propriedades biológicas. Portanto, o presente trabalho avaliou a 
atividade gastroprotetora da própolis vermelha. A avaliação da atividade gastroprotetora 
do extrato de própolis vermelha foi avaliada usando modelos de úlceras agudas induzidas 
por etanol absoluto, indometacina (AINE) e o modelo da ligadura de piloro. Parâmetros 
que podem infl uenciar os resultados também foram avaliados, como a interferência dos 
solventes (propilenoglicol e tween 80), os fármacos usados freqüentemente como controle 
positivo (cimetidina e omeprazol) e as substâncias utilizadas como controle negativo 
(água, salina, propilenoglicol e tween 80). Para tanto, foram utilizados Ratos wistar machos 
mantidos em jejum por 24h, com livre acesso à água, seguido de tratamento com solução 
salina (controle negativo), omeprazol (30 mg/kg - controle positivo) e extrato de própolis 
vermelha nas concentrações de 50, 250 e 500 mg.Kg-1. Após sacrifício por deslocamento 
cervical, o estômago foi removido e o Índice de Lesões Ulcerativas determinado e realizada 
a análise histopatológica do tecido estomacal. Os resultados do modelo por etanol absoluto 
demonstraram que o EHPV na dose de 500 mg.Kg-1 apresentou atividade gastroprotetora 
semelhante ao omeprazol. Dentre as substâncias estudadas, o omeprazol foi o mais efetivo 
para gastroproteção e a água, salina e tween 80 mostraram-se inertes podendo ser utilizados 
como controle negativo no modelo estudado. O propilenoglicol apresentou sinergismo 
quando usado como solvente no EHPV. Já na indução por AINEs, o efeito gastroprotetor foi 
evidenciado apenas quando avaliado pelo histopatológico, pois, macroscopicamente não 
foi possível observar presença de lesões. No método de ligadura de piloro, o EHPV não 
alterou o pH, mas apresentou modifi cações no volume gástrico e na concentração de íons 
de hidrogênio. O mesmo modelo também demonstrou que o EHPV na dose de 500 mg.Kg-1 
aumentou a produção de muco. Diante disto, conclui-se que o EHPV apresentou atividade 
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gastroprotetora nos modelos testados para indução de lesão gástrica. (PROBIC/UNIT).

CARACTERIZAÇÃO DE COLÁGENO OBTIDO DE PEIXE 
ROBALO (Dicentrarchus labrax). 

Renata Lisboa Barbosa (Curso de Farmácia - UNIT e LBMAT/ITP/UNIT, renatalb_@hotmail.
com), Izadora Menezes da Cunha Barros (Curso de Farmácia - UNIT e LBMAT/ITP/UNIT, 
izadoramcb@hotmail.com), Juliana Cordeiro Cardoso Curso de Farmácia - UNIT e LBMAT/
ITP/UNIT, juaracaju@hotmail.com) Francine Ferreira Padilha (Curso de Farmácia – UNIT e 
LBMAT/ ITP, fpadilha@yahoo.com)

O colágeno é uma das principais proteínas no organismo vivo. Os resíduos provenientes 
do processamento de peixes (pele, cartilagens, ossos e escamas) são considerados 
excelentes fontes de colágeno tipo I. O aproveitamento destes resíduos pode aumentar 
o valor agregado do produto e fortalecer o setor de piscicultura. O presente estudo teve 
como objetivo caracterizar o colágeno extraído da pele do peixe robalo, tratado ou não 
com pepsina. O colágeno da pele do peixe (COLPEL) foi extraído e realizado o cálculo 
do rendimento.  Foram feitos testes de caracterização do colágeno. Foi observado um 
aumento do rendimento no processo de extração do colágeno da pele de peixe quando 
o material colagenoso foi tratado com pepsina. Foram determinados o teor de proteínas 
(método Kjeldahl) e o teor de cinzas, onde houve uma diferença signifi cativa nos valores 
do colágeno sem pepsina e tratados com pepsina (reduziu o teor de cinzas). No ensaio de 
viscosidade, o tratamento com pepsina diminuiu a viscosidade do gel. Com relação à força 
do gel, a adição de pepsina ocasionou uma diminuição na força de adesividade. A pepsina 
melhora as características de pureza do material, porém diminui as propriedades adesivas 
(PROBIC-UNIT).
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES 
DE COLÁGENO DE PEIXE.

Renata Lisboa Barbosa (Curso de Farmácia - UNIT e LBMAT/ITP/UNIT, renatalb_@hotmail.
com), Izadora Menezes da Cunha Barros (Curso de Farmácia - UNIT e LBMAT/ITP/UNIT, 
izadoramcb@hotmail.com), Juliana Cordeiro Cardoso Curso de Farmácia - UNIT e LBMAT/
ITP/UNIT, juaracaju@hotmail.com), Francine Ferreira Padilha (Curso de Farmácia – UNIT e 
LBMAT/ ITP, fpadilha@yahoo.com)

Para diminuir o impacto ambiental de embalagens plásticas tem-se procurado desenvolver 
fi lmes a partir de fontes biodegradáveis e que mantenham as propriedades físicas de 
interesse. Os fi lmes são formados a partir de uma solução fi lmogênica constituída de 
polímeros, sendo o colágeno muito utilizado. A utilização de colágeno de origem bovina 
vem sendo restringida pelo mercado internacional assim tem-se destacado os estudos com 
extração destes a partir de peixes. O objetivo do estudo foi desenvolver e caracterizar fi lmes 
biodegradáveis utilizando colágeno de peixe (Dicentrarchus labrax). Neste estudo foram 
utilizados peixes comercializados no Mercado Municipal de Aracaju. A pele do peixe foi 
removida manualmente e lavada em água corrente resfriada. Os resíduos foram submetidos 
à solução alcalina e posteriormente lavados com água destilada gelada até pH neutro. A 
amostra desproteinizada foi colocada na presença de detergente e em seguida colocada 
em ácido acético sob agitação constante. O sobrenadante foi separado por “salting out” 
pela adição de NaCl e então material foi contra água destilada durante 3 dias.Calculou-se o 
rendimento da extração. Após este processo, foi realizada a elaboração dos biofi lmes pela 
técnica de casting, onde foram preparados fi lmes a partir de uma solução contendo 3% e 4% 
de colágeno e 10% de plastifi cante, em ácido acético glacial. Os fi lmes foram caracterizados 
avaliando-se as características mecânicas utilizando um aparelho TAXT-2, morfológicas por 
microscopia eletrônica de varredura, em relação a sua espessura (micrômetro) e opacidade 
(espectrofotometria). Observou-se um aumento do rendimento no processo de extração 
do colágeno da pele de peixe quando o material colagenoso foi tratado com pepsina. A 
opacidade dos fi lmes foi infl uenciada pelo plastifi cante utilizado e pela concentração do 
colágeno, onde fi lmes de colágeno 4% apresentarem maior opacidade. Na análise mecânica 
foi observado que os fi lmes produzidos com glicerol como plastifi cante não apresentaram 
alongamento. Os fi lmes de colágeno a 4% com propilenoglicol apresentaram taxa de 
alongamento de 117%, demonstrando que este plastifi cante foi adequado. Os fi lmes de 
colágeno de peixe a 4% produzidos utilizando propilenoglicol como plastifi cante foram os 
que apresentaram melhores propriedades mecânicas. (PROBIC - UNIT).
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O CONTROLE DO ABUSO DE PODER PELA JUSTIÇA 
ELEITORAL EM SERGIPE. 

Maurício Gentil Monteiro - gentil@infonet.com.br; Diane Vidigal Silva Oliveira - didividigal@hotmail.
com; Francisco Guilherme Alcantara Machado - guilhermealcantara_@hotmail.com; Carine Lima 
Mota - carine.l.mota@gmail.com. 

Apesar de a democracia ter trazido para sociedade a possibilidade de participação popular 
nas decisões do Estado através voto,  tal participação não vem espelhando o verdadeiro 
signifi cado da palavra cidadania. Isso ocorre em razão das interferências ilícitas dos 
políticos no processo eleitoral, os quais atuam munidos pelo poder que possuem cometendo 
abusos (políticos e econômicos), além de outras infrações. Em razão dessa realidade na 
qual está inserido o país, é pertinente pesquisar acerca do tema e expor à sociedade a 
forma como a fi scalização vem sendo realizada bem como a atuação da Jurisdição Eleitoral 
no julgamento dos infratores. Assim, o projeto de pesquisa intitulado /O controle do abuso 
de poder pela justiça eleitoral em Sergipe/ tem como principal fi nalidade coletar dados 
e informações presentes em processos já arquivados sobre o abuso de poder político e 
econômico nas eleições do Estado de Sergipe. Devido à carência de dados e pesquisas 
a respeito desse tema, estamos fazendo nosso papel de cidadão compondo uma análise 
sistemática de todos os dados coletados em processos transitados em julgados sobre o 
tema a partir das eleições de 1990. Estão sendo catalogados dados como os índices de 
condenação, espécies de abuso de poder, atuação do Ministério Público Eleitoral e os 
principais fatos que confi guram a instauração do processo. Na apresentação do projeto 
durante a SEMPESq, serão expostos os dados já coletados até o momento bem como 
a análise parcial e a conclusão a respeito daquilo que vem sendo pesquisado. Já foram 
catalogados dados de 26 processos de competência originária do TRE que já transitaram 
em julgado e estão arquivados no Arquivo do referido Tribunal. O projeto foi inspirado em 
uma pesquisa realizada com apoio fi nanceiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico- CNPq, através do Programa de Iniciação Científi ca / PIBC, 
coordenado pelo Professor Doutor Martonio Mont/alverne Barreto Lima (/O papel da Justiça 
Eleitoral na consolidação da democracia. Eleições no Ceará: 1994-1996/). (PROBIC/UNIT).
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IMPACTOS DO MOVIMENTO PELA CONCILIAÇÃO DO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA NA JUSTIÇA COMUM 

ESTADUAL SERGIPANA NO PERIODO 2006-2010. 

Andréa Salvador Morais (Curso de Direito / UNIT e Probic/UNIT, andrea.salvador22@
yahoo.com.br) e Gabriela Maia Rebouças (Coordenação Geral de Direito / UNIT e Probic/
UNIT, gabriela_maia@unit.br/gabriela_maia@uol.com.br).

Tendo em vista a consolidação do Estado democrático de direito no Brasil, os últimos cinco 
anos assistiram, a partir da emenda constitucional nº45/2004, conhecida como reforma do 
judiciário, a um incremento de discussões e ações em torno deste poder, na busca de 
um efetivo acesso à justiça. Neste sentido, voltou-se com muita ênfase o olhar para os 
sistemas autocompositivos de confl itos, como uma alternativa mais viável de resolução de 
lides. Assim, a pesquisa está norteada por um dos mecanismos de resolução de confl itos 
/ a Conciliação. Desse modo, a pesquisa envolve a coleta de dados sobre a realização 
de conciliações na justiça comum estadual sergipana no período que vai de 2006 a 
2010 e avaliação dos impactos das campanhas de conciliação do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), no âmbito da justiça comum estadual de Sergipe.  Nesse contexto, a 
pesquisa se encontra em conformidade ao cronograma apresentado no projeto, sobre o 
qual já foi realizado o levantamento de literatura,  montagem dos formulários/parâmetros 
de pesquisa, visitas aos órgãos judiciários referentes aos levantamentos de dados 
consolidados  do período anual de 2007 a abril de 2010 nas decisões cíveis no Estado 
de Sergipe (Central de Conciliação e Tribunal de Justiça), sendo  que ainda, se encontra 
em estudo (em andamento), a coleta dos dados referentes ao ano de 2006, bem como, 
os dados das decisões criminais em composição civil em Sergipe e a análise e discussão 
acerca dos mesmos conforme os dados apresentados pelo Estado e o Conselho Nacional 
de Justiça. (RESULTADO E DISCUSSÕES)  O resultado apresentado consiste na coleta 
dos dados realizados na Central de Conciliação no Estado de Sergipe no período de 2007 
a abril de 2010, via Formulário/Parâmentros, quanto aos dados referentes às Semanas de 
Conciliação disponibilizadas pelo CNJ para todo Brasil (período de 2006 a 2008, sendo que 
no ano de 2009 ainda não se encontra disponibilizado os referidos dados para consulta 
e ao vigente ano -2010, ainda se encontra em andamento) estão em estudo, para que 
possam ser avaliados ao fi nal da pesquisa em conformidade aos coletados no Estado de 
Sergipe. Dessa forma, a análise e discussão dos mesmos, ocorrerão na segunda etapa 
(fi nal) da pesquisa, conforme o projeto.  Para o andamento da pesquisa, as etapas estão 
transcorrendo dentro do cronograma previsto, com aproveitamento dos dados levantados 
e da revisão de literatura conduzida. Dessa forma, a pesquisa encontra-se em andamento. 
(PROBIC-UNIT).
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PERFIL DAS APENADAS NO PREFEM. PRESIDIO 
FEMININO DE ARACAJU. 

Rosane Bezerra do Nascimento (Curso de Direito - UNIT e LPPS/ITP, rosanebezerra1986@
hotmail.com); Verônica Teixeira Marques (LPPS/ITP e NPD/UNIT, veronica.marques@
hotmail.com); Verônica de Oliveira Lazar Amado (MPE/SE e UFS, vlamado@uol.com.br)  
Vania Fonseca (LPPS/ITP e NPSA/UNIT, vania@infonet.com.br).

Este trabalho enfoca o perfi l das apenadas do PREFEM / Presídio Feminino, localizado em 
Aracaju-SE, para apresentar a situação das mulheres que cumprem pena em regime fechado 
dentro deste estabelecimento. Para esta pesquisa foram utilizados dados secundários 
disponíveis no Ministério Público de Sergipe, Promotoria de Execuções Criminais. Estes 
foram identifi cados através de aplicação de questionários semi abertos em outubro de 2009 
e se referem a informações sobre faixa etária, etnia e escolaridade da população carcerária, 
apresentam a percepção das apenadas sobre condições da estrutura física do presídio, 
assistência à saúde, acesso ao trabalho, outras atividades diversas oferecidas pelo presídio 
e como ocorre o acesso à justiça. Dentre outras questões, os dados foram estratifi cados 
de modo a estabelecer porcentagens sobre cada um desses temas. A partir desses dados 
foram feitos estudos mais específi cos em relação à garantia de direitos no regime fechado, 
cidadania, bem como uma análise baseada nas propostas da lei de execuções penais 
tomando-se com referência o caso do PREFEM.  Apesar do número de mulheres presas 
ser bem mais baixo que o de homens, a criminalidade entre elas também é crescente. 
De uma população de 126 apenadas por ocasião do levantamento de dados, 68 (53,96%) 
responderam ao questionário caracterizando uma amostra signifi cativa para análise do perfi l 
do PREFEM. A grande maioria das entrevistadas, 58,82%, cumpre pena devido a questões 
ligadas ao tráfi co, com a predominância de baixa escolaridade (aproximadamente 92% 
registraram ter nenhuma escolaridade até o fundamental completo). Quanto ao cumprimento 
de garantias sociais, como direito ao trabalho e assistência a saúde foram constatadas 
negligências, assim como condições insalubres no presídio. Quando perguntadas sobre 
questões relativas a funcionários e pontos negativos do PREFEM, a maioria das apenadas 
preferiu não se manifestar. Entre as presas prevalece a baixa escolaridade e penas ligadas 
a crimes relacionados às drogas. Constata-se que apesar da legislação prever garantias, 
cotidianamente as apenadas têm o acesso aos seus direitos difi cultados ou até mesmo 
desrespeitados. (PROBIC/PROVIC/UNIT).
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PERFIL DOS APENADOS DO PRESÍDIO REGIONAL JUIZ 
MANOEL BARBOSA DE SOUZA. 

Caroline Mendes de Brito (Curso de Direito/UNIT e LPPS/ITP, carol.b_mendes@hotmail.com); 
Verônica Teixeira Marques (LPPS/ITP e NPD/UNIT, veronica.marques@hotmail.com); Vania 
Fonseca (LPPS/ITP e NPSA/UNIT, vania@infonet.com.br); Verônica de Oliveira Lazar Amado 
(MPE/SE e UFS, veamado@hotmail.com.br).

Este trabalho trata da situação do Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza  
PREMABAS instalado na cidade de Tobias Barreto- /SE. Fundado em 12 de junho de 1986, 
começou a funcionar em 1990 na administração do governador- Antonio Carlos Valadares 
com capacidade inicial para abrigar 96 internos em regime fechado. A pesquisa tem como 
principal objetivo identifi car o perfi l dos apenados deste presídio. Para o levantamento 
desse perfi l foram usados dados secundários disponibilizados pela Promotoria de Execução 
Criminal de Sergipe Ministério Público, que foram coletados através de questionários semi-
abertos em junho de 2009. O estudo também utilizou pesquisa bibliográfi ca e histórica sobre 
o presídio analisado, assim como a discussão de conceitos como efi cácia da pena privativa 
de liberdade, a reincidência e o papel das instituições enquanto controladoras sociais. 
Sobre o perfi l do PREMABAS, dos 504 encarcerados na ocasião do levantamento de dados 
em junho de 2009, 105 fi zeram parte da amostra tratada (20,83%). Dos 105 entrevistados 
49% tinham idade média entre 26 e 35 anos (49%). Sobre o estado civil 32% eram casados, 
47% solteiros e os demais se defi niram em outros estados civis. Foi possível identifi car que 
o nível de escolaridade é bastante baixo: apenas 6% têm ensino médio completo. Sobre 
a identifi cação étnica, 50% se declararam pardos e mulatos, 16% negros, 17% brancos, 
sendo os demais de outras etnias. Os dados relativos à assistência jurídica, médica e 
alimentar são relacionados com o disposto na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execuções Penais) 
e no atual Código Penal, que traz em seu art. 38, os direitos do preso. Além disso, foi 
realizada análise à luz da Constituição da República que em seu art. 5º, (inciso XLIX) versa 
sobre o respeito e a integridade física e moral do detento ou presidiário. O estudo permitiu 
verifi car a juventude e a baixa escolaridade dos detentos, assim como sua procedência de 
classes sociais menos favorecidas. Entretanto, sobre a questão étnica os dados obtidos não 
permitiram mais conclusões devido à subjetividade das respostas e o viés da percepção 
de cor e etnia. Também foi possível verifi car que os direitos dos presos e o exercício de 
cidadania não se constituem em preocupação maior dentro do presídio. (PROBIC/UNIT).
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CONDIÇÕES DE SAÚDE E AMBIENTE NO PRESÍDIO 
REGIONAL SENADOR LEITE NETO. 

Luiz Antonio de Gois/luiz_goes15@hotmail.com, Vania Fonseca/vania@infonet.com.br, 
Verônica Teixeira Marques/veronica.marques@hotmail.com e Verônica de Oliveira Lazar 
Amado/vlamado@uol.com.br. 

A assistência à saúde e o ambiente das unidades prisionais tem sido essencialmente 
precária apesar do conjunto de normas que os asseguram.  A promoção das condições 
de saúde nos estabelecimentos prisionais brasileiros está bastante distante de atender o 
conceito de saúde da OMS ou outros, a mesma situação é encontrada no Presídio Regional 
Senador Leite Neto, devido a questões vinculadas ao atendimento médico, condições 
físicas dos presídios com insalubridade das instalações, problemas de infra-estrutura e sua 
manutenção, superlotação carcerária, confi namento de presos com diferentes perfi s em 
uma mesma cela, problemas relacionados à dotação de recursos humanos adequados, 
morosidade do sistema de justiça e outros. Com dados do Presídio Regional Senador 
Leite Neto, levantados através de questionário aplicado a uma amostra de 58 homens 
encarcerados no PRESLEN, no fi nal de 2009 e disponibilizados para este estudo pela 
Vara de Execução Penal de Sergipe, foi realizado estudo visando levantar as condições 
relacionadas à saúde dos apenados e ao ambiente prisional, dentro de uma abordagem 
quali-quantitativa, com o uso de estatística descritiva.  Observou-se que os apenados 
percebem como muito ruins as condições que dispõem no presídio, inclusive de atendimento 
médico quando necessário e se preocupam com a falta de ações de re-socialização durante 
o encarceramento, de forma a prepará-los para o reingresso na sociedade. A maior parte 
dos detentos da amostra apresentam baixa escolaridade e estão reclusos por crimes 
de furto, estupro e homicídio, enquanto os de escolaridade mais alta têm como principal 
causa do confi namento o envolvimento com drogas e formação de quadrilhas. O estudo 
permite concluir que as condições de saúde e do ambiente nesse estabelecimento são 
inadequadas, afrontando as determinações da Constituição Brasileira e da legislação 
federal, mas reproduzindo a situação da sociedade em geral, onde o acesso a condições 
dignas de moradia, educação, saúde, lazer, ambiente ecologicamente equilibrado, e muitas 
outras, são grandemente difi cultadas, em especial para a classe de menor poder aquisitivo, 
que e constitui em praticamente metade da população brasileira. (PROVIC-UNIT).
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CIDADANIA DENTRO E FORA DOS PRESÍDIOS. 

Samyle Regina Matos Oliveira (Curso de Direito / UNIT e LPPS/ITP, samyleregina@hotmail.
com); Verônica Teixeira Marques (LPPS/ITP; Curso de Direito e NPD/UNIT,veronica.
marques@hotmail.com); Vania Fonseca (LPPS/ITP e NPSA/UNIT, vania@infonet.com.br).

O trabalho aborda a cidadania e sua efetivação na vida dos cidadãos comuns e apenados, 
identifi cando a cidadania enquanto exercício de direitos e deveres do cidadão, tratando esse 
conceito de forma ampla e estrita, nas diversas nuances inerentes à questão carcerária. 
A pesquisa foi desenvolvida através do método exploratório de revisão bibliográfi ca 
sobre direitos humanos, cidadania e funcionamento do processo eleitoral para os presos 
provisórios, além de estabelecer uma correlação com dados do Ministério da Justiça 
relacionados ao Sistema Penitenciário Brasileiro.  O levantamento bibliográfi co e os dados 
levantados no Ministério da Justiça permitiram a identifi cação do desenho institucional dos 
poderes legislativo, judiciário e executivo do país em relação a temática, possibilitando a 
identifi cação de inovadores projetos de organização carcerária, pouco conhecidos e quase 
não divulgados na sociedade brasileira. Percebe-se através da pesquisa realizada até o 
momento a importância de se discutir a cidadania e os direitos humanos nos presídios, 
a partir de outras variáveis como o do acesso a eleição, pois a literatura vigente chama 
atenção para o fato de que o princípio da Dignidade Humana muitas vezes é esquecido atrás 
das grades, a cidadania é abandonada em celas e inúmeras vezes os direitos e deveres 
não são viabilizados, seja pelo próprio sistema carcerário, seja pelos próprios apenados. 
(PROVIC - PROBIC/UNIT). 
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UM NOVO OLHAR SOBRE OS DETENTOS DE SERGIPE: 
UM ENFOQUE FAMILIAR. 

Letícia Mendes Carvalho (curso de Direito / UNIT e PROBIC, letimcarvalho@hotmail.com), 
Priscila Formigheri Feldens (UNIT e PROBIC, priscilafeldens@hotmail.com).

O nosso trabalho busca compreender e demonstrar através de pesquisas doutrinárias 
e pesquisa de campo a importância da família para a ressocialização do preso. Com 
enfoque nos apenados do Centro Penitenciário Antônio Jacinto Filho, localizado no bairro 
Santa Maria na cidade de Aracaju/Sergipe, onde são realizadas as pesquisas de campo, 
com aplicação de questionários para os familiares dos detentos. Esses questionários 
objetivam o levantamento de dados que comprovem a participação da família na vida do 
seu parente recluso. Analisando a importância daqueles para a reinserção social desses. 
Como conseqüência da sua metodologia qualitativa para a coleta de dados, o projeto 
estrutura-se em duas principais linhas de trabalho: análise de material doutrinário (para 
embasamento científi co) e pesquisa de campo para coleta de dados estatísticos locais, 
através de entrevistas semi-estruturadas realizadas no ambiente externo a penitenciária. 
A junção dessas duas vertentes, prática e teórica, possibilitam uma análise mais concreta 
dos temas explanados na pesquisa. Busca-se: Demonstrar a realidade do presídio em 
análise através de uma nova perspectiva: dos familiares e amigos dos presos; pontuar os 
maiores problemas apontados pelos familiares e amigos; buscar alternativas de auxílio 
emocional e material aos presos, seus amigos e familiares. Para que o aprisionamento 
consiga lograr êxito no seu ideal punitivo é fundamental que o detento ao sair do cárcere 
possa ter condições de se reintegrar novamente a sociedade, ou seja, ressocializar-se. 
Como a família é uns dos pilares do individuo, no momento que ele é preso sua presença 
torna-se fundamental para que o mesmo, após a liberdade, consiga retomar a sua vida 
social. Durante o período que estar recluso, o detento encontra na família a força que não 
é dada pelo governo, na falta de políticas públicas, para retomar a vida, fora do mundo do 
crime. Todavia, mesmo com a omissão do estado, a participação da família não exclui a 
necessidade das políticas de reintegração fornecidas pelo governo, como a implementação 
de programas que possibilitam aos presos estudarem, trabalharem e até mesmo apreender 
um ofício através de cursos de profi ssionalização e de capacitação. Como o sistema penal 
brasileiro, em sua maioria, não possibilita aos submetidos à pena privativa de liberdade, 
quase nenhuma oportunidade de recuperação. Sustentamos que a família é uma dos 
poucos pilares que o indivíduo que se encontra preso tem para conseguir se reestruturar. 
Como afi rma a própria Carta Magna, em seu artigo 226, a família é à base da sociedade, 
por conseqüência a do indivíduo. Dessa forma, aqueles que têm o apoio da família, em sua 
maioria, terão mais chances de sair do cárcere e alcançar a tão almejada ressocialização. 
(PROBIC/UNIT).
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INTRANSCEDÊNCIA DA PENA E AS DIFICULDADES 
ENCONTRATAS PELOS FAMILIARES DO APENADOS. 

Nayara Sthéfany Gonzaga Silva. Priscila Formigheri Feldens. Direito, (PROBIC-UNIT). 
naysthefany@hotmail.com

O presente trabalho tem por objetivo o estudo baseado por meio de pesquisa doutrina, 
legislação brasileira e jurisprudência como também a exposição de dados obtidos por 
meio da pesquisa:Os direitos Fundamentais e o sistema prisional,com ênfase nos refl exos 
do principio da intranscêndencia da pena e difi culdades enfrentadas pelos familiares dos 
detentos, especifi camente no presídio Manuel. A analise em questão se deu por meio 
de aferição doutrinaria, consulta a Constituição Federal Brasileira, ao Código Penal 
brasileiro, como também  Jurisprudências e pesquisa de campo realizadas por meio do 
trabalho de pesquisa Os diretos fundamentais  e os sistema prisional.  Intranscedência  
da pena: “”Quer o princípio dizer constitucional dizer que, quando a responsabilidade 
do condenado é penal, somente ele, e mais ninguém, poderá responder pela infração 
praticada. Qualquer que seja a natureza da penalidade - privativa de liberdade, restritiva de 
direitos ou multa - , somente o condenado é que deverá cumpri-la.”” Rogério Greco, Curso 
de Direito Penal, parte geral , pagina 79 Conforme inciso XLV do art. 5º  da Constituição 
Federal XLV. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 
repara o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas 
aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido.E 
conforme As palavras de Rogério  Greco, na lição de Zaffaroni( ZAFFARONI, Eugenio 
Raúl. Manual de derecho penal- Parte general -Parte Geral, p. 138.”” nunca se pode 
interpretar uma lei penal no sentido de que a pena transcenda da pessoa que é autora 
ou partícipe do delito. A pena é uma medida de caráter  estritamente pessoal, haja vista 
ser um ingerência ressocializadora sobre o condenado””  Caso de morte transferência de 
seus bens aos seus sucessores art. 1997 do  C.C “” A herança responde pelo pagamento 
das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em 
proporção da parte que na herança lhe coube.” Notória é a necessidade de discussão, 
analise e conscientização a cerca do tema,no sentido garantia  efetividade dos direitos 
dos detentos e o cumprimento e respeito aos direitos das famílias dos mesmos, para que 
seja minimizada a possível ;penalização; da família dos apenados.  (PROVIC/UNIT)
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE EDUCADORES/
EDUCANDOS E A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

NOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL DE 
PROFESSORES DA UNIT.

Samara Guedes dos Santos; samarak3@hotmail.com; Ada Augusta Celestino Bezerra; 
adaaugustaeduc@gmail.com.

A pesquisa tem como objeto de estudo o programa de formação inicial desenvolvido 
pela UNIT através dos oito (8) Cursos de Licenciatura (Ciências Biológicas, Educação 
Física, Geografi a, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Psicologia), na modalidade 
presencial, através dos quais forma professores para os sistemas federal, estadual e 
municipais de ensino de Aracaju (Sergipe), com o objetivo de contribuir nas discussões 
atuais sobre a formação de professores da educação básica, especialmente na perspectiva 
de superação da fragmentação presente nos modelos fundados na disciplinaridade. Ao 
mesmo tempo pretende agregar fundamentos e experiências empíricas no sentido da 
elucidação da metodologia do ensino superior e suas implicações na formação docente 
e no currículo da escola pública, com foco na perspectiva do professor como sujeito, 
protagonista importante nesse sistema, profi ssional interativo / refl exivo, visando à 
melhoria da qualidade da educação básica. Partindo da premissa de que a literatura atual 
e os movimentos sociais integrados e/ou liderados por educadores não mais admitem a 
coerção e a manipulação na administração dos sistemas educacionais, posicionando-se 
em favor das práticas da motivação, cooperação, integração e controle da ação coletiva, 
sempre com foco no sujeito, o Projeto discute o papel fundamental das licenciaturas, 
na perspectiva da elevação progressiva da qualidade da formação do educador, do 
avanço da ciência pedagógica e do aperfeiçoamento da educação básica e superior. 
A importância da atuação do professor, enquanto sujeito e agente desse processo 
participativo de organização escolar e das competências organizacionais, /as quais 
mobilizam um certo número de saberes relacionados com a metodologia de trabalho 
coletivo, de organização de um grupo profi ssional local, de estímulo à comunicação 
externa e interna, de incentivo às relações com o meio/ (Nóvoa, 1995: 154), justifi ca ser 
ele o foco desta pesquisa visando à melhoria na condução da ação educativa em favor 
da formação do aluno para o exercício pleno da cidadania e o fi m da cultura excludente 
da multirrepetência. São questões norteadoras do estudo: até que ponto os cursos 
de formação de educadores estão preparando o profi ssional docente para participar da 
substantiva gestão democrática da socialização/superação do conhecimento produzido 
socialmente e acumulado historicamente? A formação do profi ssional da educação 
assegura-lhe o conhecimento relativo à escola, ao sistema educacional e à história? Sua 
preparação como profi ssional refl exivo, capaz de assumir a responsabilidade do seu próprio 
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desenvolvimento e participar como protagonista na implementação das políticas educativas, 
está sendo viabilizada pelas agências formadoras? As propostas de formação inicial em 
curso viabilizam a capacitação do educador para assumir a gestão de unidades educativas 
no processo de administração democrática que, gradativamente, implanta-se no âmbito 
educacional, desenvolvendo a refl exão sobre o acumulado conhecimento nessa área? A 
concepção de Universidade como centro privilegiado do saber tem atravessado os diversos 
momentos da história da humanidade, desde sua origem na Idade Média até hoje, quando 
a ciência e tecnologia passam a ter um novo peso no processo de acumulação de capital. 
Na sociedade contemporânea, educadores, empresários, partidos políticos, governos e a 
população em geral, acreditam que o saber deve ser amplamente socializado junto a todos 
os cidadãos, com qualidade, como uma das condições para a democratização do país. 
A perspectiva neoliberal enfatiza para os países subdesenvolvidos, seguindo as receitas 
dos organismos internacionais (FMI, Banco Mundial, BIRD, BID, OEA, etc.) e também de 
parte do empresariado nacional, o oferecimento de educação básica de “qualidade” para 
todos, em atendimento ao processo de “desenvolvimento” que necessita mão-de-obra 
mais “fl exível” e com maior escolaridade, mais apta a trabalhar com as novas ferramentas. 
(PROBIC/UNIT)



PERCEPÇÕES E ATITUDES DOS CAPACITADOS 
ACERCA DA CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA DE 

INCLUSÃO DIGITAL PARA SUAS AÇÕES QUOTIDIANAS. 

Jamile Santana Teles -jamileteles18@hotmail.com, Carolina Castro Santos - psical@hotmail.
com, Fabiane Paula Fonseca - fabiane_pink@yahoo.com.br, Marlizete Maldonado Vargas -  
marlizete@uol.com.br, Ronaldo Nunes Linhares - ronaldonl@uol.com.br e Cristiane Costa da 
Cunha Oliveira -  criscunhaoliva@yahoo.com.br.

O Agente Comunitário de Saúde (ACS) atua como facilitador da saúde coletiva através de 
extensões das ações básicas aos núcleos familiares. O projeto do Núcleo de Estudos em 
Saúde Pública (NESP) da Universidade de Brasília (UnB) tem realizado capacitações de 
inclusão digital para ACS, através da habilitação para o manuseio de recursos digitais e 
acesso aos meios de comunicação on line para a educação à distância como método de 
disseminação, informação e comunicação, uma vez que estimula habilidades com recursos 
tecnológicos para qualifi cação profi ssional e consequentemente para saúde coletiva. 
Esta pesquisa multimétodo (PMM) objetiva identifi car as forças e fraquezas do programa 
desenvolvido em Sergipe, levantar, discutir e analisar opiniões, percepções, sentimentos 
dos ACS acerca das contribuições da capacitação para suas ações quotidianas. O 
levantamento sobre forças e fraquezas percebidas no programa desenvolvido foi realizado 
através de um questionário com 89 ACS nos pólos de Itabaiana, Propriá e Lagarto (com 
amostra obtida pela fórmula de Barbeta). Para o levantamento e análise das percepções, 
sentimentos e atitudes dos ACS acerca das contribuições da capacitação em inclusão digital 
para suas ações quotidianas, utilizou-se de Grupos Focais com 38 ACS.  Identifi cou-se que 
74,30% dos sujeitos não possuem recursos multimídia; 36,60% entendem que a capacitação 
contribuiu para seu trabalho e 23% percebeu que a qualidade do atendimento à população 
assistida melhorou. Na análise qualitativa dos grupos destacaram as difi culdades do projeto 
que perpassaram pela estrutura física, relacionamento interpessoal com os monitores, 
falta de nivelamento entre os grupos, pouco uso do material didático. Dentre as facilidades 
destacaram se ajuda mútua entre os participantes e maior possibilidade  maior qualifi cação, 
pois através da capacitação os ACS puderam especializar-se em temáticas para atuar na 
comunidade assistida através de práticas educativas. A partir das contradições encontradas 
nos dados quantitativos e qualitativos, pode-se concluir que o projeto do NESP precisa 
reestruturar seu planejamento de acordo com as reais necessidades do estado de Sergipe 
e das informações apresentadas por essa pesquisa de avaliação. Verifi cou-se que o espaço 
oferecido por meio do Grupo Focal para que os capacitados pudessem expressar suas 
opiniões e percepções, foi fundamental para desencadear um processo de análise critica 
do que lhes é oferecido como capacitação, dimensionando a importância da participação 
coletiva através de opiniões, sugestões e informações que poderão nortear projetos futuros. 
Assim como a necessidade de continuidade do processo de troca de experiências e de 
grupos de refl exão sobre suas práticas, que muitas vezes não as vêem valorizadas, através 
de projetos que envolvam essa prática a exemplo de grupos operativos. (PROBIC/UNIT)
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A INTERNET E AS EXPRESSÕES CULTURAIS. 

Amanda Neuman Monte Rocha (Curso de Jornalismo - UNIT e PROBIC/UNIT, amanda_
neuman@hotmail.com), Denio Santos Azevedo (Comunicação Social/Jornalismo - UNIT, 
denio_azevedo@yahoo.com.br) e Polyana Bittencourt Andrade (Comunicação Social/
Jornalismo - UNIT, polyttencourt@yahoo.com.br)

A cobertura dos festejos juninos na internet pode potencializar e valorizar as expressões 
culturais, pois a informação encontra-se desterritorializada e disponível em um ambiente 
sem fronteiras geográfi cas, é a oportunidade de fazer a informação atingir proporções 
que vão além do espaço. Devido às suas potencialidades, na internet pode ser publicado 
material durante todo o evento e ainda canalizar essa produção a homepages específi cas. 
Isso é evidente na cobertura dos festejos juninos realizada pelo hotsite do Portal Infonet, 
cuja análise faz perceber a importância que o jornalismo pode assumir na internet. Essa 
pesquisa propõe uma análise do conteúdo jornalístico do portal nos festejos juninos em 
Sergipe, a fi m de perceber o nível de atenção dado aos acontecimentos da festa no estado, 
já que o meio visa produzir e evidenciar conteúdo relacionado à cultura local.  Neste 
caso, foram analisadas todas as notícias publicadas nos meses de maio, junho e julho de 
2008, a fi m de observar a abordagem e as condições técnicas da produção jornalística na 
tentativa de valorizar e potencializar as expressões culturais do estado. Uma quantidade 
expressiva entre as notícias analisadas mostra que a necessidade de rapidez e imediatismo 
na produção e publicação de textos na internet perde por muitas vezes deixar de lado 
elementos que possibilitam a compreensão. O contexto permite a cada dia uma cobertura 
instantânea, mas superfi cial e incapaz de valorizar a informação e construir o conhecimento, 
seja pela falta de tempo, seja pela falta de conteúdo. Desta forma, é evidente que o sucesso 
só será alcançado se as ferramentas forem bem utilizadas e a internet explorada no sentido 
de oferecer ao internauta condições para a compreensão imediata do conteúdo. Para que 
isso aconteça, porém, é preciso que o jornalista domine seu meio de trabalho e o conteúdo 
que deseja abordar. (PROBIC/UNIT).
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ASPECTOS E DESENVOLVIMENTO DA IMPRENSA 
SERGIPANA DURANTE OS OITOCENTOS. 

Alex Federle do Nascimento (Curso de História / UNIT, alexfederle@yahoo.com.br). Carine 
Santos Pinto (Curso de História / UNIT, nine-pinto@hotmail.com).

A Imprensa Brasileira surge com a vinda da Família Real para o Brasil, na Província de 
Sergipe d/El Rey o seu surgimento dar-se pelas evidências pouco tempo depois na Villa 
de Estância por volta de 1832 com o Jornal O Recopilador Sergipense. Esta pesquisa está 
direcionada com a utilização da prática de investigação exploratória, descritiva e analítica, de 
cunho documental e bibliográfi co, vez que, pauta-se em referencial teórico, contemplando 
pesquisadores da área. Com isso, versa-te ainda, a realização de um debate historiográfi co 
com a análise das fontes indo de encontro com as abordagens utilizadas por estudiosos sobre 
a temática, como: Ronaldo Nunes Linhares, Luiz Antonio Barreto, Pedro João Gaspar, Jacir 
J. Venturi, Jorge Carvalho do Nascimento, Marcos Morel, Marialva Barbosa, entre outros.  
Com o desenvolvimento da pesquisa, nota-se o quanto a imprensa sergipana desenvolveu-
se ao longo do século XIX, pois no seu início é visível a forma que os jornais eram retratados 
em suas colunas. Os jornais em sua maioria eram de cunho Político, Literário e Comercial, 
porém, algumas publicações de suas publicações se voltavam para os aspectos sociais, 
destacando assim, anúncios de escravos, críticas a sociedade e a própria Província, entre 
outros informativos. Com isso, através da análise permeada por intermédio dos jornais no 
século XIX, versa-te aqui, realizar uma discussão dos principais aspectos utilizados pela 
Imprensa nos oitocentos, e de como ela se desenvolveu até que se formassem em 1895 O 
Diário Ofi cial do Estado de Sergipe (Imprensa Ofi cial).(PROBIC/UNIT).
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RETALHOS DA PEDAGOGIA: A QUESTÃO DA AUTORIA 
NA FORMAÇÃO DOCENTE. 

Paula Tauana Santos (Curso de Pedagogia- UNIT e PIBIC/UNIT/CNPq, tauana_
paulas@hotmail.com), Laís de Santana Araújo (Curso de Pedagogia- UNIT e PROBIC/
UNIT, lais_santanaaraujo90@hotmail.com), Profa. Dra. Ada Augusta Celestino Bezerra 
(Universidade Tiradentes- UNIT, adaaugustaeduc@gmail.com).

 A pesquisa realizada pretende identifi car o lugar da educação estética na pesquisa 
autobiográfi ca e na formação do profi ssional da educação, com suas conseqüências, 
bem como contribuir na formação refl exiva e interpretativa do profi ssional da educação, 
marcando momento de questionamento em torno do seu projeto pessoal de vida e suas 
próprias demandas formativas atuais. A busca de lugares e tempos auto-formadores 
representa um esforço investigativo da origem da autoria de ser docente e pesquisador, do 
sujeito singular-plural, fundado em JOSSO (2008), considerando a narrativa oral, imagética/
pictórica e escrita, na perspectiva da sua historicidade, revivendo a trajetória da humanidade 
para chegar na escrita, na arte de contar histórias tecidas em retalhos. A investigação partiu 
da pesquisa qualitativa autobiográfi ca, em torno da amálgama de retalhos que constituem o 
pano de fundo sobre o qual se processa a formação inicial de licenciandos, considerando as 
histórias de vida como processos formativos dos educadores. Foi realizada junto a 30 futuros 
(as) ou atuais professores e professoras da educação básica, que se encontravam em 
formação no 2º período do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Tiradentes 
(Aracaju / Sergipe), e mais 1, único do sexo masculino e aluno do Curso de Licenciatura 
em Letras Português, realizada durante o segundo semestre de 2009, no0 contexto da 
disciplina Pesquisa I. Na construção da colcha de retalhos em sala de aula, verifi cou-se que 
as emoções falaram muito alto; os relatos individuais e os retalhos costurados provocaram 
muita emoção; choros, lembranças, solidariedade e isolamento de alguns. Presentes foram 
as lembranças da infância, dos avós, dos sucessos ou insucessos amorosos e, sobretudo, 
dos fi lhos. A criança de cada um veio à tona. A vinda de uma pedagoga especialista na 
confecção de colchas contribuiu para a educação estética do grupo, ao mesmo tempo em 
que introduziu um novo viés: sua história de vida imiscuiu-se também na tecer da colcha.  
Os licenciandos parecem ainda não articular no seu discurso a colcha de retalhos de sua 
formação humana, no que o Curso de Licenciatura poderá contribuir para a clareza das 
diversas determinações e busca contínua da identidade pessoal como suporte da futura 
identidade profi ssional. (PROBIC/UNIT).
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A AÇÃO DE MISSIONÁRIOS PRESBITERIANOS 
NORTE-AMERICANOS NO BRASIL OITOCENTISTA. 

Ellen de Souza Bonfi m (Curso de Matemática/PPED/GPHPE/Unit/PROBIC, ellen_bonfi m@
hotmail.com. Profa. Dra. Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento (PPED/GPHPE/
Unit/ ester.fraga@uol.com.br). 

Na perspectiva da História Cultural, esse trabalho se insere na História da Educação. 
É resultado de um projeto de Iniciação Científi ca fi nalizado, sob orientação da Profa. 
Dra. Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento. Teve como principal objetivo 
a compreensão da presença norte-americana na cultura brasileira através de grupos 
protestantes, no caso, o presbiteriano, por ter sido o primeiro a instalar escolas no 
Nordeste brasileiro. O conjunto de documentos que foi analisado faz parte de um corpus 
documental de mais de 1.500 documentos microfi lmados, em 11 rolos e enumerados de 
139 a 151. Sendo assim, essa investigação se limitou ao rolo 139. A troca de informações 
foi feita entre missionários, homens e mulheres, vinculados à Missão Brasil, possibilitando 
o mapeamento dos missionários presbiterianos norte-americanos e seus locais de 
atuação no Brasil durante a década de 70 do século XIX. O índice do rolo 139 registra 
135 documentos, dentre eles cartas e relatórios. No entanto, ao verifi car a documentação 
microfi lmada percebe-se que ela não confere com os documentos registrados no índice. 
Dos 135 documentos pertencentes ao índice, somente 107 foram microfi lmados: sendo 
102 cartas e cinco relatórios, produzidos entre 21 de janeiro e 30 de dezembro de 1876. 
Houve uma grande difi culdade na tradução dessas correspondências, que além de 
manuscritas em inglês do século XIX, apenas 58 estavam legíveis. Nesse universo, 26 
se encontravam incompletas e 19 rasgadas. Então, somente foi possível a tradução de 
13 documentos: 11 cartas e 2 relatórios, que foram essenciais para a conclusão dessa 
investigação. Foi feito também o rastreamento dos missionários, sendo localizados: 10 
homens e duas mulheres, que em sua maioria eram evangelistas e professores. Os 
conceitos trabalhados foram método indiciário (GINZBURG, 2007), campo (BOURDIEU, 
1980), associações voluntárias (WEBER, 2004), correspondências (GOMES, 2004) e, 
missões protestantes (NASCIMENTO, 2007, 2008). No período investigado, as fontes 
demonstraram que, apesar das condições desfavoráveis no Brasil, como a insalubridade 
e o clima, que causava desconforto e doenças no grupo que atuavam no país, provocando 
até mesmo a vontade de desistir, pôde-se constatar a força que o mesmo tinha através 
do desenvolvimento de suas conquistas. As fontes permitiram compreender o projeto 
civilizador e educacional proposto pelo grupo religioso presbiteriano norte-americano que 
atuou no Brasil durante mais de cem anos e de que maneira intelectuais protestantes foram 
referentes de um modelo religioso e educacional difundido no país, a partir de meados 
do século XIX. Essas fontes estão localizadas na Sociedade Histórica Presbiteriana, 
Filadélfi a-Pensilvânia. Portanto, a investigação desses documentos contribuiu na 
elucidação de questões referentes à inserção do Protestantismo no Brasil e do seu papel na 
Educação brasileira, na organização de escolas (PROBIC/UNIT).
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CATOLICISMO POPULAR X CATOLICISMO ERUDITO: 
UMA DISPUTA DE CONSUMO DE BENS SAGRADOS E 

SIMBÓLICOS. 

Roberto Sousa Santos (roberto_sousa75@hotmail.com; José Erivaldo Simões de Oliveira 
(erivaldosociologia@hotmail.com); Aislan Jesus de Oliveira (aislanfamoliveira@hotmail.com.)

Pretende-se, neste trabalho, descrever uma analise das crenças religiosas nas sociedades 
brasileiras enfocando a grande disputa por bens sagrados e simbólicos. Sendo assim 
baseando-nos na visão de Bordieu o campo religioso brasileiro é visto como local de 
estratégia de vários grupos religiosos em competição pelo monopólio dos bens de salvação. 
Na perspectiva deste autor, ressaltamos que as sociedades modernas em vista do seu caráter 
de racionalização têm possibilitado práticas e crenças religiosas sincréticas e nômade no 
qual não há uma adesão exclusiva dos fi eis para o grupo religioso a que pertence, mais uma 
procura motivada por desejos rápidos de cura e soluções imediatas. Nesta perspectiva este 
caráter sincrético e nômade é fruto da transitoriedade imposta pela pós-modernidade que 
tem minado grandes sistemas religiosos, especialmente o catolicismo, provocando assim 
um fenômeno migratório na forma de expressar o sagrado. Este fator é visível no interior da 
religião católica que ao perceber a perda sensível dos seus fi eis tem criado um movimento 
denominado Renovação Carismática Católica na tentativa de segurar seus fi eis no qual tem 
adotado uma postura pentencostalista, ou seja, evidencia comportamentos mágicos como: 
o dom de língua, louvores, curas e exorcismo. (PROBIC/UNIT). 
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AS REDES SOCIAIS E O VALOR DOS INDIVÍDUOS: UM 
ESTUDO DO CAPITAL SOCIAL NO AMBIENTE. 

Alex Federle do Nascimento (História/UNIT/PROVIC / alexfederle@yahoo.com.br); 
Fernanda Alves Santos (História/UNIT/PROVIC / fernanda_6061@yahoo.com.br); Henrique 
Gois Santos (História/UNIT/PROVIC / Henrique Gois santos@yahoo.com.br); Hortência 
de Abreu Gonçalves; (História/PROVIC/UNIT-abreu.pesquisa@ibest.com.br); Raylane 
Andreza Dias Navarro Barreto (NEAD/PROVIC/UNIT- raylane_navarro@unit.br); Jorge 
Renato Johann (NEAD/PROVIC/UNIT- Jorge_renato@unit.br).

Ao longo das últimas décadas, o termo comunidade tem assumido uma nova confi guração 
intermediada pela Internet, ao ocupar o espaço virtual, a partir da constituição de grupos 
de pessoas com perfi s diferenciados, pautadas em conhecimento e objetivos comuns, bem 
como domínio temático específi co. Formadas no ciberespaço, por intermédio de contato 
em determinado limite, delineado pelo interesse comum, essas agremiações sociais sob a 
denominação de /comunidades virtuais/, estão voltadas a variados interesses ou por assim 
dizer, baseadas no senso comum, compostas de diversifi cadas emoções, formando teias ou 
redes de relações sociais mediadas por um computador e uma rede, destacando-se nesses 
ambientes, a adoção de determinados comportamentos que, acabam por gerar o /capital 
social virtual/, entendido como sendo o valor dos indivíduos em rede, o qual pode assumir 
postura diferenciada entre o valor informacional ou cognitivo e o relacional, ocorrendo 
em paralelo, formas de adaptação e apropriação desse valor. Esta pesquisa objetiva 
compreender as comunidades virtuais enquanto geradoras de capital social e o valor dos 
indivíduos no ambiente virtual. Pesquisa direcionada à investigação exploratória, descritiva e 
analítica, de base bibliográfi ca, pautada em referencial teórico, contemplando autores locais, 
nacionais e internacionais, visando o /estado da arte/, apresentando, portanto, abordagem 
qualitativa, tendo como campo de pesquisa a Biblioteca Jacinto Uchôa/UNIT, bem como 
Bibliotecas Digitais disponibilizadas pela rede mundial de computadores. Além disso, se 
caracterizou também, pela investigação do ambiente virtual, por intermédio da prática de 
pesquisa de campo, embora virtual, fator que oportunizou a coleta de dados e informações 
disponibilizados online. O Material coletado foi analisado e interpretado com o uso do método 
de análise de conteúdo.  O termo comunidade no ambiente virtual tem assumido uma nova 
confi guração, principalmente, pela particularidade da constituição de grupos de indivíduos 
diversifi cados, entretanto, com objetivos e interesses comuns, geralmente sob domínio 
temático específi co. Formadas no ciberespaço, essas comunidades, ao longo do tempo, 
tem assumido inúmeras personalidades permeadas por diversifi cadas emoções, formando 
por assim dizer, teias ou redes de relações sociais, mantidas pela adoção de determinados 
comportamentos que, acabam por gerar o /capital social virtual/ ou o valor dos indivíduos em 
rede, ocorrendo em paralelo novas formas de apropriação e signifi cados para esse valor. . 
O homem tem assumido comportamentos virtuais que refl etem tanto positivamente, quanto 
negativamente no ambiente laboral e familiar. Assim, a Internet por meio das redes sociais, 
tem imprimido novos valores ao homem, enquanto ser social, promovendo mudanças 
em tempo real, verifi cadas nas novas posturas e nos novos relacionamentos sociais com 
refl exos no cotidiano. (PROVIC/UNIT).
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ATIVIDADE INTERDISCIPLINAR COM JOGOS 
EDUCATIVOS EM ESCOLA DA REDE ESTADUAL. 

Marcelo Santos Leite da Silva/marceloleite17@live.com, Keyne Ribeiro Gomes/kenya_sd@
hotmail.com, José Acácio de Jesus Moura/acaciomoura@ibest.com.br, Prof. Dra. Simone 
de Lucena Ferreira/slucen@yahoo.com.br.

A Informática se amplia no espaço da educação, e sua ação vem aumentando rapidamente 
no meio social, utilizando-a como instrumento de aprendizagem em sala de aula. Devido a 
isso, a educação vem passando por mudanças estruturais e funcionais diante dessa nova 
tecnologia, com objetivo de trabalhar a informática como disciplina, através de atividades 
disciplinares, interdisciplinares e multidisciplinares, e com isso adaptar a Informática ao 
currículo escolar. É através da pesquisa feita no Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, 
localizado na Avenida Augusto Franco, s/n no Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju / SE, onde 
implantamos o projeto de intervenção para melhor uso do laboratório de informática, com 
base nas pesquisas feitas na instituição de ensino com alunos, professores e coordenação 
vimos à necessidade de criar um projeto de intervenção para assim mostrar ao professor 
e articulador a importância de atividades interdisciplinares no laboratório de informática 
educativa. Não há mais como tratarmos de educação nos dias de hoje sem falarmos dos 
recursos que as mídias nos oferecem e como estes já estão sendo apropriados pelas 
crianças e adolescentes na construção de seu imaginário e produção de suas subjetividades 
e identidades. (OROFINO, 2005, p. 68). (PROVIC/UNIT).
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REGIME MILITAR E POLÍTICAS CULTURAIS EM 
SERGIPE: O CASO DO FESTIVAL DE ARTE DE SÃO 

CRISTÓVÃO (1972-1985). 

Rosane Souza Freitas (Curso de Serviço Social/ UNIT, rosane_freitas@hotmail.com) e 
Sônia Cristina Santos de Azevedo (Curso de Serviço Social, Nutrição e NEAD/ UNIT, 
sonia_cristina@unit.br).

O presente trabalho trata da relação entre o Estado e a cultura no Regime Militar, cujo 
foco centra-se na análise de políticas culturais implementadas para o desenvolvimento e 
fi nanciamento público de manifestações artístico-culturais em Sergipe. Neste contexto, 
focalizamos o Festival de Arte de São Cristóvão em um período de 1972 (criação do 
festival) a 1985 (fi m da ditadura). Por se tratar de um momento histórico de opressão social, 
há um aparente paradoxo, pois ao mesmo tempo em que operava uma censura com a 
repressão de intelectuais e artistas, havia o incentivo cultural deste mesmo governo, que 
tentava incorporar à sociedade suas ideologias. A pesquisa constituiu-se em um estudo 
histórico-documental com a análise de jornais, revistas, cartazes de publicação do FASC e 
pesquisa bibliográfi ca. Posteriormente realizou-se entrevista com sete pessoas, dentre elas 
membros de comissões organizadoras e de grupos artísticos que participaram do festival 
na época focada.  As políticas culturais estão centradas no incentivo à criatividade artística, 
preservação e defesa dos bens culturais e na difusão das distintas manifestações no âmbito 
da cultura. Nas pesquisas observou-se que o regime ditatorial preocupava-se em lançar 
para a sociedade uma visão de democratização, criando estratégias com a pretensão de 
assegurar o controle dos mecanismos políticos e ideológicos da nação. Assim, foi criado 
o Conselho Federal de Cultura e a Política Nacional de Cultura com o intuito de estimular 
as manifestações culturais do país. Dentre outros órgãos, surgiu também o Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) e a Fundação Nacional da Arte (FUNARTE) , sendo estes os 
principais colaboradores para a realização do FASC, além da Universidade Federal de 
Sergipe. O MEC, através da Funarte, implementou uma política denominada /bolsa/trabalho/
arte/, atuante por quatro anos, em que era concedido aos universitários pequena quantia 
mensal para incentivar nas atividades ligadas à cultura. Apesar da censura proveniente do 
regime opressor, o FASC era uma forma de integrar distintas manifestações artísticas e 
culturais, compreendendo apresentações de teatro, dança, folclore, música, dentre outras.  
Diante deste debate, foi notável que apesar do crescimento artístico-cultural no período 
contemplado e do número de instituições que surgiram como incentivo à cultura, não 
havia no FASC e em Sergipe políticas culturais efetivamente implantadas e que tivessem 
durabilidade. Apesar da escassez de políticas sistemáticas, é necessário salientar quão 
importante era a realização de festivais naquela época ditatorial, representando um liame 
entre o político e o cultural. Assim, o Festival de Arte de São Cristóvão foi essencial na 

cultura local, pois projetou o Estado de Sergipe no cenário brasileiro. (PROVIC / UNIT)
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A FORMAÇÃO DO BAIRRO INDUSTRIAL DE 
ARACAJU (SE): PASSOS E DESCOMPASSOS. 

Ada Augusta Celestino Bezerra; adaaugustaeduc@gmail.com; Grupo de pesquisa: (GPGFOP/
UNIT/CNPq);  Mildon Carlos Calixto dos Santos; mildonc@ig.com.br; Grupo de pesquisa: 
(GPGFOP/UNIT/CNPq).

A formação do Bairro Industrial de Aracaju (SE): passos e descompassos. BEZERRA, Ada 
Augusta Celestino; SANTOS, Mildon Carlos Calixto dos. Universidade Tiradentes, GPGFOP, 
Aracaju (SE). O presente artigo tem o propósito de mostrar os impactos ambientais ocorridos 
no Bairro Industrial, a partir do inicio do processo de urbanização. O local era constituído 
por sítios, onde se destacava a maçaranduba, árvore que dava a antiga denominação ao 
local. Com o desenvolvimento do bairro veio a implantação das fábricas e construções de 
moradias para os operários, depois o aparecimento de novas residências, contribuindo para 
o crescimento dos estabelecimentos comerciais. Em 13 de janeiro de 1920, através da Lei 
Municipal nº 250, o bairro foi denominado de /Industrial/, em virtude da grande quantidade 
de fábricas existentes. A criação de fábricas têxteis trouxeram progresso e ao mesmo 
tempo degradação ambiental. Passos avançados rumo à industrialização, seguido ao longo 
dos anos de forte descompasso em relação ao progresso. Visitas ao local identifi caram a 
necessidade de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável do local, 
uma vez que hoje temos no Bairro Industrial mais de 15 mil habitantes e a orlinha do bairro 
propõe-se a ser um dos mais belos cartões postais da cidade de Aracaju. Trata-se de 
uma evolução  acompanhada por alguns contrastes ambientais, tais como dejetos e lixos 
jogados no rio, possivelmente gerados pelas fábricas e pela comunidade, respectivamente. 
(PROVIC/UNIT).
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EXCLUSÃO SOCIAL E ENVELHECIMENTO DA 
POPULAÇÃO BRASILEIRA: ALGUMAS QUESTÕES 

DEMOGRÁFICAS E SOCIAIS. 

Ada Augusta Celestino Bezerra; adaaugustaeduc@gmail.com; Grupo de pesquisa: 
(GPGFOP/UNIT/CNPq); Mildon Carlos Calixto dos Santos; mildonc@ig.com.br; Grupo de 
pesquisa: (GPGFOP/UNIT/CNPq).

O artigo tem o propósito de discutir as transformações demográfi cas no Brasil, no 
período de 1992 a 2007, com ênfase ao Nordeste e, particularmente a Aracaju / SE, e o 
acirramento da exclusão social por região, raça e faixa etária. Os entraves que afetam 
a qualidade de vida e o bem-estar do idoso, em especial, são de natureza específi ca 
e muitos deles fazem parte de um conjunto de problemas que afetam esse segmento 
social em várias cidades brasileiras. Alguns desses problemas incidem sobre a população 
em geral, nesta sociedade excludente. As difi culdades relativas a bloqueios ideológicos 
são muito graves e são recrudescidas a partir das precárias condições de acessibilidade 
arquitetônica, como por exemplo, calçadas esburacadas, com degraus ou congestionadas 
de carros, ausência de rampas, onde o passeio público é transformado em área privada 
dos moradores; a falta de acessibilidade nos transportes coletivo, em que os degraus 
dos ônibus difi cultam o acesso dos idosos e pessoas com difi culdades de locomoção; 
viaturas pensadas para pessoas jovens e saudáveis. Vários espaços físicos e culturais 
da cidade de Aracaju fazem os idosos sentirem-se mais velhos e inservíveis, baixando 
sua auto-estima e a própria qualidade de vida. Programas chamados da terceira idade e 
os de erradicação do analfabetismo desconsideram sua capacidade de ler o mundo e o 
ignoram por não estarem na idade produtiva, considerando-os reminiscências históricas, 
objetos de decoração e ridicularização, memória ultrapassada. Na verdade, alternam-se 
retratos de um sistema altamente excludente, cujo encerramento de uma geração alivia 
necessariamente os índices de analfabetismo, não pela via da elevação da qualidade de 
vida mas por sua morte, exclusão extrema (extinção de uma geração ou de gerações). 
Tudo isso clama por melhor gerenciamento daqueles que administram a cidade, para que 
não só o idoso, mas também todas as pessoas possam benefi ciar-se da urbanidade de 
sua cidade. (PROVIC/UNIT).
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AMBIENTE E VIOLÊNCIA NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE ARACAJU (2008). 

Vania Fonseca (LPPS/ITP/UNIT, vania@infonet.com.br), Samara Santos Ferraz (Curso de 
Geografi a / UNIT e LPPS/ITP/UNIT, samara852@gmail.com).

A região metropolitana de Aracaju vem sofrendo com o aumento da violência em todas 
as suas formas, mas são poucos e dispersos os estudos sobre fatores relacionados a 
essa situação.  Neste trabalho, foram analisados os fatores relacionados à ocorrência da 
violência na região metropolitana de Aracaju no ano de 2008. Foram estudadas ocorrências 
de homicídios, roubo e furto de veículos e fatores relacionados, utilizando o município e 
os bairros como unidade espacial. Foram utilizados dados levantados por diferentes 
instituições e as informações analisadas foram checadas e complementadas mediante aos 
novos levantamentos e estudos específi cos. O estudo analisou a relação entre homicídio, 
localização por bairro, mês, dia da semana, idade e sexo da vítima e meio utilizado para 
a prática do crime.  Os dados mostram grande volume de ocorrência de homicídios para 
a região metropolitana, com destaque para Barra dos Coqueiros, que alcançou 62,4 por 
cem mil habitantes, seguido de São Cristóvão (41,71), Nossa Senhora do Socorro (35,01), 
e Aracaju (25,18). Fica evidente a predominância de homicídios nos dias de domingo, 
que englobam as ocorrências relacionadas ao prolongamento do sábado. As vítimas 
são predominantemente do sexo masculino, com idades entre 20 e 24 anos e a arma de 
fogo é o meio mais utilizado. Os bairros com maior número de ocorrência são aqueles de 
ocupação mais recente, com áreas de ocupação desordenada e onde reside população de 
nível sócio-econômico mais baixo, com destaque no bairro Santa Maria. Outros aspectos 
estudados, roubo e furto de veículos, apontam a capital sergipana como o município que 
detém maior concentração destes tipos de violência, praticados com maior freqüência nos 
fi nais de semana. A análise dos dados também permitiu observar a área mais central e a 
zona sul da cidade de Aracaju como regiões nas quais ocorre o maior número de furtos de 
veículos.  O estudo permite inferir que o volume de homicídios, furto e roubo de veículos é 
bastante expressivo na região metropolitana de Aracaju e que há diferenças signifi cativas 
entre os municípios e, em Aracaju, entre os diferentes bairros. É também possível concluir 
que existem algumas peculiaridades do ambiente urbano que podem viabilizar ou impedir 
a ocorrência de violência, embora, por si só elas não esclareçam esse fenômeno. 
Todavia é necessária uma análise detalhada das condições sócio-ambientais dos 
bairros de Aracaju, de Nossa Senhora do Socorro, de São Cristóvão e de Barra dos 
Coqueiros. Essa caracterização permitirá oferecer subsídios a estudos das relações 
da violência, se constituindo em ferramenta de grande utilidade para o planejamento 
urbano.  (PROBIC/UNIT). 
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DROGADIÇÃO EM SERGIPE: DIREITO E SOCIEDADE. 

Matheus Silva Mendonça (Curso de Direito / UNIT, matheus5674@yahoo.com.br), Maria 
Luisa Scardini (Curso de Direito / UNIT, luisascardini@superig.com.br) Heidy Taiane Rocha 
Santos (Curso de Direito / UNIT, xtaixhc@hotmail.com), Thais Nunes Santana Melo (Curso de 
Direito / UNIT, thaix1989@hotmail.com).

O Projeto Drogadição em Sergipe: Direito e Sociedade tem caráter exploratório e descritivo, 
visando investigar a realidade da drogadição na sociedade contemporânea, em especial no 
Estado de Sergipe, como objeto da Sociologia Jurídica, segundo a lógica que analisa o Direito 
à Saúde na sua efi cácia e efeitos sociais. Tendo em vista a legislação específi ca foi feito o 
estudo e análise do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e do Programa de 
Atenção Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e Outras Drogas. Considerando o 
caráter eminentemente exploratório e descritivo do projeto, a ênfase tem sido na pesquisa 
bibliográfi ca, mediante leitura, fi chamentos e redação de textos de fundamentação teórica 
sobre os principais aspectos da drogadição. Levantamento sobre a Lei 11.343/06, bem 
como sobre as políticas públicas de saúde no que se refere ao enfrentamento das drogas. 
Levantamento de sites institucionais sobre drogas, com ênfase no Estado de Sergipe. 
Levantamento de matérias publicadas na mídia impressa. (RESULTADO E DISCUSSÃO) 
Elaboramos textos desenvolvendo o conceito do tema, considerando os aspectos 
fi siológicos, históricos e epidemiológicos. Com a participação de eventos com a produção 
de relatórios.  Assim aprofundamos o estudo sobre o /estado da arte/ relacionando o tema 
com o atual panorama do Estado de Sergipe e como as instituições públicas que abordam 
a temática. Também percebemos que houve uma evolução histórica a respeito da temática 
com mudanças signifi cativas quanto seus aspectos penais e processuais. (PROBIC/UNIT).
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O TRABALHO INFORMAL E SEU IMPACTO NO 
ACESSO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. 

(arthuropaganini@yahoo.com.br)
 
O estudo sobre o impacto do trabalho informal no acesso dos idosos aos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social no Estado de Sergipe tem sua importância histórica 
e prospectiva diante do panorama previdenciário atinente à necessidade de mudança. 
O envelhecimento populacional e o crescimento do trabalho informal são realidades que 
incidem sobre a situação atual da Previdência Social. A pesquisa, desde o seu início, teve 
como base um estudo bibliográfi co, com foco em artigos e publicações científi cas. A análise 
dos dados estatísticos foi o ponto alto, considerando os dados do trabalho informal, do 
envelhecimento da população e do montante arrecadado e distribuído como contribuição 
social. Foram produzidas tabelas específi cas, como forma de organizar a pesquisa, dando 
ênfase às comparações entre a realidade brasileira e sergipana. O IBGE e o IPEA, através 
de suas publicações, foram as principais fontes de estudo. Os dados verifi cados ao longo 
da pesquisa constataram aquilo proposto na metodologia. A informalidade no Brasil é 
confi rmada em 38,4%. O número de contribuintes chega a 48,1 milhões de brasileiros. 
Intrínseca a essa realidade a quantidade de trabalhadores domésticos na informalidade 
destaca a problemática. São 6,4 milhões, sendo 1,7 milhões com carteira assinada e 
4,8 milhões sem carteira assinada e sem declaração. Somado a isso a população idosa 
representa, atualmente, 10,5% dos 195.394.707 milhões de habitantes. Estima-se que em 
2020 o valor percentual aumente para 14,2%. O crescimento médio anual de benefícios 
concedidos gira em torno de 3,6%. Os benefi ciários com maior demanda no Instituto 
Nacional de Seguridade Social (INSS), do qual faz parte o Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS), são os aposentados, que ultrapassam os 12 milhões de cidadãos.  A 
problemática está constada no fato do crescimento anual dos benefícios concedidos, no 
aumento do número de idosos e na expansão do mercado informal. É fato que esses três 
pontos de análise da referida pesquisa é fundamental para contribuir com o debate geral 
sobre o assunto. É assim uma necessidade para o Direito em razão da dinâmica social, 
política e econômica. (PROBIC-UNIT)
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AS CONFERÊNCIAS NACIONAIS DO MEIO AMBIENTE. 

Samyle Regina Matos Oliveira (Curso de Direito / UNIT e LPPS/ITP, samyleregina@hotmail.
com); Ivo José Fontes Silva (Curso de Administração / UNIT e LPPS/ITP, Ivo_jose@hotmail.
com); Verônica Teixeira Marques (LPPS/ITP; Curso de Direito e NPGD/UNIT, veronica.
marques@hotmail.com);

O trabalho tem como objetivo identifi car a participação popular nas Conferências 
Nacionais de Meio Ambiente, bem como analisar as ações e propostas resultantes dessa 
participação. A pesquisa está sendo desenvolvida através do método exploratório de 
revisão bibliográfi ca e através de informações obtidas do Ministério do Meio Ambiente. . 
Até 2010 apenas três Conferências Nacionais do Meio Ambiente foram realizadas no Brasil, 
respectivamente nos anos de 2003, 2005 e 2008. Os dados levantados e analisados até 
o momento permitem verifi car a participação popular como um instrumento de gestão 
pública, pois os documentos fi nais das conferências demonstram que a sociedade civil e 
os seus representantes, efetivamente debatem problemas e soluções, diretrizes e ações, 
além de propostas de políticas públicas para o aprimoramento das políticas ambientais, 
o que proporciona a divisão das responsabilidades através da democracia participativa. 
São temas recorrentemente abordados nas três conferências nacionais do meio ambiente e 
caracterizados como temas estratégicos para o país: a conservação da biodiversidade, da 
água, do clima e dos recursos energéticos, com vistas ao desenvolvimento sustentável.  A 
partir do estudo foi possível perceber a importância da participação popular para efetivação 
da democracia participativa. Percebe-se também uma ampliação da própria participação 
popular, pois as discussões não fi caram restritas a um grupo seleto, permitindo a cobrança e 
reivindicação por parte da sociedade. (PROBIC/UNIT).
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ZONA DE EXPANSÃO: UM ESTUDO 
JURÍDICO-AMBIENTAL. 

Marcus Vinícius Ferreira Silva Araujo (Curso de Direito  UNIT, marcus.araujo1@gmail.
com), Adriano Oliveira dos Anjos (Curso de Direito  UNIT, adrianodosanjos1@hotmail.
com), Ivo José Fontes Silva (Curso de Administração - ivojosefontes@gmail.com), Profa. 
Dra. Márcia Rodrigues Bertoldi (Coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação em Direito; 
NPGD; UNIT, marcia_bertoldi@unit.br) 

Esse estudo tem por escopo investigar, compreender e refl etir sobre a degradação 
ambiental na Zona de Expansão de Aracaju, gerada pelo processo de urbanização. Situada 
ao sul da cidade de Aracaju, sua imensa área supera em extensão o espaço urbano 
intensamente habitado da capital sergipana. Nesta região encontram-se casas, chácaras, 
sítios e lagoas e seu processo de habitação apresenta-se contínuo com o advento de 
condomínios e residências isoladas. São analisados os problemas oriundos da alteração 
de seu ambiente natural, fomentados pela ocupação desordenada, pelas falhas na infra-
estrutura e desrespeito aos sistemas naturais. Especifi camente, temos como objetivo 
fazer um estudo da legislação ambiental aplicando-a ao objeto em análise, examinar 
processos judiciais e avaliar a atual gestão ambiental. Foram realizadas pesquisas de 
caráter bibliográfi co-documental e observação do ambiente, com intenção de construir 
um diagnóstico que direcione a pesquisa para o entendimento do atual estado ambiental 
do espaço em questão, partindo-se de uma visão jurídico-ambiental. Constatou-se que 
a situação apresentada na Zona de Expansão é alarmante. Primeiramente, o princípio 
da dignidade da vida humana, um dos fundamentos de nossa Constituição Federal, é 
transgredido em razão ao mau planejamento do desenvolvimento urbano. Por exemplo, 
quando ruas são alagadas em dias de chuva, devido às péssimas condições de drenagem 
da rede pluvial e impermeabilização do solo, comprometendo a moradia e ameaçando a 
saúde pública; lagoas naturais são poluídas ao receber as águas dos esgotos domésticos; 
lençóis freáticos são contaminados pela construção de sumidouros, que são espécies 
de poços que recebem efl uentes de fossas sépticas; além de obras em atraso e falhas 
no planejamento urbano. Com tudo isso, percebemos também a violação de alguns 
princípios do Direito Ambiental, tais como o Princípio da Prevenção, que consistem em 
precaver possíveis efeitos adversos ao meio ambiente mediante, por exemplo, um dos 
principais instrumentos de auxílio à prevenção: o Estudo Prévio de Impacto Ambiental 
(EPIA); o do Desenvolvimento sustentável que ampara o equilíbrio dos pilares meio 
ambiente, sociedade e desenvolvimento econômico, o da Participação Social, que 
convoca toda a coletividade a cumprir sua função de proteção e fi scalização do meio 
ambiente. Ao analisar tais fatos, infere-se que o processo de desenvolvimento urbano da 
chamada Zona de Expansão de Aracaju ocorre de forma aleatória, não cumprindo com os 
requisitos dispostos em lei, tanto de cunho urbanístico quanto ambiental. Dessa forma, 
inviabiliza o direito humano ao meio ambiente equilibrado e a permanência das espécies 
e ecossistemas que habitam aquela região. (PROBIC/UNIT).
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O ACESSO AO PATRIMÔNIO GENÉTICO BRASILEIRO: 
NORMATIZAÇÃO E PROCEDIMENTO. 

Fábio Rezende Braga- Curso de Direito UNIT, frezendebraga@gmail.com, Rebecca Rodrigues 
Rebouças; UNIT, rebeccareboucas@uol.com, Profa. Dra Márcia Rodrigues Bertoldi (Coordenadora 
do Núcleo de Pós-Graduação em Direito NPGD; UNIT, marcia_bertoldi@unit.br )

O acesso ao patrimônio genético brasileiro é, desde 2001, regulado pela Medida Provisória 
2.186-16, de 23 de agosto. A referida MP regula o acesso ao componente do patrimônio 
genético para fi ns de pesquisa científi ca, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção. 
Desse modo, estas atividades somente podem ser executadas após a autorização 
expedida pelo órgão competente. Entretanto, ocorre todo o contrário. Causas como o 
desconhecimento da legislação, o que não dispensa o seu cumprimento, a burocracia, a 
morosidade dos órgãos responsáveis pela concessão do acesso, a biopirataria a serviço 
das patentes, entre outros fatores, prejudicam a aplicabilidade da MP 2.186-16. Esse 
projeto pretende analisar a aplicabilidade da MP e o procedimento de acesso ao patrimônio 
genético brasileiro. Para isso, se estudou a MP 2.186-16/2001 e os atos administrativos - 
Resoluções, Deliberações, Decretos e Orientações Técnicas - do Conselho do Patrimônio 
Genético (CGEN), autoridade nacional, com função normativa e deliberativa sobre 
as autorizações de acesso ao patrimônio genético. O projeto tem caráter qualitativo, 
desenvolvido em pesquisa bibliográfi co-documental e também em sites relacionados à 
temática e em dados disponibilizados pelos órgãos competentes (CGEN, CNPQ, IBAMA). 
Foram coletados dados referentes à quantidade, ano e tipos de pesquisas realizadas no 
país de 2003 até o ano de 2009. Realizou-se um questionário com profi ssionais dessa 
área, para entender como o Acesso ao Patrimônio Genético ocorre e como interfere na 
vida científi ca. De modo geral, observamos a necessidade real, aduzida pela pesquisa, 
de criar mecanismos efi cientes ao acesso legal do patrimônio genético, como exemplo o 
próprio Manual de Acesso ao Patrimônio Genético desenvolvido pelo Conselho de Gestão 
do Patrimônio Genético (CGEN). Entretanto, observando como essa proteção - através 
de um acesso legalmente constituído - está ocorrendo, verifi ca-se a falha em alcançar 
plenamente esse objetivo.  Segundo relatos, questionários e até mesmo a quantidade 
de empresas e fundações que requereram o Acesso, a nossa legislação precisa evoluir 
consideravelmente. Gradativamente o Brasil, país megabiodiversidade, é furtado de 
seu patrimônio genético e conhecimentos tradicionais associados. Por exemplo, a rã 
Phyllomedusa oreades, restrita ao Planalto Central brasileiro é uma possível chave para 
a cura da Doença de Chagas. Igualmente, várias espécies são patenteadas por outros 
países obtendo amostras através da biopirataria. Notamos também, o duelo entre o mundo 
econômico e o meio ambiente. Conhecemos a necessidade da preservação ambiental 
e um verdadeiro desenvolvimento sustentável, contudo deve-se frisar a importância 
de harmonizar economia à natureza, porque nada no mundo pode ser protegido sem 
contemplar esse equilíbrio.(PROBIC/UNIT).
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UM OLHAR SOBRE A MULHER NORDESTINA NOS 
FILMES “O CÉU DE SUELY DE KARIM AÏNOUZ” E 

“LUZIA HOMEM DE FÁBIO BARRETO”. 

Iza Fontes Carvalho (PAGR – Curso de Psicologia - Universidade Tiradentes – GECES – 
PROBIC/UNIT - yzinha14@hotmail.com); Renata Cristina Carvalho de Azevedo (PAGR – Curso 
de Psicologia - Universidade Tiradentes – GECES – PROVIC/UNIT - reccazevedo@hotmail.
com); Giovana Scareli – (Professora do Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Educação 
da Universidade Tiradentes – UNIT. Pesquisadora do GECES/UNIT e OLHO/UNICAMP - 
gscareli@yahoo.com.br)

O presente trabalho é fruto do projeto de Iniciação Científi ca “A Construção e a Interpretação 
da Figura do Nordestino no Cinema Brasileiro”. Neste estudo, tivemos por objetivo analisar 
três presonagens femininas em diferentes fi lmes de fi cção brasileiros: Luzia Homem (1984, 
Fabio Barreto), Baile Perfumado (1996, Paulo Caldas e Lírio Ferreira) e O céu de Suely 
(2006, Karim Ainouz). Trata-se de três personagens que viveram em épocas distintas: Maria 
Bonita, que viveu com Lampião na década de 1930, Luzia que se encontra na década de 
1980 e Suely no ano 2000. (Metodologia) A metodologia utilizada se apóia na abordagem 
qualitativa e para tal estudo foi realizada uma decupagem parcial dos fi lmes, buscando 
observar nos fotogramas, momentos em que eram reveladas essas características. Ao 
identifi car cada momento, capturamos esses fotogramas e começamos a descrevê-los 
detalhadamente buscando as relações entre os fi lmes e suas personagens. (Resultados) 
Embora o cinema tenha abordado com freqüência a fi gura da mulher, geralmente ela 
aparece relacionada a algum homem ou estereotipada como “mulher macho”. Os fi lmes que 
se passam no nordeste trazem, geralmente, uma mulher que mistura delicadeza e força, 
submissão e protagonismo, masculinidade e feminilidade, características evidenciadas a 
partir das analises dos fi lmes citados acima. (Conclusão) Nas três personagens, pudemos 
verifi car pontos em comum, como por exemplo, a força, a perseverança e a resistência 
diante dos obstáculos da vida. Concluímos então, que o cinema pode nos educar sobre um 
determinado tipo, sobre comportamentos e condutas. Uma espécie de educação visual que 
constrói estereótipos, inserindo os sujeitos em determinados grupos, neste caso a mulher 
nordestina. (PROBIC/UNIT)
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A CONSTRUÇÃO DAS NARRATIVAS SOBRE O 
FEMININO NAS RELAÇÕES AFETIVAS DOS ROMANCES 

DE CLARICE LISPECTOR E DE ADOLFO CAMINHA. 

Aura Danielle D. de Santana (Curso de Psicologia - UNIT e PROBIC/UNIT, auradanielle11@
gmail.com), Marina Bispo Rocha ( Curso de Letras – PROBIC e UNIT, maribisporocha@hotmail.
com) Fabrícia Teixeira Borges( Orientadora – PROBIC/UNIT, fabricia.borges@gmail.com).

O presente projeto se propõe investigar os enfoques narrativos das personagens femininas 
na construção das relações afetivas no romance de Clarice Lispector, Perto do Coração 
Selvagem e no de Adolfo Caminha, A Normalista. A temática da pesquisa emerge do 
interesse em estudar as abordagens de gênero acerca dos imperativos narrativos que 
permeiam a vivência das personagens literárias na construção da afetividade dos referidos 
romances.  Foi realizada uma primeira leitura dos romances identifi cando suas principais 
características, bem como de seus autores e contextos sociais e culturais no momento 
da 1ª. edição. Para esta análise, seguimos os seguintes passos: Leitura e releitura dos 
romances: foram feitas várias leituras do material selecionado; Identifi cação e descrição 
dos personagens, dos contextos sociais e culturais, evolução dos personagens nas 
histórias e desenvolvimento da narrativa do romance. Enfatizamos a teoria dialógica de 
Bakhtin para entendimento dos enunciados romanescos de Clarice Lispector (Perto do 
coração selvagem) e Adolfo Caminha (A normalista). Partindo do pressuposto de que toda 
fi cção narrativa cria um mundo verbal através da transfi guração da realidade, buscamos 
compreender como se processam as diversidades de sentidos existentes no imaginário das 
personagens através dos enunciados narrativos das relações afetivas das obras literárias, o 
que signifi ca compreender como papéis de gênero fi ccionais podem atualizar nas narrativas 
do cotidiano sócio-culturais e confi gurar perfi s subjetivos de comportamentos. A narrativa 
transporta o leitor para uma análise crítica acerca das relações entre indivíduos, confl itos e 
ligações afetivas, bem como o mundo circundante e o subjetivo, utilizando-se das situações 
persistentes na sua vivência. A escolha dos dois romances se deu pelas diferentes narrativas 
envolvendo a mulher em cada um deles e, para uma comparação dos mesmos em relação 
aos objetivos a serem desenvolvidos por este estudo. A pesquisa esta sendo realizada na 
Universidade Tiradentes, campus Farolândia na cidade de Aracaju/SE. (PROBIC-UNIT)
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FILMES SOBRE PROFESSOR: ANÁLISE DA 
UTILIZAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA A IDENTIDADE 

DE ALUNOS/PROFESSORES EM FORMAÇÃO. 

Lindsey Ferrari do Prado Moura. (Universidade Tiradentes; lindsey.ferrari@gmail.com; 
Leíze Ruama Sena Carvalho Cunha (Universidade Tiradentes; leizeruama.scc@hotmail.
com; Ronaldo Nunes Linhares (Universidade Tiradentes; ronaldo_linhares@unit.br)

Este trabalho apresenta considerações parciais sobre a pesquisa “FILMES SOBRE 
PROFESSOR: ANÁLISE DA UTILIZAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PARA A IDENTIDADE DE 
ALUNOS/PROFESSORES EM FORMAÇÃO” que pretende compreender qual a infl uência 
do cinema, através de fi lmes sobre professores, na formação do futuro professor. O estudo 
utiliza metodologia qualitativa voltada para análise compreensiva, articulando o estudo do 
audiovisual no contexto do paradigma interpretativo. São sujeitos deste estudo alunos de 
cursos de formação de professores em nível médio e graduação de Sergipe/Brasil. Os 
fi lmes foram selecionados considerando: fi lmes já trabalhados por professores formadores 
nos cursos e dois novos, selecionados pelos pesquisadores. Os alunos organizados em 
grupos focais discutiram as seguintes questões: o ideário de professor, os estereótipos, 
o papel do professor na escola e  sociedade, as práticas e didáticas, a postura diante do 
processo de aprendizagem transmitido pelos fi lmes e as semelhanças e rupturas com a 
realidade brasileira. Com a análise dos discursos, procuramos entender até que ponto os 
estereótipos propostos pelo cinema sobre professor contribuem para a construção de uma 
matriz identitária normalizadora de condutas que afetam o professor em sua formação, 
refl etindo sobre como estes estereótipos, que constituem as representações do professor 
no cinema, afetam e são incorporados pelos alunos/professores em formação. (PROBIC)
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O CONSUMIDOR PÓS-INDUSTRIAL: UM ESTUDO DA 
INTERNET ENQUANTO FERRAMENTA MODIFICADORA. 

Ivo José Fontes Silva-(ivojosefontes@gmail.com) Wenderson Felipe da Anunciação Oliveira 
(wenderson_felipe@hotmail.com); Greice Matos Nascimento(greice.m.nascimento@gmail.
com); Maria Balbina de Carvalho Menezes (maria_balbina@unit.br)

Vivencia-se um momento de mutabilidade no modo de agir dos consumidores. Até o 
fi nal do século XX para comprar qualquer mercadoria se fazia necessário dirigir-se até a 
loja ao qual vendia, porém no cenário atual, podem-se comprar produtos de várias lojas 
existentes pelo mundo sem precisar se locomover até ela, utilizando apenas a internet, 
ou seja, o mercado virtual. No entanto algumas empresas não utilizam a internet como 
ferramenta de vendas ou marketing, pois ainda não perceberam a mudança do perfi l dos 
consumidores ou não crêem no sucesso. O uso efetivo da internet permite às empresas, 
como qualquer outra ferramenta de marketing, criar vantagens competitivas. Dessa forma, 
verifi ca-se a mudança de paradigmas no mercado, como o aumento da velocidade das 
negociações e o encurtamento das distâncias. O presente trabalho é composto de três 
etapas, a primeira será feito um estudo bibliográfi co mediante uma revisão de literatura que 
norteará a compreensão da temática utilizando o auxilio de livros, artigos, sites, documentos 
eletrônicos e impressos, para dar alicerce à segunda etapa que consiste em desenvolver 
uma pesquisa de campo sobre a utilização da internet como ferramenta de compras, 
usando questionários e entrevistas, para no última etapa considerando os dados na 
pesquisa  mostrar a viabilidade da internet como ferramenta de marketing e vendas. Mostra-
se viável a aplicação do marketing da internet não por só ser uma ferramenta da gestão 
do conhecimento, mas, por aumentar o número de vendas pelo seu poder de alcance, 
consequentemente aumenta o mercado de atuação da empresa, que passa a abranger 
diversos espaços e segmentos sociais numa abrangência global onde possuir contato 
com a internet. É necessário desconstruir a percepção ainda evidente de que o uso da 
internet é um gasto sem retorno, e começar a observar pelo viés de que é um investimento 
e as empresas que não se adequarem ao novo paradigma poderá sucumbir. O cenário do 
mercado mudou, a inovação tecnológica é constante, as mudanças não são mais novidade 
neste meio, sendo estas responsáveis pelos novos métodos e pelo surgimento das novas 
ferramentas de negócios de forma que estão cada vez mais efi cientes em um contexto 
globalizado e competitivo, pois, surge neste âmbito, outros tipos de cultura de consumo, 
tornando a adaptação das empresas a essa realidade virtual necessária, pois existe o risco 
de perderem clientes. (PROVIC/PROBIC - Unit) 
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ENTRE EXPERIÊNCIAS E COMPREENSÕES: 
CARTOGRAFIAS DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

Camila Sousa dos Anjos (Curso de História - PROBIC/UNIT- Camiladosanjos88@hotmail.
com); Anthony Fábio Torres Santana (Mestrado em Educação - PROCAPS/GPECS/
UNIT - afabiotorres@hotmail.com); Iure Rodrigues (Curso de Jornalismo - PROVIC/UNIT- 
iurirodrigues1@yahoo.com.br); Cleomara Oliveira Santos (Curso de  História - PROVIC/
UNIT - cleooliveira90@bol.com.br); Dinamara Garcia Feldens (PPED/GPECS/UNIT). 

Esta pesquisa busca investigar, refl etir e dissertar sobre a formação de professores a partir 
da utilização de conceitos presentes na teoria de alguns autores pós-modernos franceses, 
na perspectiva do sujeito e das relações sociais. Valendo-se de autores que compõe a 
denominada fi losofi a da diferença, este projeto propõe pensar o indivíduo/professor 
através de outros vieses ainda pouco explorados nos estudos de formação de professores. 
Trabalhando com conceitos que referendam a formação enquanto movimentos de linhas e 
segmentariedades, a produção de uma subjetividade que ensina e constitui o professor e, 
nesta medida passa por construções e entendimento das multiplicidades, dos perceptos, dos 
afectos, dos pensamentos nômades, das diferenças, dos rizomas, dos desejos, e do próprio 
conceito, desde uma vez que este se consolida na experimentação com os processos de 
vida e se refl ete nas práticas docentes. Neste sentido, a formação do professor se dá através 
dos movimentos e trocas entre a produção da vida e suas materialidades e a constituição 
de entendimentos e conceitos que buscam teorizá-la. A presente pesquisa objetiva 
compreender este movimento de construção dos saberes e experimentações no processo 
de formação docente a partir da pesquisa com professores, observando os diversos fatores 
que compõe o cotidiano da prática educacional. É uma pesquisa de caráter qualitativo e 
etnográfi co, utilizando entrevistas semi-estruturadas gravadas com professores dos anos 
iniciais, assim como a observação do espaço escolar formal e informal, e diário de campo 
para seu registro. O material empírico coletado terá seus dados trabalhados utilizando os 
conceitos da fi losofi a da diferença como ferramentas para seu entendimento. A trama entre 
uma teoria que pensa os processos de construção das subjetividades e suas materialidades 
com a fala e as observações dos docentes/sujeitos de pesquisa produzirá entendimentos 
quanto à formação do professor, sob a perspectiva dos estudos pós-modernos resultando 
nos conceitos e nas compreensões que esta pesquisa pretende atingir.
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O LEGADO EDUCACIONAL DO ATHENEU “PEDRO II” 
PARA SOCIEDADE SERGIPANA 

Cristiane de Souza Santana Lima (UNIT/Mestrado em Educação/PPED), Assessora da 
PAACE/UNIT, cristiane_souza@unit.br; Silvânia Santana Costa (UFS/UNIT) Coordenadora 
de Estagio dos cursos a distância da Universidade Tiradentes (UNIT/NEAD). Possui 
graduação em História pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Especialização em 
Magistério Superior pela Universidade Tiradentes (UNIT). É Membro do grupo de Pesquisa 
em História da Educação: intelectuais da educação, instituições educacionais e práticas 
escolares (UFS). E também do GET (Grupo de Estudos do Tempo Presente). Mestranda em 
Educação no Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe. 
Este estudo faz parte da minha Dissertação de Mestrado em andamento sob a orientação 
da Profa. Dra. Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas E-mail: silandsan@gmail.com. 

A História da Educação em Sergipe vem crescendo constantemente em decorrência de 
vários trabalhos desenvolvidos pelos grupos de pesquisas, pelos cursos de graduação 
e pós-graduação das instituições de ensino Superior de Sergipe contribuindo para o 
alargamento de informações acerca de um elemento fundamental para a formação do povo 
sergipano. É de extrema importância o estudo sobre as instituições de ensino, a fi m de 
analisar seus procedimentos metodológicos, sua legislação, o corpo docente, discente, os 
conteúdos de ensino, bem como os cursos implantados para viabilizar o acesso ao ensino 
Superior. Em virtude disso, o presente trabalho tem por temática o curso Complementar 
do Atheneu “Pedro II” e pretende apresentar o início de um trabalho que tem o intuito de 
analisar a constituição e desenvolvimento desse curso implantado no ano de 1937. Nesse 
ano, após passar por todas as observações e avaliações vigentes da época, foi criado 
o Curso Complementar do Atheneu “Pedro II” a sessão solene foi aberta pelo professor 
Florentino Menezes e pelo Dr. Garcia Moreno. Na inauguração, o governador do Estado de 
Sergipe, Dr. Eronides de Carvalho pronunciou-se afi rmando a importância da instauração 
para atender aos anseios dos estudantes que objetivavam ingressar no Curso Superior. 
Os meios para obtenção das informações foram: a pesquisa bibliográfi ca e documental 
realizadas na Biblioteca da UNIT, na Biblioteca Central da UFS (BICEN), no Instituto 
Histórico e Geográfi co de Sergipe (IHGS), no Arquivo Público do Estado de Sergipe (APES). 
Nestes foram pesquisados os documentos legais e os impressos. O material disponível pela 
Internet também foi consultado. Percebe-se também que as instituições de ensino difundiam 
as idéias governamentais. A escola a serviço do Estado como elemento fundamental na 
preparação ideológica dos cidadãos, disciplinando, formando e controlando-os de forma 
inconsciente. Evidente que apesar de estar sobre os ditames governamentais, é inegável 
a contribuição do curso Complementar do Atheneu “Pedro II”para a preparação dos jovens 
que pretendiam ingressar no curso Superior. 

Palavras-chave: Curso Complementar, Atheneu “Pedro II”, ensino.
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ANÁLISE DA OBRA: O ENSINO PÚBLICO EM ARACAJU 
(1830 – 1871) DO PROFESSOR JOSÉ CALASANS 

BRANDÃO DA SILVA 

Silvânia Santana Costa (UFS/UNIT) Coordenadora de Estagio dos cursos a distância da 
Universidade Tiradentes (UNIT/NEAD). Possui graduação em História pela Universidade 
Federal de Sergipe (UFS). Especialização em Magistério Superior pela Universidade 
Tiradentes (UNIT). É Membro do grupo de Pesquisa em História da Educação: intelectuais 
da educação, instituições educacionais e práticas escolares (UFS). E também do GET 
(Grupo de Estudos do Tempo Presente). Mestranda em Educação no Núcleo de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe. Este estudo faz parte da 
minha Dissertação de Mestrado em andamento sob a orientação da Profa. Dra. Anamaria 
Gonçalves Bueno de Freitas E-mail: silandsan@gmail.com. 

O professor Calasans legou a sociedade sergipana e baiana, diversos estudos acerca da 
educação, do folclore, de Canudos, entre outras temáticas. O objetivo é analisar uma das 
obras desse intelectual, intitulada O ensino público em Aracaju (1830 – 1871) publicada em 
1951 na Revista do Instituto Histórico e Geográfi co de Sergipe ele faz uma abordagem sobre 
o ensino público em Aracaju no período de 1830 a 1871 contribuindo de modo signifi cativo 
para a história da educação. Como forma de obtenção das informações foi utilizada a 
pesquisa bibliográfi ca tendo como fonte principal a própria obra. Assim, o objeto desse 
estudo é a obra O ensino público em Aracaju (1830 – 1871) do professor José Calasans 
Brandão da Silva. Ele em 1951 evidencia a necessidade dos pesquisadores se debruçarem 
sobre a História da Educação, evidenciando elementos que até o momento não era de 
interesse dos historiadores. É compreensível, pois nessa época a História da Educação 
não se constituía em um campo que carecesse de atenção dos historiadores. Seguindo 
os parâmetros historiográfi cos do momento, os pesquisadores utilizavam o método 
de análise positivista. Para dar veracidade às informações empregavam a abordagem 
quantitativa representando os dados coletados por meio da estatística. Era também 
priorizado o arrolamento de documentos ofi ciais, relatórios e leis criadas pelo Estado. Nessa 
perspectiva historiográfi ca, os feitos dos homens considerados grandiosos eram exaltados 
e destacados: reis, imperadores, presidentes, entre outros tantos personagens que tiveram 
lugar privilegiado e foram analisados como únicos construtores dos rumos da História. 
Fica evidente que ao produzir O ensino público em Aracaju (1830 – 1871) no ano de 1950 
a perspectiva historiográfi ca da Nova história não fazia parte do rol de abordagem dos 
historiadores brasileiros e sergipanos. Por isso, não se priorizava a análise da educação. 
Para estudar o ensino público em Aracaju ele o dividiu em cinco fases tomando como 
marco divisor as realizações efetivadas pelo poder público. Assim, a primeira fase abrangeu 
o período de 1830 a 1855 momento no qual os habitantes de Santo Antonio de Aracaju 
solicitaram a criação da cadeira de primeiras letras até a elevação da vila em cidade. A 
segunda de abril de 1855 até 1871 teve como marco divisor a Resolução 422 estabelecendo 
a criação e remoção de cadeiras, o lançamento embrionário de aulas secundárias e uma 
cadeira para o ensino primário feminino. Já a terceira fase iniciou em 1871 com a criação 
do Atheneu Sergipense com os cursos de humanidades e normal. Percebemos a partir do 
trabalho a amplitude das contribuições do professor José Calasans também no campo da 
historiografi a sergipana. 

Palavras-chave: História da Educação. Intelectual da Educação. Ensino público.
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O PAPEL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DENTRO 
DAS ORGANIZAÇÕES: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO

Antônio da Conceição Meneses Júnior (Pós em Docência e Tutoria em EaD junior_sergipe@
hotmail.com); Dayler Antonio Neves Pinto (Mestrando em Educação Unit, daylernp@yahoo.com.br)

O estudo possui como temática vislumbrar uma abordagem teórica do que vem a ser um 
Sistema de Informação com o objetivo de verifi car o seu papel dentro das organizações 
sergipanas. São discutidos alguns dos conceitos sobre o que vem a ser: Sistema de 
Informação e suas funcionalidades, objetivando uma maior compreensão do tema 
abordado, além de uma discussão sobre o grau de importância do Sistema de Informação 
como ferramenta estratégica, efi ciente e de grande valia para o meio administrativo e 
acadêmico. O método utilizado foi o da pesquisa bibliográfi ca, que consistiu em um estudo 
sistematizado, com base em textos de livros, artigos científi cos e sites referentes ao assunto, 
a fi m de se obter embasamento teórico sobre o tema, discutindo conhecimentos e alinhando 
às experiências dos autores deste estudo. Os resultados apontam que os Sistemas de 
Informação se constituem como uma ferramenta extremamente necessária para o correto 
funcionamento das organizações, visto que com a evolução da quantidade de informação 
no mundo empresarial, tornou-se impossível o gerenciamento sem a ajuda de um sistema 
capaz de captar e gerar relatórios sobre as ocorrências. Assim, o enorme impacto da 
utilização de um Sistema de Informação é majorado pela utilização de ferramentas, atuando 
como pré-customizadores, e metodologias nas implantações nas empresas, que passam 
a ser cada vez mais “pré-fabricadas”. Incide fortemente sobre os processos a forma de 
operação das empresas, sua estrutura organizacional e sua cultura, alterando ou afetando 
as competências centrais e, portanto, seu posicionamento competitivo e, mais à frente, 
a estratégia de atuação no mercado. Apesar das atuais tendências às padronizações, 
as considerações relativas à implantação de sistemas de gestão integrados, ou não, 
mantém-se, sempre às vistas das necessidades dos usuários e das organizações e devem 
ser profundamente analisadas viabilizando, dessa forma, a adoção da uma plataforma 
customizada a cada organização.
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XII - SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA PROBIC/PROBIT /PROVIC

ÁREA: EXATAS, DA TERRA E
TECNOLÓGICAS
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LIPASE CANDIDA RUGOSA E BACILLUS ITP-001 
IMOBILIZADAS PELA TÉCNICA SOL-GEL PARA 

PRODUÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, EMULSIFICANTES E 
BIODIESEL. 

Wagner Charles Siqueira Resende/siqueirawagner@hotmail.com; Emanuelle Lima Pache 
de Faria/emanuelle.pache@gmail.com; Nayara Bezerra Carvalho/nayara.eng@hotmail.
com; Alini Tinoco Fricks/alinitf@yahoo.com.br; Álvaro Silva Lima/alvaro_lima@itp.org.br. 
Cleide Mara Faria Soares/cleide_mara@itp.org.br. 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial de aplicação preparação de lipase 
imobilizada em matriz hidrofóbica obtida pela técnica sol-gel para produção de emulsifi cantes 
e biodiesel. As enzimas imobilizadas foram obtidas pela técnica de imobilização, 
denominada encapsulação, a enzima lipase de Candida rugosa (LCR), utilizando o 
precursor tetraetilortossilicato, na ausência (EN) e presença de polietilenoglicol (ENA), e do 
caldo fermentado ou pré-purifi cado e liofi lizado de origem do Bacillus sp. ITP-001, presença 
de polietilenoglicol (ENA), imobilizados em matrizes hidrofóbicas sol-gel. Verifi cou-se que 
a enzima comercial livre e imobilizada (LCR) apresentou bom desempenho nas reações 
de hidrólise para produção de ácido graxo (12.762 μmoles e 3.499 μmoles), esterifi cação 
(98.639 μmoles e 20.089 μmoles) e de síntese de biodiesel (34,61 % e 32,68%). Enquanto 
que, o caldo fermentado (ITP-001) imobilizado em matrizes hidrofóbicas sol-gel apresentou 
desempenho inferior para reação de hidrólise e baixo desempenho na síntese de laurato 
de isopropila. Com base nestes resultados, testou-se também o caldo pré-purifi cado e 
liofi lizado na imobilização em matriz hidrofóbica, onde verifi cou-se uma maior efi ciência na 
reação de hidrólise (7.885 μmoles) e na síntese de laurato de isopropila (44.133 μmoles) para 
a enzima liofi lizada imobilizada. Contudo, a utilização deste novo biocatalisador na modifi cação 
de óleos vegetais (soja e canola) sob as mesmas condições utilizadas para a enzima comercial 
apresentou baixa conversão de biodiesel ou ésteres etílicos. (PROBIC/UNIT).
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OL4JSF: UMA BIBLIOTECA DE COMPONENTES PARA 
ELABORAÇÃO DE APLICAÇÕES GEOESPACIAIS. 

Robert Anderson Nogueira de Oliveira/ranomail@gmail.com, Rafael Oliveira Vasconcelos/
rafaelosbrodhis@gmail.com, Fábio Soares Silva/fabio@code2.com 

Cada vez mais os gestores precisam de ferramentas e recursos efi cazes para auxiliar a 
tomada de decisões, e assim diminuir os riscos inerentes a esse processo. Nesse sentido, 
os sistemas de informação geográfi ca são de suma relevância em cenários nos quais a 
localização ou propriedades geográfi cas determinam o sucesso ou não de determinados 
empreendimentos. Contudo, a elaboração de tais sistemas apresenta uma complexidade 
elevada devido, em parte, à ausência de recursos tecnológicos capazes de aumentar a 
produtividade no desenvolvimento e, ainda, integrar geotecnologias existentes. Nesse 
cenário, o presente trabalho descreve um framework de código aberto (open source) cujo 
objetivo principal é elevar a produtividade da implementação e facilitar a manutenção 
de SIGs (Sistemas de Informações Geográfi cas). Os componentes JSF criados foram 
testados e executados em uma aplicação Web de forma a comparar o resultado em relação 
a não utilização desses componentes, ou seja, utilizando diretamente código Javascript 
fornecido pela biblioteca OpenLayers. O desenvolvedor do SIG consegue rapidamente 
elaborar páginas sofi sticadas com poucas linhas de código e, acima de tudo, utilizando 
recursos disponibilizados pelos ambientes de desenvolvimento que já estão mais do que 
consolidados na construção de aplicações Web convencionais. Por outro lado, sem o 
OL4JSF, ou seja, desenvolvendo diretamente sobre o OpenLayers através de Javascript, o 
código fi ca muito extenso e propenso a erros de digitação, tendo em vista que os ambientes 
de desenvolvimento atuais pouco podem fazer para auxiliar o desenvolvedor nesse sentido. 
A utilização do OL4JSF resulta em um aumento signifi cativo da produtividade e qualidade 
no desenvolvimento de soluções SIG para Web, pois coloca a complexidade da elaboração 
de aplicações dessa natureza no mesmo patamar de aplicações Web tradicionais. 
Desde sua concepção, o OL4JSF teve por base a adoção de padrões e tecnologias para 
maximizar a confi abilidade do produto fi nal construído. Assim sendo, isso se refl etiu na 
qualidade dos componentes elaborados e na arquitetura sólida sobre a qual o framework foi 
desenvolvido. Adicionalmente, o framework possui uma ampla documentação em constante 
desenvolvimento, garantindo, com isso, a continuidade, evolução e qualidade do próprio 
projeto e, conseqüentemente, de aplicações que fazem uso de seus vastos recursos. 
(PROVIC/UNIT).
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PRODUÇÃO DE BIODIESEL ETÍLICO DE ÓLEOS 
VEGETAIS UTILIZANDO LIPASE COMERCIAL 

IMOBILIZADA (NOVOZYME 435). 

Monna Lisa Barreto Queiroz/lisa-unit@hotmail.com; Suzane Santos Santana/
suzanesantana@yahoo.com.br; Heiddy Marquez Alvarez/marquezheiddy@gmail.com; 
Montserrat Heredia Fortuny/alinitf@yahoo.com.br; Álvaro Silva Lima/aslima2001@yahoo.
com.br; Cleide Mara Faria Soares/Cleide_Mara@itp.org.br; Cláudio Dariva/alinitf@yahoo.
com.br; Alini Tinoco Fricks/alinitf@yahoo.com.br. 

O presente projeto propõe a produção de biodiesel etílico a partir de óleo vegetais utilizando 
lipase imobilizada comercial Candida antarctica (Novozyme 435) como biocatalisador. As 
reações foram conduzidas sob aquecimento convencional em banho termostatizado a 60°C. 
Os produtos obtidos das reações de biodiesel foram caracterizados para determinação de 
sua composição em ésteres etílicos utilizando a técnica de cromatografi a gasosa (CG). 
As variáveis estudadas foram: concentração de tert-butanol (5-20%), (razão molar (1:1,5 - 
1:18 / óleo: álcool), tempo reacional (1,5-6 h) e a concentração de enzima (1,68% - 6,72% 
m/m em relação ao óleo). Utilizando óleo de soja determinou-se o efeito da presença de 
tert-butanol como agente protetor da enzima, a melhor resposta foi obtida com 10% de 
tert-butanol. Na concentração de enzima 3,36% e razão molar óleo:etanol 1:3 foi realizada 
cinética de reação até 24h, obtendo conversão máxima de 69,43% e 74,28% para óleo de 
soja e de girassol, respectivamente. Variando-se a quantidade de enzima foi possível obter 
altas conversões com tempo reacional bem mais curto. Na produção de biodiesel a partir 
do óleo de soja as maiores conversões obtidas foram nas razões molares 1:3 e 1:6 com 
6,72% de enzima (65,97% e 68,28% respectivamente), mostrando boa efi ciência com baixa 
concentração de etanol. Utilizando o óleo de girassol, e com a mesma concentração da 
enzima 6,72%, observou-se maior conversão (79,42%) na razão molar de 1:6 com tempo 
reacional de 6 horas. A partir dos resultados pode-se constatar que as reações para produção 
de biodiesel foram efi cientes em meio convencional utilizando ambos óleos vegetais com 
etanol e utilizando como catalisador a Novozyme 435. Estes são resultados prévios para 
que possamos utilizar os parâmetros básicos obtidos (razão molar, concentração de enzima 
e tempo reacional) para conduzir posteriormente as mesmas reações em meio alternativo, 
irradiação de micro-ondas e então comparar os resultados obtidos nas duas formas de 
condução do processo: micro-ondas e aquecimento convencional. (PROBIC/UNIT).
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PRODUÇÃO ENZIMÁTICA DE ÉSTERES DE ÁCIDOS 
GRAXOS SOB IRRADIAÇÃO DE MICRO-ONDAS. 

Monna Lisa Barreto Queiroz/lisa-unit@hotmail.com; Suzane Santos Santana/
suzanesantana@yahoo.com.br; Heiddy Marquez Alvarez/marquezheiddy@gmail.com; 
Montserrat Heredia Fortuny/alinitf@yahoo.com.br; Álvaro Silva Lima/aslima2001@yahoo.
com.br; Cleide Mara Faria Soares/cleide_mara@itp.org.br; Cláudio Dariva/alinitf@yahoo.
com.br; Alini Tinoco Fricks/alinitf@yahoo.com.br. 

O presente trabalho propõe a esterifi cação de ácidos graxos com isopropanol catalisada por 
lipase imobilizada comercial Candida antarctica (Novozyme 435) sob irradiação de micro-
ondas. Todas as reações foram conduzidas a 50W de potência com temperatura máxima 
de 60°C. Os efeitos de tempo de reação (1-10min), concentração de enzima (3,36 - 6,72% 
m/m com respeito à massa de ácido) e natureza do ácido graxo (láurico, oleico, palmítico e 
esteárico) sobre a esterifi cação foram estudados tanto em aquecimento convencional quanto 
em micro-ondas. Para todas as condições experimentais foram observadas aumentos nas 
conversões obtidas sob irradiação de micro-ondas. A esterifi cação de ácido láurico alcançou 
maiores conversões (8,9%) comparada ao aquecimento convencional (1,8%), com apenas 
um minuto de reação e 3,36% de enzima, um aumento de cerca de 400% na atividade da 
enzima. O ácido palmítico teve sua conversão ao éster isopropílico aumentado em 987% 
sob irradiação micro-ondas (10,9%) comparado ao aquecimento convencional (1,0%) em 
apenas 2 minutos de reação. Para tempos reacionais maiores (3-5min), os aumentos nas 
conversões sob irradiação de micro-ondas foram mais modestos, mas permaneceram acima 
de 100% para todos os ácidos. Aumento na concentração de enzima propiciou aumento 
nas conversões para todos os ácidos. Novamente, maiores conversões foram obtidas sob 
irradiação de micro-ondas, alcançando aumento de 245% (42,5%) na conversão comparado 
ao aquecimento convencional (12,0%) na síntese de palmitato de isopropila com tempo 
reacional de 5min e 5,04% de enzima. Os resultados indicam uma boa estabilidade de 
lipases sob irradiação de micro-ondas, potencial meio reacional para reações enzimáticas. 
(PROBIC/UNIT).
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UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS COMBINADAS FENTON/
ELETROFLOTAÇÃO NO TRATAMENTO DA ÁGUA 

PRODUZIDA. 

Levy Coelho Portela (Curso de Engenharia Ambiental - UNIT e LMTE/ITP/UNIT, levy_
portela@hotmail.com) Igor Luiz de Souza Aragão (Curso de Engenharia Ambiental - UNIT 
e LMTE/ITP/UNIT, igor.aragao88@hotmail.com) Josiane Silva de Oliveira (Mestrado em 
Engenharia de Processos - UNIT e LMTE/ITP/UNIT, josi_sol@hotmail.com), Eliane Bezerra 
Cavalcanti (LMTE/ITP e UNIT, eliane@itp.org.br) e Álvaro Silva Lima (LPA/ ITP e UNIT, 
alvaro@itp.org.br).

Com a crescente demanda por petróleo e seus derivados, é cada vez maior a produção 
de água oleosa. Este indesejável efl uente necessita passar por tratamento antes de sua 
disposição fi nal, atendendo requisitos legais para descarte no meio ambiente (CONAMA 
393/2007) ou requisitos técnicos para injeção em poços de petróleo. Um dos problemas é a 
valor do TOG (teor de óleos e graxas)(400 ppm) e a presença do substâncias orgânicas em 
altas quantidades. O objetivo do trabalho é utilizar técnicas combinadas de eletrofl otação 
(remoção do TOG) e Reagente Fenton como agente oxidante no processo de degradação e 
verifi car o efeito sinérgico entre eles. O H2O2 (peróxido de Hidrogênio) a ser utilizado será 
gerado por um processo eletroquímico que produz 0,24% de H2O2 em condições ótimas 
de trabalho, V=5V e Qv=0,11 L/s, em fl uxo contínuo. Utilizaremos o sistema de reciclo 
total, utilizando um reator de eletrofl otação (PFER, Plug Flow Electrochemical Reactor) 
e um tanque de mistura (CSTR, continuous-fl ow Stirred Tank Reactor) em um processo 
contínuo com o objetivo de obter uma melhor efi ciência no tratamento e um menor tempo 
de residência. Através de trabalhos anteriores, com sistema em batelada, obtivemos uma 
excelente sinergia entre os processos citados, chegando a uma remoção de TOG na ordem 
de 99%, com um volume tratado de 15 L e concentração inicial de TOG igual a 900 ppm, 
aplicando um potencial de célula 4 V e [Fe+2]= 100 ppm e [H2O2]= 500 ppm.(PROBIC/UNIT)
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FOTOELETROCATALISADORES PARA A DEGRADAÇÃO 
DE CORANTES ANTRAQUINÔNICOS. 

Lucas Santos da Costa (Engenharia Ambiental, LEN-ITP/UNIT, fi lecosta@hotmail.com), 
Marilia Moura de Salles Pupo (Engenharia Ambiental-UNIT, marilia_pupo@hotmail.com), 
Aíle Carvalho Figueiredo (Engenharia de Produção, LEN-ITP/UNIT, lili_fi gueiredo_1@
hotmail.com), Katlin Ivon Barrios Eguiluz (LEN-ITP/UNIT, katlinbarrios@gmail.com), 
Giancarlo Richard Salazar Banda (LEN-ITP/UNIT, gianrsb@gmail.com). 

Corantes têxteis quando despejados em meios aquáticos interferem nos processos de 
fotossíntese por diminuir a profundidade de penetração da luz no meio, além de apresentarem 
uma alta concentração de metais pesados e outros compostos químicos potencialmente 
cancerígenos. Assim, o desenvolvimento de novas tecnologias limpas e efi cientes capazes 
de minimizar a toxicidade de efl uentes têxteis é de grande importância; dentre os quais se 
encontra a fotoeletrocatálise, utilizando de uma forma combinada a radiação UV (foto) e à 
aplicação de eletrolise (eletro). Neste estudo, foi usado o método Pechini modifi cado para a 
preparação de fotoeletrocatalisadores, o qual consiste inicialmente na formação de quelatos 
entre os cátions metálicos dissolvidos em solução aquosa com ácido cítrico e posteriormente 
na polimerização através de uma reação de poliesterifi cação com etilenoglicol, visando uma 
melhor distribuição dos cátions (aleatoriedade) a nível atômico, na estrutura polimérica.  
Foram usadas soluções de cloreto de rutênio e de propóxido de titânio e nanopartículas de 
TiO2, como dopante, para obter as composições desejadas dos eletrodos. Foram preparados 
05 tipos de eletrodos: Ti/TiO2, Ti/RuO2, Ti/(TiO2)0,50(RuO2)0,50, Ti/(TiO2)0,25(RuO2)0,75 e 
Ti/(TiO2)0,75(RuO2)0,25 todos eles dopados com nanopartículas de TiO2. A caracterização 
dos eletrodos foi realizada utilizando microscopia ótica de lente invertida, microscopia de 
força atômica e voltametria cíclica em soluções de NaCl (0,1 mol L1) ou Na2SO4 (0,033 mol 
L1) como eletrólito de suporte. Para este trabalho foi utilizado o corante antraquinônico azul 
Indanthren C-BC (da Dystar). Alíquotas dos efl uentes sintéticos foram analisadas em um 
espectrofotômetro para determinar a sua absorbância, antes e depois dos experimentos de 
degradação, e com isso determinar a percentagem de tratamento do sistema. O eletrodo Ti/
(TiO2)0,25(RuO2)0,75 apresentou uma maior porosidade superfi cial, como também a maior 
densidade de corrente nas curvas voltamétricas; como conseqüência, os experimentos de 
degradação do efl uente apontaram a melhor efi ciência para o mesmo eletrodo, obtendo 
efi ciência de 54,2% na degradação em solução de Na2SO4 e de 99,67% em solução de 
NaCl nos experimentos de 3h de duração, e 99,96% para experimento de 8h em solução de 
NaCl, se mostrando como o eletrodo de aplicação mais viável. O método Pechini se mostrou 
uma forma viável de preparação de anodos dimensionalmente estáveis modifi cados com 
nanopartículas de TiO2 para estudos fotoeletrocatalíticos. Por fi m, a aplicação do sistema 
de degradação fotoeletrocatalítica apontou a melhor efi ciência para o eletrodo com maior 
teor de Ru, provavelmente devido à elevada condutividade e atividade eletrocatalítica dos 
óxidos de Ru, sugerindo esta composição como a mais viável para futuras aplicações em 
escala piloto. Estudos adicionais deverão ser realizados visando à variação de alguns 
parâmetros experimentais para se defi nir condições ideais que aumentem a efi ciência do 
processo. (PROBIC/UNIT).
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USO DA ENZIMA BURKHOLDERIA CEPACIA 
IMOBILIZADA PELA TÉCNICA SOL-GEL NA PRESENÇA 

DE LÍQUIDOS IÔNICOS NA HIDRÓLISE 
AZEITE DE OLIVA.

T.C.G. Conceição; W.C.S. Rezende; N. B. Carvalho;  A.T.Fricks;  A. S. Lima; C. M. F. Soares. 

A necessidade de fontes alternativas utilizando a biocatálise vem se aprofundando cada 
vez mais o estudo que possam possibilitar melhores resultados para a produção de ácidos 
graxos, ésteres e ésteres etílicos. Uma das alternativas, é o uso de enzimas imobilizadas 
para sua reutilização em biorreatores. Portanto, o presente projeto tem como o objetivo 
estudar as propriedades bioquímicas da enzima Burkholderia cepacía livre e imobilizada 
para a produção de ácidos graxos, utilizando técnica sol-gel na presença de líquidos iônicos. 
A imobilização da lipase foi realizada da seguinte forma: o tetraetilortosilicato (TEOS) foi 
dissolvido em etanol absoluto em atmosfera inerte de nitrogênio, onde adicionou-se ácido 
clorídrico dissolvido em água ultra pura (solução pré-hidrolisante) sem ou com 1% (v/v) de 
Aliquar-Sigma. Neste estudo, verifi cou-se a infl uência do pH (2 a 12) e da temperatura (30 a 
70°C). O potencial de produção de ácido graxo, utilizando lipase imobilizada foi determinado 
na hidrólise do azeite de oliva a 55ºC por 5min. Os ácidos graxos liberados foram titulados 
com solução de KOH (0,01N), utilizando fenolftaleína como indicador. Com base neste 
estudo foi determinado o pH ótimo e a temperatura ótima para a enzima imobilizada, a 
qual foi respectivamente, pH 3 e 55°C. Pode-se notar, que ocorreu o deslocamento do pH 
de 5 para 3 da enzima livre para imobilizada na reação de hidrólise de óleos vegetais e 
a temperatura ótima foi a mesma para enzima livre e imobilizada (55°C).(PROBIC/UNIT).
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PRODUÇÃO ENZIMÁTICA DE EMULSIFICANTES EM 
PROPANO PRESSURIZADO E BIODIESEL A PARTIR DE 

ÓLEO VEGETAL. 

Priscilla de Souza Santana (Curso de Farmácia  UNIT e LEB/ITP/UNIT, priscilla.ss@hotmail.
com), Nayara Bezerra Carvalho (Curso de Mestrado em Engenharia de Processos  UNIT e 
LPA/ITP/UNIT, nayara.eng@hotmail.com), Claudio Dariva (NUESC/ ITP e UNIT, claudio_
dariva@itp.ogr.br), Lisiane dos Santos Freitas (LTTL/ ITP e UNIT, lisiane_freitas@itp.
ogr.br), Aline Tinoco Fricks (LEB/ ITP e UNIT, alinitf@yahoo.com.br), Álvaro Silva Lima 
(LPA/ ITP e UNIT, alvaro_lima@itp.ogr.br), Cleide Mara Faria Soares (LPA/ ITP e UNIT, 
cleide_mara@itp.ogr.br).

O objetivo deste trabalho foi verifi car a produção de emulsifi cantes em propano pressurizado 
e biodiesel a partir de óleo de soja, utilizando Lipase Candida rugosa livre e imobilizada em 
matrizes hidrofóbicas obtidas pela técnica sol-gel. A produção do emulsifi cante laurato de 
isopropila, foi quantifi cada pelo consumo de ácido láurico na reação com isopropanol, na 
presença de 10% (p/v) de peneira molecular. As reações foram conduzidas em reatores 
fechados de 100mL, e foram coletadas alíquotas de 300μL, diluídas em 20ml de acetona-
etanol (1:1) onde a quantidade de ácido láurico consumido foi determinado por titulação 
com NaOH 0,1N, utilizando fenolftaleína como indicador. A condição ótima de reação foi 
alcançada com 500U de enzima livre e imobilizada por grama de óleo, na razão molar óleo 
de soja:álcool de 1:6 à 40oC, cuja a conversão de ésteres foi determinada em cromatografo 
gasoso modelo CP-3800 da VARIAN. O rendimento de imobilização foi de aproximadamente 
30%. Para produção de emulsifi cantes utilizando a Lipase Candida rugosa livre foi de 21,41% 
e para a imobilizada foi de 35,93%. Os resultados obtidos para a atividade de esterifi cação 
da LCR livre e imobilizada submetida a propano pressurizado apresentou uma perda de 
atividade residual entre 50 e 70%, a 200 bar na temperatura de 45°C. Para produção de 
biodiesel a Lipase Cândida rugosa livre foi de 22,49% em 96h e a imobilizada foi de 34,61% 
em 120h. Neste caso, os resultados obtidos são superiores ao descrito na literatura para a 
enzima imobilizada para a produção de biodiesel. (PROBIC/UNIT).
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PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 
FOTOCATALISADORES APLICADOS A DEGRADAÇÃO 

DE BTXS. 

Tiago Santos da Silva (tiagobahea@hotmail.com), Mariana Sampaio Lomes, Laís Valentino da 
Silva, Marluce Santana Santos, Renan Tavares Figueiredo(Renan_fi gueiredo@yahoo.com.br).

A contaminação de água subterrânea por vazamento de gasolina proveniente de tanque de 
armazenamento subterrâneo constitui uma das principais preocupações pelos seus riscos 
ambientais e a saúde humana. Ao entrar em contato com as águas subterrâneas a gasolina 
se dissolve parcialmente e os compostos BTEX, são os primeiros constituintes a atingir 
o lençol freático, tornando-se um indicativo da presença de gasolina. Um dos destaques 
apontado para as soluções dos problemas ambientais são os POA, baseados na geração 
de radicais hidroxil (OH) como agente oxidante. Dentre os POA, a fotocatálise se destaca 
nos processos de purifi cação ambiental pela destruição de contaminantes orgânicos, 
produzindo CO2, H2O e ácidos minerais.  Neste trabalho foi estudado a preparação dos 
Catalisadores TiO2 puro e suportado em Al2O3, ZnO e MgO. Em todas as preparações 
foram utilizados tricloreto de titânio P.A. [TiCl3 15%], carbonato de amônio P.A.[(NH4) 2 
CO3], ácido clorídrico [HCl], nitrato de zinco [Zn(NO3)2. 6H2O] e nitrato de magnésio e 
Alumínio. Os catalisadores sintetizados pelo método de precipitação foram caracterizados 
por área BET, onde as análises por adsorção de N2 determinam a área superfi cial dos 
fotocatalisadores. E o DRX, que possibilita determinar o arranjo dos átomos, comprimentos 
e ângulos de ligação das estruturas cristalinas dos sólidos. No inicio o método utilizado foi 
o da precipitação, a reação física consistiu em dois processos: nucleação e crescimento 
dos cristais. Em seguida os suportes ZnO, MgO e Al2O3 foram preparados, fi ltrados e 
lavados com água deionizada, secados em estufa e calcinados. Foi realizada a análise 
de difração de raios-X, dos suportes e dos catalisadores calcinados e, por ultimo foi feita a 
análise textural por adsorção de N2. A preparação dos catalisadores apresentou resultados 
satisfatórios, comprovados pela análise de Área Superfi cial e Difração de Raios  X. A 
utilização do TiO2 torna-se viável, pelo fato de ser inofensivo ao meio ambiente, foto-estável 
, de fácil recuperação e pelo seu baixo custo. Quando incorporado o TiO2 aos suportes de 
ZnO, MgO e Al2O3, estes agregaram novas características físico e química como pode ser 
visto nos DRX, na acidez e na área BET. (PROVIC/UNIT).
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PROMOVENDO A SAÚDE NO CORREDOR DO IML: UM 
ESTUDO SOBRE O ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO. 

Floricelia Santana Teixeira (Curso de Psicologia UNIT, teixeira.fl or@hotmail.com); Co-autor: 
MsC. Matheus Batalha (matheusbatalha@ig.com.br). 

O Instituto Médico Legal Dr. José Rolemberg Leite (IML) é um espaço de trabalho confuso 
e conturbado. A falta de recursos físicos é um grande difi cultador da prática educativa, e 
prejudica o desenvolvimento das ações. Este estudo teve como objetivo contribuir para uma 
melhor compreensão da dinâmica de funcionamento da instituição, através das dimensões 
de comprometimento e a formação das redes sociais informais no ambiente de trabalho, 
além de examinar como esses fatores poderiam interferir no momento da espera do serviço 
de atendimento do IML. A metodologia foi construída a partir de um projeto de pesquisa-
ação voltado para a educação em saúde, com delineamento de natureza qualitativa e 
concebido através das propostas do interacionismo simbólico. Para a coleta dos dados 
inicial, foram realizadas observações participantes, entrevistas com alguns funcionários 
e conversas informais com as vítimas. Os resultados preliminares apontam que alguns 
aspectos psicológicos são trabalhados de modo equivocado pela instituição. O corredor 
foi tomado como campo de estudo porque nele as pessoas aguardavam por um longo 
período de tempo até serem chamadas para o exame pericial. Nele foi possível identifi car 
três aspectos fundamentais para a compreensão do funcionamento da instituição: 1- O 
espaço físico prejudica o desenvolvimento do serviço e faz com que o público atendido 
se sinta mal acolhido e desrespeitado; 2- Os profi ssionais sentem-se perdidos em seus 
afazeres e não apresentam expectativas em relação ao seu futuro profi ssional; 3- A espera 
pelo atendimento médico, em um local impróprio e sem privacidade provoca diferentes 
reações entre as vítimas. A partir dos resultados iniciais foi possível delimitar um projeto 
de intervenção, ainda em execução, que tem como objetivo central reduzir a pressão 
institucional, aumentando o comprometimento dos profi ssionais com a população assistida. 
O treinamento é parte fundamental do desenvolvimento de qualquer instituição e a ação 
proposta a partir dos dados investigados será direcionada aos funcionários do acolhimento 
psicológico, com o intuito de ajudá-los a defi nir um modelo de atuação em saúde sustentado 
pela humanização e que possibilite uma prática autônoma e crítica junto aos outros setores 
da instituição. (Práticas Investigativas/ UNIT)
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PERFIL DEMOGRÁFICO DA POPULAÇÃO IDOSA 
RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE ARACAJU-SERGIPE. 

Profº Msc Patrícia Almeida Fontes (Professora da Universidade Tiradentes); Alan dos Santos 
Fontes (al_fontes@hotmail.com);  Carlos Dornels Freire de Souza (cdornells@hotmail.com); 
Géssica Uruga de Oliveira (gessica_uo@hotmail.com); Raquel Santos Torquato (raquel_
hotmail.com); Rogério Batista de Santana (rogeriobasan@yahoo.com.br). 

O envelhecimento se deve ao conjunto de transformações moleculares que ocorrem no 
organismo humano, iniciando no nascimento, segundo alguns autores, e culminando com 
a morte do indivíduo. Estima-se que a população idosa brasileira dobre até o ano de 2025, 
segundo dados do IBGE. Percebe-se a necessidade de compreender a demografi a da 
população idosa para que políticas públicas sejam implementadas no sentido de melhor 
atende-la. Este trabalho objetiva traçar o perfi l demográfi co do idoso de Aracaju-SE. Trata-se 
de um estudo de delineamento transversal, envolvendo 297 idosos residentes no Município 
de Aracaju-Se. Foi aplicado um questionário multidimensional composto por 24 questões 
a cerca dos hábitos de vida e familiares. Após a coleta, os dados foram informatizados e 
submetidos à análise estatística simples. 56% dos entrevistados eram do gênero masculino, 
61% possuíam idade entre 65-74 anos e 13% apresentavam idade superior a 85 anos. 
54,2% residem com esposo (a), 44,78% com fi lhos e apenas 3,03% residem sozinhos. 
55,21% possuem plano de saúde. Quando questionados quanto a número de internamentos 
nos últimos dozes meses, 77% deles afi rmaram não ter passado nenhuma noite no hospital 
no último ano. Quanto ao grau de escolaridade, 31% possuíam segundo grau completo 
e 7% não possuíam nenhuma escolaridade. 26% da amostra tinham renda mensal igual 
a um salário mínimo e 8,42% apresentavam renda superior a dez salários. Quanto ao 
estado conjugal, 48% eram casados (as), 25% viúvos (as). 40% da amostra consideravam 
sua saúde boa e apenas 4,04% ruim. 36% dos pesquisados tinha de 2 a 4 fi lhos, 12,1% 
moravam sozinhos e 51,18% com 2 a 5 pessoas. No quesito satisfação com a vida, 91% 
declararam estar satisfeitos com a vida que levam, 53,87% afi rmaram ser sexualmente 
ativos. No que concerne a presença de co-morbidades, 48% possuem algum tipo de 
enfermidade e 56,2% fazem uso de medicamentos. Quanto ao nível de atividade física, 47% 
disseram praticar exercícios regularmente. Conclui-se, a partir das variáveis estudadas, que 
a amostra apresenta condições de saúde, distribuição de renda e satisfação com a vida 
superiores àquelas relatadas para a população brasileira. E mais, o gênero predominante 
foi o masculino, diferentemente de outros estudos nacionais. (Práticas Investigativas/ UNIT)
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DA OSTEOARTRITE 
DE JOELHO EM PACIENTE HIPERTENSA. 

Géssica Uruga Oliveira (gessica_uo@hotmail.com); Bárbara Ingrid Santos Gois 
(vistobrancoedai@hotmail.com); Jéssica Luiza de Almeida Rocha (jla@hotmail.com); 
Roberta Pires Gama (piresg@hotmail.com); Rogério Batista de Santana (rogeriobasan@
yahoo.com). Walderi Monteiro da Silva Junior ( Professor Doutor da Universidade Federal 
de Sergipe).

A osteoartrite (OA) é sem dúvida a afecção mais freqüente do sistema músculo-esquelético e 
a que mais está relacionada com o envelhecimento biológico e pode ser secundária a outros 
eventos.  Acomete 20% da população mundial, sendo a terceira causa de afastamento do 
trabalho. Além da dor há diminuição importante da amplitude de movimento e da força 
muscular que acarreta limitação funcional interferindo nas atividades de vida diária. Relatar 
a evolução de uma paciente com osteoartrite de joelho, após sessões de fi sioterapia, 
bem como discutir a interferência da hipertensão arterial no tratamento fi sioterapêutico 
da osteoartrite. O estudo foi desenvolvido com uma paciente do sexo feminino, 76 anos, 
hipertensa estágio 3, portadora de osteoartrite no joelhos classifi cada como extremamente 
grave quanto a avaliação funcional, atendida no ambulatório de Fisioterapia do Centro de 
Educação e Saúde Drª Leonor Barreto Franco. A paciente foi submetido a uma avaliação 
funcional antes e após 19 sessões de tratamento, com duração de 50 minutos/sessão 
e frequência de 2 atendimentos semanais. O programa terapêutico consistiu de terapia 
analgésica e antiinfl amatória, utilizando recursos eletrotermoterapêuticos (gelo e ultrassom), 
cinesioterapia e treinamento aeróbio na bicicleta ergométrica. Os recursos fi sioterapêuticos 
utilizados foram efetivos, proporcionando uma melhora na sensação dolorosa avaliada 
através da escala numérica verbal da dor, e da amplitude de movimento avaliada através 
de goniometria. Foi ainda verifi cada uma redução da pressão arterial da paciente durante 
o estudo. O protocolo de atendimento utilizado neste estudo mostrou-se efi caz quanto a 
redução da dor e aumento da amplitude de movimento. Apesar de a literatura desaconselhar 
a cinesioterapia em pacientes com níveis pressóricos acima de 180mmHg, neste estudo a 
utilização da mesma não trouxe prejuízos a paciente, sendo ainda verifi cado um redução 
nos níveis pressóricos. (Práticas Investigativas/ UNIT)
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA NO PACIENTE 
PARKINSONIANO GRAVE: ESTUDO DE CASO. 

Carlos Dornels Freire de Souza (cdornells@hotmail.com); Alan dos Santos Fontes (al_fontes@
hotmail.com); Rogério Batista de Santana (rogeriobasan@yahoo.com.br);  Prof. Dra Olga 
Sueli Marques Moreira (Professora Doutora da Universidade Tiradentes- UNIT) 

O mal de Parksinson é uma doença neurodegenerativa progressiva do SNC, caracterizada 
pela redução da produção do neurotrasmissor dopamina da substância negra do 
mesencéfalo, comprometendo a via Nigro-estriatal. Rigidez, bradicinesia, tremor de 
repouso, perda de refl exos posturais e marcha festinante são clinicamente marcantes nos 
portadores. Demonstrar a importância da fi sioterapia no paciente parkinsoniano grave por 
meio de estudo de caso clínico. O estudo foi realizado na Clinica Escola Ninota Garcia. O 
paciente foi inicialmente submetido à avaliação funcional com base nos índices de KATZ 
e BONFAQ e a avaliação clínica, tendo como diagnósticos funcional de limitação grave 
para atividades de autocuidado e de vida diária instrumental, topográfi co neurológico 
de tetraparesia hipertônica grave e respiratório de alteração de componente elástico de 
parede torácica. O paciente foi submetido a 15 sessões de fi sioterapia, sendo 3 semanais 
de 1 hora, cada. O programa fi sioterapêutico envolveu intervenção motora, por meio de 
exercícios de alongamento, fortalecimento muscular, mobilidade global e marcha, e 
respiratória, através de técnicas de expansão pulmonar. Após a intervenção, o paciente 
fora novamente avaliado, os dados tabulados e comparados por meio de análise estatística 
descritiva. Quanto ao quadro funcional não foi observado melhora, já que se encontra em 
estágio avançado da doença. Na análise clínica, apresentou melhora da função pulmonar, 
com redução de broncoaspiração, do estado hipersecretivo e sialorréia. No aspecto motor, 
contatou-se ganho de força de MMSS e MMII, de fl exbilidade geral e mobilidade do tronco. A 
fi sioterapia motora e respiratória mostrou-se efi caz no trato e na prevenção de complicações 
decorrentes do estágio avançado da doença de Parkinson para este paciente. (Práticas 
Investigativas/ UNIT)
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REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA CAPSULITE 
ADESIVA: ESTUDO DE CASO. 

Bárbara Ingrid Santos Gois (vistobrancoedai@hotmail.com); Géssica Uruga Oliveira 
(gessica_uo@hotmail.com); Roberta Pires Gama (piresg@hotmail.com); Rogério Batista 
de Santana (rogeriobasan@yahoo.com.br); Walderi Monteiro da Silva Junior (Professor 
Doutor da Universidade Federal de Sergipe).

A capsulite adesiva é uma doença que acomete o sistema músculo-esquelético, sendo 
causa de grande desconforto e incapacidade funcional, na maioria das vezes de curso 
prolongado, afetando de maneira signifi cativa as atividades da vida diária do paciente. É 
um termo utilizado para denominar a condição de dor e rigidez da articulação glenoumeral 
aos movimentos passivos. A patologia ocorre essencialmente na cápsula articular; ela 
se encontra espessada, inelástica e friável. Ocorre fi brose e infi ltração perivascular 
aumentada. O líquido sinovial é normal. O volume da articulação é sempre diminuído, em 
torno de 3- 15 ml, ao invés de 20- 25 ml da capacidade articular normal. relatar o tratamento 
fi sioterapêutico para eliminar o desconforto e de restaurar a mobilidade e a função do 
ombro. O estudo foi realizado tendo como base a avaliação, o tratamento, a evolução e 
a reavaliação do tratamento fi sioterapêutico em um paciente do gênero masculino com 
idade de 59 anos, diagnóstico clínico de capsulite adesiva. Foi atendido por 10 sessões 
no Centro de Educação e Saúde da Universidade Tiradentes na cidade de Aracaju/SE. As 
sessões, realizadas duas vezes por semana, entre o mês de outubro e novembro de 2009, 
consistiram de liberação miofascial para ganho na amplitude de movimento do ombro 
comprometido, utilização recursos eletrotermoterapêuticos (ultrassom), cinesioterapia e 
mecanoterapia. Os recursos fi sioterapêuticos utilizados foram efetivos, proporcionando 
ganho de 20° da amplitude de movimento articular tanto para abdução quanto para fl exão 
do membro superior lesado, verifi cado pela goniometria. O protocolo de atendimento 
utilizado neste estudo mostrou-se efi caz quanto o aumento da amplitude de movimento. 
Sendo o mais importante à auto-estima do paciente a partir da melhora do quadro clinico. 
(Práticas Investigativas/ UNIT)
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TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE LOMBALGIA NO 
PÓS FRATURA DE L1: ESTUDO DE CASO. 

Chiara Andrade Silva (curso de fi sioterapia-UNIT, chiara.andrade@yahoo.com); Larissa 
Moura dos Santos(curso de fi sioterapia-UNIT, lalaballet@hotmail.com); Dr. Walderi 
Monteiro da Silva Junior (departamento de ciências da saúde- curso de fi sioterapia-UFS, 
waldrim@yahoo.com).

As fraturas de L1 são as mais incidentes entre todos os traumas da coluna toracolombar, 
provocando tensão na musculatura ao seu redor e causando muitas dores após a sua 
consolidação. (DEFINO E ZARDO, 2003). O objetivo do estudo foi analisar a efi cácia da 
fi sioterapia no tratamento de lombalgia provocada por fratura de L1. O estudo foi realizado 
no Centro de Reabilitação Ninota Garcia da Universidade Tiradentes, no período de 
fevereiro e março de 2010. No qual foram realizadas 8 sessões de fi sioterapia. Foi adotado 
segundo fundamentação teórica alguns recursos para o alívio das algias, a diminuição das 
tensões musculares, aumento de fl exibilidade e ganho de força da musculatura suporte da 
coluna lombar. Observou-se uma analgesia e um ganho signifi cativo na fl exibilidade devido 
aos alongamentos, e na força devida a cinesioterapia durante o curto tempo de tratamento, 
utilizando para verifi cação desses resultados a goniometria e os testes de fl exibilidade e 
força (KENDALL ET AL, 2007). Conclui-se então que a fi sioterapia teve um bom resultado 
e trouxe ao paciente uma recuperação rápida e efi ciente. (Práticas Investigativas/ UNIT)
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CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS MORADORES DO 
MUNICÍPIO DE CANTANHEDE-MA. 

Valmir Fontes Morato (Educação Física Bacharelado-UNIT, Gepafi s e Gepefe UNIT, valmir.
morato@hotmail.com); Elisangela Moura Santos (Serviço Social-UNIT, elisangela.ms.89@
gmail.com); Fernanda Carolyne Barboza Cabral (Enfermagem-UNIT, fernandacarolyne@
hotmail.com); Juracy Soares de Brito Estrela (Serviço Social-UNIT, juca2910@hotmail.
com); Luciele dos Santos (Enfermagem-UNIT, luciieq24@hotmail.com) e Simone Otilia Leite 
Cabral (Professora mestra do curso de EnfermagemUNIT; simoneotilia@hotmail.com). 

As doenças cardiovasculares são a causa de maior mortalidade no Brasil, sendo que, além 
de fatores de risco como a alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, excesso 
de bebida alcoólica, idade, stress e hereditariedade, a obesidade vem sendo o principal 
fator que leva a esse índice. Ela já é considerada um problema de saúde pública em todo o 
mundo, e é destacada como fator de risco para uma série de doenças ou distúrbios, como 
a dislipidemia, hipertensão arterial e diabetes. Identifi car as condições de saúde através 
da mensuração da glicemia pós-prandial, pressão arterial e índice de massa corporal de 
moradores do município de Cantanhede no estado do Maranhão. Trata-se de um estudo 
transversal realizado através de uma feira de saúde proporcionada pelo projeto Rondon na 
missão Catirina no período de julho de 2010 no estado do Maranhão. A amostra foi de 91 
indivíduos, de maneira aleatória, na qual a comunidade vinha em busca de orientações e 
consulta. Foi verifi cada a pressão arterial (PA), teste rápido de glicemia (TRG), mensuração 
do peso e altura para avaliar o índice de massa corporal (IMC). Dos 91 indivíduos avaliados, 
69,2% eram do gênero feminino e 30,8% do gênero masculino. As médias obtidas do teste 
rápido de glicemia foram, para ambos os gêneros 112,9(±28,8), gênero masculino (GM) 
117,9(±31,4), gênero feminino (GF) 110,7(±27,5). Os valores médios aferidos da pressão 
arterial foram, para ambos os gêneros, PAS 120,1(±16,7), PAD 76,3(±11,5). Médias da PAS 
e PAD respectivamente para os GM e GF: GM 126,8(±17,6) 80,4(±12), GF 117,5(±15,4) 
74,4(±10,9). O índice da massa corporal médio encontrado nesse estudo foi, 26,7(±4,4) no 
grupo total, 26,0(±4,1) no gênero masculino, e 27,1(±4,5) no gênero feminino. Os valores 
encontrados nas variáveis analisadas foram signifi cativos, o que pode representar um 
grande risco para esses indivíduos de contrair doenças cardiovasculares. Recomenda-se a 
realização de exames mais aprofundados para um melhor diagnóstico, controle e prevenção 
de doenças. (Práticas Investigativas/ UNIT)
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PREVALÊNCIA DE INDIVIDUOS COM PRÉ-DISPOSIÇÃO 
A DIABETES IDENTIFICADOS ATRAVÉS DO TESTE 

RÁPIDO DE GLICEMIA. 

Valmir Fontes Morato (Aluno do curso de Educação Física Bacharelado-UNIT valmir.morato@
hotmail.com). Susan Santos da Paz (Aluna do curso de Educação Física Bacharelado-UNIT 
susan.paz@hotmail.com), Juracy Soares de Brito Estrela (Aluno do curso de Serviço Social-
UNIT, juca2910@hotmail.com). Silvan Silva de Araújo (Docente do Curso de Educação Física 
UNIT, silvan.ssa@gmail.com). 

Vários estudos indicam que a hiperglicemia como um Importante fator de risco cardiovascular 
(CV), particularmente no diabetes mellitus (DM).  A concentração de glicose no sangue 
começa a subir aproximadamente 10 minutos após o início da alimentação como resultado 
da absorção dos hidratos de carbono.  A glicemia pós-prandial (GPP) corresponde à 
avaliação da glicose no sangue 1 a 2 horas após a alimentação. Em indivíduos que não têm 
Diabetes o pico da glicose no sangue, ocorre cerca de 1 hora após o início da alimentação. 
Verifi car a prevalência de indivíduos com pré-disposição a diabetes através do teste rápido 
de glicemia pós-prandial de moradores de Cantanhede no estado do Maranhão. A amostra 
foi compota por 91 indivíduos com uma média de idade (42,2±16,0) anos, sendo 69,2% 
do gênero feminino (GF), com uma média de idade de (42,5±15,2) anos para as GF e 
(41,7±17,9) anos para o gênero masculino (GM). Todos os indivíduos estavam devidamente 
alimentados e sem restrições para a participação na pesquisa. Para analise e mensuração 
da glicose sanguínea consideramos a GPP (&#8804; 130 mg/dl) como Normal e GPP (>130 
mg/dl) como Alta, ou seja, pré-disposição a diabetes.  RESULTADOS: A média da glicose 
sanguínea encontrada no grupo total foi 112,9 mg/dl (±28,8). O gênero masculino apresentou 
uma média de 117,9 mg/dl (±31,4) e o feminino 110,7 mg/dl (±27,5). 14,3% das mulheres 
apresentaram a glicemia (>130 mg/dl), com uma média 165,9 mg/dl (±26,9). A prevalência 
da glicemia (>130 mg/dl) nos homens foi de 25% com uma média 162,3 mg/dl (±26,4), 
os valores aqui mensurados predispõe estes indivíduos em uma zona risco de adquirir 
diabetes. Conclui-se que existe uma prevalência de 17,58% dos indivíduos analisados 
com em uma faixa de pré-disposição a adquirir diabetes, sendo que essa prevalência no 
gênero masculina foi ainda maior, do que no gênero feminino. Os resultados identifi cados no 
presente estudo justifi cam a relevância da aplicação de pesquisa diagnóstica na população, 
na perspectiva da prevenção e criação de medidas de conscientização para os bons hábitos 
de vida. (Práticas Investigativas/ UNIT)
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ASSOCIAÇÃO ENTRE INDICADORES 
ANTROPOMÉTRICOS E O DESEMPENHO NA POTÊNCIA 

ANAERÓBIA. 

Rodrigo Miguel dos Santos (rms.edf@hotmail.com); Silvan Silva de Araújo (prof.silvan@
ig.com.br).

O estudo da composição corporal representa um dos elementos importantes para identifi car 
o perfi l do atleta de futebol, sendo interessante o seu acompanhamento para a melhora do 
desempenho dos atletas. Assim como a potência anaeróbia, que pode ser mensurada por 
testes de laboratório e de campo. No futebol a aplicação do Running-based Anaerobic Sprint 
Test, também conhecido como RAST, mede a potência anaeróbia máxima e relativa ao 
peso corporal, além do índice de fadiga. Vários estudos evidenciam as relações existentes 
entre índices antropométricos e o desempenho da potência anaeróbia. Verifi car as 
relações existentes entre a composição corporal e o desempenho em um teste da potência 
anaeróbia em jogadores de futebol profi ssional. Participaram do estudo 22 jogadores de 
futebol na pré-temporada. Determinara-se o IMC, %G, massa gorda e massa magra, além 
das variáveis de potência anaeróbia, máxima, média e índice de fadiga através do RAST. 
Foram encontradas relações signifi cativas entre IMC e Potência Máxima (0,486) e Potência 
Média (0,620); entre % de gordura e Potência Máxima relativa (-0,476); entre massa gorda 
e Potência Máxima (0,193) e Potência Máxima relativa (-0,481); e entre massa magra e 
Potência Máxima (0,595) e Potência Média (0,827). Constatou-se que os níveis de gordura 
corporal exercem signifi cativos impactos negativos, enquanto a massa magra potencializa 
a valência potência anaeróbia. Portanto, tais índices antropométricos, podem ser utilizados 
para inferir o desempenho anaeróbio, variável importante a ser controlada em jogadores de 
futebol profi ssional. (Práticas Investigativas/ UNIT)
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DESENVOLVIMENTO DE LEITE FERMENTADO A 
BASE DE KEFIR. 

Meirielly Santos de Jesus (Curso de Biologia – UNIT e LPA-ITP/UNIT, merielly_@hotmail.
com), Iane Tainara Menezes Resende (Curso de Biomedicina – UNIT e LPA-ITP/UNIT, 
merielly_@hotmail.com), Acenini Lima Balieiro (Bolsista ITI – LPA-ITP/UNIT, aceninibalieiro@
yahoo.com.br), Lisiane dos Santos Freitas (LTTL/ITP/UNIT, lisiane_freitas@itp.org.br), 
Álvaro Silva Lima (alvaro_lima@itp.org.br), Cleide Mara F. Soares (LPA/ ITP e UNIT).

O kefi r é um produto lácteo, cultivado de vários tipos de bactérias benéfi cas. Uma das culturas 
para a produção de bebida láctea que está sendo bastante estudada são os grãos de kefi r. 
No caso, o kefi r pode colonizar o trato intestinal. Vários benefícios à saúde humana têm 
sido atribuídos ao kefi r, incluindo atividade antimicrobiana contra bactérias Gram-positivas e 
Gram-negativas. As Bacteriocinas e o exopolissacarídio (kefi ran) produzidos pelas bactérias 
ácido-lácticas dos grãos de kefi r são substâncias que têm sido responsabilizadas por suas 
propriedades antimicrobianas. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento da bebida 
láctea kefi r utilizando leite com e sem remoção parcial de colesterol na presença e ausência 
de espessante. A remoção parcial de colesterol do leite foi obtida utilizando coluna de 
recheio com nanopartículas obtidas através da técnica de sol-gel. As condições da coluna 
de adsorção para remoção parcial do colesterol do leite foram realizadas nas seguintes 
condições: 2 cm de altura do leito, 60 mesh de diâmetro da partícula da matriz pura (MP). E 
o processo fermentativo para a obtenção da bebida láctea foi realizado em reator batelada 
sem agitação, nas seguintes condições: leite UHT com e sem remoção de colesterol, 0 
e 15% (p/v) de leite em pó (espessante) e 10% (p/v) de grãos de kefi r na temperatura 
de 45°C durante 18h. A concentração de colesterol inicial e após a obtenção da bebida 
láctea foi determinado por HPLC (Pro Star Modelo 210 - Varian) utilizando a coluna C18. As 
concentrações do colesterol foram obtidas a partir da curva padrão na solução acetonitrila: 
isopropanol (90:10 v/v). Com base nos resultados, observou-se a redução foi de cerca de 
50% do teor de colesterol na bebida láctea kefi r utilizando a seguinte condição: leite com 
remoção de colesterol, 15% (p/v) de leite em pó (espessante) e 10% (p/v) de grãos de 
kefi r na temperatura de 45°C durante 18h. Portanto, o leite fermentado a base de kefi r 
utilizando leite UHT com remoção de colesterol na presença de espessante apresentou a 
maior efi ciência na remoção parcial de colesterol, sugerindo assim a obtenção de um novo 
produto com características de produto light. (Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação – UNIT) 
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ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O USO 
RACIONAL DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE JOÃO 
PESSOA, ATUAÇÃO DE UM GRUPO DE PESQUISA NA 

PROMOÇÃO À SAÚDE. 

Álvaro Luiz V. L. de Britto (Curso de Medicina  UFPB, alvaro_lubambo@yahoo.com.br); 
Ligiana Leite de Carvalho (Curso de Medicina  UFPB, ligianacarvalho@gmail.com); Priscilla 
E. M. Brito (Curso de Enfermagem  UFPB, priscilla_evelly@hotmail.com); Katy Lísias G. 
Dias (DFP / LTF / UFPB, katy_lisias@yahoo.com.br); Nadja de Azevedo Correia (DFP / LTF 
/ UFPB, nadjaac@hotmail.com).

As atuais políticas nacionais de saúde preconizam uma medicina de caráter preventivo, na 
qual atividades que tenham objetivo de atingir a coletividade e gerar a promoção à saúde 
se tornam tão relevantes quanto aquelas que se destinam ao indivíduo e a cura de suas 
enfermidades. Nesse contexto as atividades de educação em saúde surgem como importantes 
aliadas ao se direcionar para a conscientização de diferentes grupos populacionais quanto 
aos diversos temas que se relacionam a saúde. Um bom exemple a temática sobre o Uso 
Racional dos Medicamentos, visto serem as práticas de automedicação e autoprescrição 
perigosas e ainda assim comuns em nossa sociedade. Neste estudo foram realizadas 
atividades educativas na cidade de João Pessoa abordando a temática sobre Uso Racional 
de Medicamentos. Os públicos-alvos das atividades de educação foram profi ssionais e 
estudantes do sistema de comunicação radiofônico, os quais foram convidados a participar 
do I Seminário sobre o Uso Racional de Medicamentos e Alimentação Saudável para 
Radialistas, bem como estudantes da Escola Municipal Agostinho Fonseca Neto com 
idades entre quatro e dez anos que foram contemplados com apresentações lúdicas e 
dinâmicas sobre a temática proposta. Após a realização de todas as atividades foi possível 
constatar, através da aplicação de questionários, que todos os participantes desse estudo, 
os profi ssionais da radiodifusão e as crianças de ensino fundamental, tiveram um aumento 
signifi cativo no conhecimento sobre as temáticas abordadas. Levando em consideração 
que os profi ssionais do rádio são propagadores de informação e que as crianças de hoje 
se constituem como os adultos de amanhã, acreditamos que atingimos nosso objetivo de 
tornar nosso trabalho de educação uma atividade verdadeiramente promotora da saúde. 
Diante desses resultados, podemos concluir que é importante investir em uma política de  
medicina preventiva em nosso país e que esta pode utilizar como recurso as atividades de 
educação em saúde. Órgão Financiador: ANVISA e Organização Pan-Americana da Saúde. 
(Práticas Investigativas/ UNIT)
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ETNOCONHECIMENTO E SUSTENTEBILIDADE DA 
PESCA ARTESANAL NO POVOADO ILHA MEM DE SÁ. 

Ivaldo Pereira de Sousa Junior (Curso de Engenharia de Pesca DEP/UFS, (ivaldojunio@
hotmail.com); Breno Aurélio Camilo Santos (Curso de Engenharia de Pesca DEP/UFS) 
(breno_choco@hotmail.com); Miria Cássia Oliveira Aragão, GEOPLAN/PRODEMA/UFS, 
(cassia_115@hotmail.com); Fernando Fleury Curado, Embrapa Tabuleiros Costeiros- 
orientador- (fcurado@cpatc.embrapa.br); Ana Rosa Rocha Araújo, DEP/UFS – orientadora- 
(anarosaaraujo@ufs.br).

A pesca artesanal inclui em seu contexto diversas interações que são aperfeiçoadas 
através do conhecimento adquirido ao longo dos anos. A ecologia das espécies aquáticas, 
as variações das marés e a sabedoria no uso de apetrechos de pesca específi cos para a 
captura das espécies alvo, são exemplos do etnoconhecimento adquirido por pescadores 
artesanais de diversas comunidades ribeirinhas presentes no estado de Sergipe. Tais 
informações passam a ser relevantes quando se deseja aplicar técnicas sustentáveis em 
determinados ambientes aquáticos. Nessa perspectiva o presente trabalho objetiva analisar 
o etnoconhecimento aplicado na pesca do povoado Ilha Mem de Sá. O povoado está 
localizado no estuário do rio Vaza Barris (11°2926S e 37°0646W) e tem a pesca como 
principal atividade econômica. A pesquisa foi realizada no período de janeiro a julho de 
2010. Os dados foram obtidos através de entrevistas semi-estruturadas, acompanhamento 
das pescarias e ofi cinas temáticas. A análise dos dados permitiram constatar que as 
pescarias são realizadas em conjunção com as marés de lançamento (maiores cheias), 
maré de quebra (piores secas) e maré morta (estagnação da maré) que, juntamente com 
o ciclo lunar, possuem forte infl uência sobre a pesca. Destacaram que, em marés de lua 
(cheia), não é aconselhável a utilização da rede de emalhar que é visualizada pelo peixe, 
que escapa, principalmente as espécies tainha (Mugil curema) e robalo (Centropomus 
paralellus), que são mais ágeis. Torna-se mais efi ciente a utilização da tarrafa por ser um 
apetrecho de rápido manejo. Dessa forma a rede de emalhar vem a ser mais efi ciente na 
maré de escura (lua nova). Durante a maré morta alguns pescadores indicaram pontos 
que passam a ser a morada de alguns peixes nesse período, lugares onde existem 
muitos troncos e pedras e são habitados por tainhas e robalos à procura de abrigo e 
alimentação. Outras espécies podem ser encontradas nesses locais, inclusive o mero 
(Epinephilus sp) (peixe ameaçado de extinção).  Em locais com solo arenoso as carapebas 
(Centropomus paralellus) são encontradas em maiores quantidades, devido ao hábito da 
espécie de se enterrar na areia para fugir de predadores. Tais informações que retratam o 
etnoconhecimento desta população são de extrema importância para a melhor efi ciência 
das pescarias e podem ser utilizadas em processos de conservação e manejo da pesca 
artesanal. (Práticas Investigativas/ UNIT)
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O CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DO BAIRRO 
SIQUEIRA CAMPOS SOBRE O PROGRAMA DE SAÚDE.

Jonas Barboza da Silva Curso de Enfermagem UNIT, (jonassilva007@hotmail.com); Co-
autora: Carla Grasiela Santos de Oliveira (Enfermagem  UNIT,( carlagrasiela.enfermeira@
hotmail.com).

Com a criação do Sistema Único de Saúde  SUS, em 1990, que tem por objetivo modifi car a 
situação de desigualdade na assistência à saúde da população brasileira, foram implantadas 
várias propostas visando assegurar a continuidade das conquistas sociais, dentre elas, o 
Programa de Saúda da Família (PSF). Criado pelo Ministério da Saúde esse programa tem 
como propósito organizar o modelo assistencial a partir da atenção básica, que atua nos 
cuidados primários da saúde e coloca o cuidado fora do hospital, mais perto da comunidade, 
visualizando suas ações no âmbito territorial. A partir dessa idéia, a pesquisa realizada 
buscou verifi car os conhecimentos da população do bairro Siqueira Campos - Aracaju/SE, a 
cerca do PSF. É importante salientar que o estudo trará vantagens para a população, pois 
será realizada orientação sobre o tema. Pesquisa de campo, exploratória, com abordagem 
quantitativa e análise descritiva. Foi aplicado um questionário com 10 perguntas fechadas 
a 20 moradores da região pesquisada. Após coleta de dados e análise dos resultados 
podemos perceber que o PSF ainda precisa de apoio dos órgãos competentes para sua 
divulgação e ampliação de serviços prestados, pois 85% da população pesquisada não 
sabiam o signifi cado de PSF, 90% não conheciam suas funções e 70% resumiam os 
profi ssionais que nessa área atuam, aos agentes comunitários de saúde, sendo as ações 
desse programa visualizadas somente através das atividades desenvolvidas por esse 
mesmo grupo de profi ssionais. 40% dos pesquisados afi rmam conhecer alguma atividade 
desenvolvida pelo PSF do seu bairro e 65% costumam frequentá-lo. Com relação à forma 
como avaliam a estrutura física do posto de saúde, 35% consideram adequada, 35% precária 
e 30% regular. A saúde bucal ainda não é percebida como atividade desenvolvida pelo PSF, 
apenas 20% possuem ciência da atuação do odontólogo no Programa de Saúde da Família. 
Diante dos resultados encontrados, percebe-se que a sociedade ainda tem difi culdades em 
identifi car qual o papel do PSF junto à comunidade, de modo a promover saúde. Dessa forma 
observamos que é relevante a continuidade da pesquisa não só para detectarmos o grau 
de conhecimento da comunidade a cerca dos programas de saúde ofertados pelo governo, 
como também, para que a sociedade conheça o papel do profi ssional de saúde, a função de 
cada programa e órgão de saúde pública, permitindo que usufruam melhor dessas políticas. 
(Práticas Investigativas/ UNIT)
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CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DO BAIRRO 
FAROLÂNDIA SOBRE O PROGRAMA SAÚDE DA 

FAMÍLIA. 

Alice Santos da Silva (Curso de Enfermagem UNIT; alice-ssilva@hotmail.com); Kamilla 
Mendonça Melo (Curso de Enfermagem UNIT; k_millamelo@hotmail.com); Larissa Thiara 
de Carvalho Lima (Curso de Enfermagem UNIT; lalinha_thiara@hotmail.com); Rebecka 
Dyana Melo de Queiroz (Curso de Enfermagem UNIT; rebecka.dyana@yahoo.com.br); 
Wendson Oliveira Silva (Curso de Enfermagem UNIT; wendsondecristo@hotmail.com); Co-
autora: Carla Grasiela Santos de Oliveira (Enfermagem UNIT; carlagrasiela.enfermeira@
hotmail.com). 

Desde sua criação, em 1988, o Sistema Único de Saúde  SUS  tem tido como um de seus 
objetivos integralizar a atenção à saúde da população, deixando de lado o caráter curativo 
dos serviços de saúde para assumir uma nova postura de prevenção e promoção da 
saúde. O presente estudo teve como objetivo verifi car o conhecimento da população sobre 
o Programa de Saúde da Família (PSF). Pesquisa de campo, exploratória, quantitativa 
e descritiva. A coleta de dados foi realizada através da aplicação de formulário a 20 
moradores do bairro Farolândia, constituído de 10 questões objetivas, que foram analisadas 
por estatística descritiva simples e demonstradas através de gráfi cos e tabelas. Apesar de 
o bairro Farolândia estar localizado na zona sul e possuir uma unidade de saúde que é 
referência em Aracaju, a grande maioria da população (75%) desconhece a sigla PSF. Dos 
entrevistados, 75% não souberam responder qual a função do PSF. Observamos que 75% 
das pessoas entrevistadas são leigas em relação ao conhecimento da equipe que compõe 
o PSF e das 25% que souberam responder, todas citaram os agentes comunitários de 
saúde, pois estes sempre estão fazendo visitas domiciliares, principalmente durante os 
surtos de dengue. 90% dos entrevistados necessitam dos serviços prestados pelo posto, 
uma vez que elas não dispõem de planos de saúde ou por outros motivos, como campanhas 
de vacinação. Com uma estrutura física considerada satisfatória para boa parte dos 
entrevistados (70%), a UBS ainda precisa melhorar o atendimento ao público, pois 39% dos 
entrevistados sentem-se insatisfeitos. Com relação às atividades desenvolvidas pelo PSF: 
a resposta mais citada foi consultas (90%) sendo seguida pelas visitas domiciliares (80%), 
75% responderam quanto à distribuição de medicamentos, 65% acreditam que também 
é atividade do PSF acompanhar pacientes crônicos, como hipertensos e diabéticos, 40% 
pacientes com hanseníase e tuberculose e 35% pessoas acometidas por DSTs. 60% 
responderam que o PSF é responsável pela distribuição de medicamentos, 55% pela 
distribuição dos preservativos e pela realização de consultas de pré-natal e exames de 
lâmina, 50% acreditam que o PSF acompanha o crescimento e desenvolvimento infantil e 
10% refereriram a vacinação. Conclui-se que a população do bairro Farolândia desconhece 
o PSF e os trabalhos desenvolvidos por ele, sendo que há a necessidade de informar a 
população e despertar nas pessoas o interesse de conhecer um projeto tão importante que 
foi implantado para assegurar uma melhor qualidade na saúde da população. (Práticas 
Investigativas/ UNIT)
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APRESENTAÇÕES ORAIS NA 

ÁREA DE CIÊNCIAS EXATAS E 

ENGENHARIAS
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O CONTROLE DA POLUIÇÃO DOS TRANSPORTES 
PÚBLICOS POR MEIO DA REGULAÇÃO. 

Antonio Cesar Amaru Maximiano; Eduardo Alcantara Vasconselos; Auro de Jesus; Maria 
Balbina Rodrigues.

A Regulação dos Transportes Públicos tem o objetivo de estabelecer o controle em seu 
serviço para atender as necessidades do mercado de maneira a cumprir responsabilidade 
social. A pesquisa revela questões de como as organizações podem ser responsáveis pelo 
serviço de transporte público ou de como atingir a efi ciência destes. A responsabilidade 
social é vista aqui no sentido de como as empresas procuram contribuir para uma sociedade 
mais justa e neste caso para um ambiente mais limpo. A Regulação dos Transportes Públicos 
se deu a partir do momento em que surgiu a necessidade de estabelecer tipos de controle, 
exigências e restrições aos serviços deste setor, como forma de obter um comportamento 
efi ciente do mercado e assim, cumprir com a responsabilidade social.Esta pesquisa teve 
como ponto central interpretar a regulação econômica dos transportes públicos, alertando 
para as peculiaridade, como também para às conseqüências que poderão advir para este 
setor, tornando-se necessárias, em caráter de urgência, a adoção das providencias por 
parti das autoridades competentes objetivando disciplinar  todas as questões diretamente 
relacionadas com os transportes públicos , inclusive se posicionando quanto ao que 
seja,efetivamente os serviços de interesses públicos social. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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AS LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E SUAS 
IMPLICAÇÕES NA APRENDIZAGEM DOS DISCENTES. 

Jean Clemisson Santos Rosa (Curso de Sistemas para Internet/Unit, jclemisson@yahoo.
com.br); Orlando Lourenço da Silva Neto (Curso de Licenciatura em Informática/Unit, 
orlando.neto@hotmail.com); Bruno Felipe Garção Martins (Curso de Licenciatura em 
Informática/ Unit, bubu_buninho2@hotmail.com); Jozenei Rodrigues Soares (Curso de 
Licenciatura em Informática/Unit, jozeneir@engeset.com.br); Marilene Batista da Cruz 
Nascimento (Docente Unit/GPGFOP/Práticas Investigativas, nascimentolene@yahoo.com.
br); (Danielle Amaral Menendez (Docente Unit, danielle.menedez@gmail.com). 

Os avanços tecnológicos exigem atualizações nas linguagens de programação, bem como a 
criação de outras. Entendem-se essas linguagens como um meio de propiciar comunicação 
entre computador e usuário, o que nos leva a questionar: será que as diversidades das 
linguagens de programação implicam na aprendizagem dos alunos&#61503; Nesse 
sentido, este estudo tem como objetivos descrever os processos de classifi cação das 
linguagens de programação e identifi car as implicações das diversidades de linguagens na 
aprendizagem dos discentes. A metodologia foi desenvolvida por meio de um levantamento 
bibliográfi co acerca do objeto de estudo, que incluiu busca na base de dados do scielo 
e nas fontes impressas da biblioteca. A discussão teórica permitiu esclarecimentos de 
conceitos relevantes que possibilitaram compreender a aprendizagem de programação 
como um processo lento e gradual, além de identifi car as difi culdades dos discentes em 
aprender a programar. A primeira linguagem de programação foi desenvolvida em 1842 e 
hoje existem mais de duzentas. Entretanto, várias dessas linguagens são desconhecidas 
e outras bastante utilizadas, a exemplo do C e do Java que estão nos primeiros lugares do 
rank da TIOBE  site responsável por informar a popularidade das linguagens no mundo. 
Percebeu-se com esta pesquisa que cada linguagem foi projetada para resolver um tipo de 
problema. Por fi m, as discussões apresentam a importância das metodologias de ensino do 
docente e a necessidade de conhecimentos básicos acerca de lógica e matemática para 
os alunos apropriarem-se das linguagens de programação. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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APRESENTAÇÕES ORAIS
TEMAS LIVRES E PRÁTICAS
INVESTIGATIVAS

ÁREA:  HUMANIDADES
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO NO PROCESSO 
RESSOCIATIVO DOS INTERNOS DO PRESÍDIO 

ESTADUAL DE AREIA BRANCA. 

André C. Rezende (Curso de Serviço Social UNIT, andredecarvalhorezende@hotmail.com); 
Cleonice de Jesus Santos (curso de Serviço Social  UNIT, andreunit@gmail.com); Jose 
Melo dos Santos (Curso de Historia).

A Educação desempenha um papel impar na sociedade como agente de transformação e 
disseminação de saber (es) desde a infância, sua ausência ou inefi ciência pode no entanto, 
potencializar a ocorrência de desvios de conduta no indivíduos e ocasionar a maior incidência 
no que chamamos de crime. Compreender um pouco sobre a dinâmica do processo de 
ressocialização do interno egresso do Presídio Estadual de Areia Branca, bem como a 
importância da educação nesse contexto é a que se dispõe o presente trabalho. O estudo 
parte de uma pesquisa onde foi possível identifi car o grau de escolaridade dos internos, 
constatando nesta uma grande ocorrência de não alfabetizados e/ou semi alfabetizados 
(indivíduos que se condicionaram apenas a escrever o próprio nome, mas, que não sabia 
ler ou escrever). Paralelo a esta realidade foi aplicado um questionário de pesquisa junto 
aos internos que participam de um programa que visa reconduzir os mesmos a sociedade 
amenizando a discrepância do fantasma da não alfabetização.   A sociedade competitiva a 
qual estamos inseridos muitas vezes fecha as portas  a aqueles tidos por estudiosos, oxalá, 
me pergunto o que serão dos egressos dos sistema carcerário se não forem tocados pela 
possibilidade de transformação da educação que outrora não lhe foi permitida?. O sistema 
carcerário consiste num complexo mundo a parte, responsável não apenas em punir, mas, 
possibilitar a reinserção de seus egressos à sociedade outrora ofendida. Se esse egresso 
não for, enquanto sua estadia tocado pela transformação que a educação possibilita, este 
terá , mais difi culdades ainda de se reintegrar ao convívio social e será um forte candidato 
a compor de novo o sistema. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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A PESQUISA NO PROCESSO DA COMUNICAÇÃO 
INTEGRADA. 

Luis Marcelo F. Félix (Curso Publicidade e Propaganda  UNIT, luismffl a@hotmail.com), 
Mateus Rezende dos Santos (Curso Publicidade e Propaganda  UNIT, mateusrezende.ia@
hotmail.com), Wesley Benjamim O. Ribeiro (Curso Publicidade e Propaganda  UNIT, wesley.
bj@hotmail.com) e Henriete Cabral Mendonça (Co-Autor, Curso Publicidade e Propaganda  
UNIT, henrietecabral@gmail.com).

Este artigo pretendeu estudar os principais tipos de pesquisa realizados no processo 
da comunicação organizacional e as analisa no processo da fi losofi a da comunicação 
integrada, visando compreender como e os tipos de pesquisa são mais utilizados, verifi ca 
também a importância no processo de comunicação dentro das próprias organizações. As 
empresas empregam a pesquisa como o meio mais adequado de compreendera sociedade 
e melhorar sua relação com os públicos. Os estudos exploratórios em fontes secundárias 
foram baseados em livros e sites, a exemplo do livro Métodos e Técnicas de Pesquisa 
em Comunicação de Barros e Duarte (2005), que mostra diversos tipos de pesquisa em 
comunicação (como a pesquisa de opinião pública, pesquisa institucional, auditoria de 
imagem e opinião, etc.), associado ao livro de Kunsch (2003) que apresentou o mix da 
comunicação organizacional integrada (comunicação administrativa, interna, mercadológica 
e institucional). Este artigo objetivou analisar os principais tipos de pesquisa, para 
apresentar sua importância ao integrar a comunicação dos setores das empresas, pois é a 
partir da elaboração do conhecimento, de oportunidades e ameaças, que as organizações 
se desenvolvem. A implantação da comunicação integrada para obter sucesso precisa 
da utilização de diferentes tipos de pesquisa, onde serão aplicadas por profi ssionais 
que irão gerar dados específi cos para análise sobre o objeto de pesquisa. (PRATICAS 
INVESTIGATIVAS)
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DEGRADAÇÃO DA SUB-BACIA DO RIO PIAUITINGA. 

Daniel Gomes de Menezes Valença (Curso de Geografi a/Unit, daniel-valenca@hotmail.
com); Maria Paixão (Curso de Geografi a/Unit, anna.tinna@hotmail.com). 

A água é um dos recursos mais importantes para o ser humano, sem ela não há vida. Os 
recursos hídricos vêm sofrendo uma baixa no decorrer dos anos. Com a bacia do rio Piauitinga 
não é diferente, essa sofre degradações de várias formas, como: a extração da água para 
a população, agricultura, indústria, o despejo de produtos tóxicos diretamente ao rio sem 
qualquer tratamento. Esses problemas colaboram para a degradação dos rios afl uentes. A 
sub-bacia do rio Piauitinga deve ser preservada, haja vista a sua água ser importante para a 
população de diversos municípios sergipanos. Os procedimentos metodológicos utilizados 
nesta pesquisa foram a técnica de observação, dentro de uma abordagem qualitativa 
fundamentada numa literatura que analisa a questão ambiental. Baseou-se também numa 
entrevista com a secretaria do meio ambiente de Salgado/SE. Os resultados apontaram 
para a escassez de recursos públicos para se investir na revitalização e na redução dos 
problemas ambientais do rio Piauitinga e despertar o interesse da população para que se 
possa efetuar medidas de proteção ambiental. As bacias hidrográfi cas são indispensáveis 
para o planeta e o mau uso desse recurso natural acarreta problemas ambientais como 
poluição, contaminação dos rios, escassez hídrica, devastação da fl ora e riscos à vida da 
fauna local. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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A REVITALIZAÇÃO DO FAROL DO BAIRRO 
FAROLÂNDIA EM ARACAJU-SE. 

Andréa Carla Peixoto Filgueiras (Curso de Arquitetura e Urbanismo UNIT, andreacpfi lgueiras@
hotmail.com); Daniela Martins de Oliveira (Curso de Arquitetura e Urbanismo  UNIT, 
danielamartins.o@hotmail.com); Flávia Teixeira Guimarães (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo  UNIT, fl aviatguimaraes@hotmail.com); Rosana dos Santos Campos (Curso de 
Arquitetura e Urbanismo  UNIT, rosanacampos10@hotmail.com); Rooseman de Oliveira 
Silva (Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo  UNIT, rooseman@ig.com.br).

Com o passar dos anos, muitas raízes culturais encontradas espalhadas pelas cidades 
são esquecidas e perdidas no tempo.  O crescimento urbano, a especulação imobiliária, os 
novos valores e estilos de vida podem afetar este processo de abandono dos patrimônios 
culturais existentes. A revitalização é um instrumento utilizado quando se pretende resgatar 
essa identidade local e cultural. A partir desta idéia surgiu o interesse de restaurar o antigo 
Farol do bairro Farolândia e implantar a praça Tenente Domingues Fontes, favorecendo 
a valorização do elemento cultural e um maior uso deste local. O objetivo deste trabalho 
é analisar o contexto histórico do Farol do bairro Farolândia e o projeto de revitalização 
e implantação da praça Tenente Domingues Fontes a fi m de avaliar os condicionantes 
de uso e de conforto ambiental como: iluminação, ventilação, insolação e acústica. 
A importância deste artigo consiste na relevância histórica do antigo Farol e do seu processo 
de revitalização, avaliando de que modo a proposta da praça atende as necessidades 
dos moradores da região. Como referenciais de pesquisa bibliográfi ca foram utilizados 
os seguintes livros e autores: Manual de conforto térmico de Anesia Barros Frota e Sueli 
Ramos Schiffer; A iluminação do espaço urbano de Lucia Mascaró; e A luz e a paisagem  
criar paisagens noturnas de Roger Narboni. A metodologia adotada foi dividida em dois 
procedimentos: analítico e operacional. No primeiro foi realizada uma pesquisa bibliográfi ca 
e estudos de caso. No segundo foram aplicados questionários, entrevistas e conversas 
paralelas com a comunidade local, caracterizando a pesquisa quantitativa e qualitativa. 
Durante a análise percebeu-se que a revitalização trouxe signifi cativos avanços na área do 
patrimônio cultural, porém os elementos relacionados ao conforto ambiental precisam ser 
reestruturados a fi m de benefi ciar os usuários da praça. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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ECONOMIA SOLIDÁRIA EM ARACAJU: CARE COMO 
FONTE ALTERNATIVA DE RENDA. 

Catarine De Souza Passos (Curso De Serviço Social - Unit, catarine_passos@hotmail.com); 
Leonete De Miranda Carneiro (Curso De Serviço Social - Unit, netcoite@hotmail.com); Maria 
Vírginia De Jesus Barreto (Curso De Serviço Social - Unit, vivibarreto78@hotmail.com);  José 
Rômulo Magalhães Filho (Curso De Serviço Social - Unit, jrmf.pro@gmail.com). 

Como vivemos num país cujo modelo de economia adotado é o capitalista cujo objetivo é 
o enriquecimento de um seleto número de pessoas em detrimento de grande percentual 
da população e, além disso, o governo deixa de ser responsabilizado pelos desajustes da 
sociedade, surge à necessidade de que a própria população utilize de alguns mecanismos 
como organização, cooperação para evitar a ampliação dos problemas sociais advindos da 
falta de emprego e contribua para a promoção da cidadania, da redução das desigualdades 
e dos efeitos destrutivos do capitalismo que tanto gera desemprego, exclusão, 
exploração, pobreza e centralização de capital e poder. A pesquisa de campo subsidiou 
metodologicamente este trabalho, amparada pelo método dialético, pela entrevista semi-
estruturada como técnica para coleta de dados, na qual foi realizada na sede da CARE 
(Cooperativa de Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju), tendo como sujeitos de 
pesquisa dez mulheres cooperadas que representa 25 % do total. Após análise dos dados 
foi constatado que 80% das entrevistadas antes de cooperadas desenvolviam atividades 
no lixão do bairro Santa Maria, catando materiais recicláveis que tinham maior aceitação 
no mercado em meio a todo lixo, mau cheiro, sol, chuva, animais mortos, moscas, ratos, 
baratas e urubus, posteriormente o processo de acumulação na própria residência e venda 
com desvalorização. Após a criação da cooperativa a chegada de material até a referida 
instituição se dá pela coleta seletiva realizada em alguns bairros e empresas de Aracaju, 
cabendo aos associados o processo de separação dos materiais recicláveis manualmente 
utilizando-se de luvas e por tal atividade desenvolvida ganham um salário mínimo que 
é descontado à contribuição da Previdência Social. A CARE proporcionou melhorias 
na qualidade de vida e de trabalho dos cooperados já que gerou emprego e renda num 
ambiente mais limpo, com fardamentos, protegidos do sol e da chuva, favorecendo a 
ampliação das amizades, pois não disputam espaço como anteriormente no lixão. Se a 
CARE não existisse não haveria outras oportunidades de trabalho já que na comunidade não 
há emprego para todos além de ser mal vista pela sociedade aracajuana, logo todos pagam 
por isso. As difi culdades encontradas são a carência de material que provoca a paralisação 
das atividades e redução dos rendimentos devido à falta de consciência da população, 
recebimento apenas por hora trabalhada e atraso nos pagamentos. A CARE como fonte 
de Economia Solidária tem reduzido os efeitos da falta de emprego formal no Santa Maria, 
já que tem promovido a geração de emprego,  renda e melhoria na qualidade de vida e de 
trabalho dos associados, além de promover  igualdade, cooperação, solidariedade, redução 
da miserabilidade de vida das pessoas desempregadas e carentes, prudência ecológica 
onde a cada ano milhares de resíduos vão se transformando em esperança e expectativa 
de vida. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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ESTRESSE OCUPACIONAL. 

Dejane Santana (Curso de Psicologia - UNIT , dejanesantana@bol.com.br); Mariana de 
Oliveira Soares (Curso de Psicologia,UNIT, marianinha_os@hotmail.com); Ticianne Oliveira 
Caetano(Curso de Psicologia,UNIT,ticianne.caetano@hotmail.com).

O estresse ocupacional é um assunto recorrente nas mais diversas áreas e citados por 
vários autores, sendo considerado pela ONU em 1992 como a maior epidemia do século 
XX. Pode-se considerar o estresse como uma reação do organismo, que ocorre quando 
é necessário lidar com situações que exijam grande esforço, sobretudo emocional para 
serem superados. Além dos fatores ambientais, com a evolução dos estudos viu-se que o 
mundo das relações interpessoais e da organização do trabalho pode atuar como estressor 
do organismo criando-se assim o termo estresse laboral ou ocupacional.Neste trabalho   
investigativo através  de uma   pesquisa  qualitativa  avaliamos o nível de estresse  dos  
profi ssionais de saúde mental   dos CAPS  do município  de São  Cristovão-Se. Os dados  
foram obtidos  a partir de um   questionário  que  foram   distribuídos  aos   distintos  
funcionários   dos   CAPS Tendo em vista os objetivos propostos no presente estudo e 
o processo de análise a que foram submetidos os dados, foram geradas três categorias 
principais: Causas do estresse no dia-dia dos Trabalhadores dos CAPS; Condições de 
Trabalho; Jornada de trabalho sobrecarga de trabalho e salários; Conseqüências do estresse 
ocupacional na esfera do público e do privado da vida cotidiana.Considerando os objetivos 
do projeto de pesquisa constata-se que as condições de trabalho as quais estão expostas 
os trabalhadores pesquisados, favorecem para desencadear o estresse ocupacional. Na 
qual o que percebe-se nos profi ssionais  dos CAPS é que muitos são acometidos por 
tensão, fadiga e apatia por conta das condições físicas e baixos níveis salariais que não 
são compatíveis com as atividades realizadas, enfatizam também situações  sem respostas 
no cotidiano de trabalho, causando assim uma certa apreensão na tomada de decisões. 
(PRATICAS INVESTIGATIVAS).
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OBSERVAÇÃO NUM ASILO EM ARACAJU. 

Ana Valeria Lopes (psicologia, UNIT, anavaleria.l@hotmail.com); Angélica Piovesan 
(psicologia, UNIT, angelicapiovesan@hotmail.com); Iza Fontes Carvalho, (psicologia, UNIT, 
ysinha14@hotmail.com ); Raquel Batista (psicologia, UNIT, raqueljocumeira@hotmail.com), 
Sara Bezerra Costa Andrade (psicologia, UNIT, sarabc_andrade@hotmail.com ); Lívia 
Godinho  (professora, UNIT,  liviagng@ig.com.br).

O envelhecimento no Brasil tende a se intensifi car nas próximas décadas, de tal forma 
que, em 2050 teremos aproximadamente 64 milhões de idosos. Este envelhecimento é 
um fenômeno relativamente recente, no entanto já existem muitos estudos que apontam o 
processo irreversível que tem sido registrado nas últimas décadas. A recessão econômica 
traz impactos sociais sobre a vida dos idosos. As políticas de ajuste têm contribuído 
para agravar esses impactos, acentuando as desigualdades e mesmo com a conquista 
da renda pela assistência social para idoso pobre garantida pela Constituição Federal, o 
problema do idoso dependente não foi resolvido. À medida que a população envelhece 
aumenta a demanda de asilos. Estudos acerca da institucionalização de idosos no Brasil 
são pouco sistematizados e mesmo publicações de referência na área deixam de avaliar 
este tema com profundidade. Embora grande proporção de idosos institucionalizados seja 
dependente por problemas físicos e mentais, de um modo geral a miséria e o abandono 
são os principais motivos da internação em asilos. E neste aspecto, nem o sistema de 
saúde público nem o privado, está preparado para atender a demanda de idosos.  Este 
trabalho foi realizado num asilo, uma instituição fi lantrópica que tem como prioridade o 
acolhimento de mendigos, idosos abandonados, ou que estejam em outras instituições em 
Aracaju, SE. O objetivo deste trabalho foi verifi car a estrutura física e o suporte profi ssional 
oferecido pela instituição visitada, como também colher opiniões dos idosos sobre o nível de 
satisfação com o atendimento no asilo e consigo mesmo. Foram realizadas entrevistas com 
funcionário que nos informou sobre o funcionamento e nos apresentou a estrutura do local 
e com idosos de ambos os sexos que hoje encontram instalados na instituição. Foi possível 
perceber a importância para a saúde psíquica e física dos idosos estarem bem acolhidos 
em instalações confortáveis, participantes de atividades de lazer, passeios, ofi cinas, festas 
e inseridos na vida social da cidade. Apesar dos idosos relatarem os bons  tratos recebidos 
do asilo, todos desejam voltar para suas casas, apesar de a maioria não tê-las mais.  Foi 
observado na instituição divisões de setores que abrigam os que possuem mais lucidez e os 
que possuem menos autonomia. O asilo conta com atendimento voluntário de profi ssionais 
de medicina, fi sioterapia, psicologia, jornalismo, assistente social e também com doações 
de empresas privadas. Foi observada boa higiene do ambiente, ventilação, acomodação  
quartos amplos, música ambiente com temas religiosos. O asilo conta com cinqüenta 
vagas, para manter o nível de qualidade do atendimento levando em consideração as 
ajudas fi lantrópicas. Hoje, mais de setenta idosos, aguardam uma vaga nessa instituição. 

(PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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A REPRESENTAÇÃO MIDIÁTICA DO SERVIÇO SOCIAL.

Franciele Santana de Sousa (aluna de Serviço Social da UNIT, francy.sofi a@hotmail.com); Juracy 
Soares de Brito Estrela (aluno de Serviço Social da UNIT, juca2910@hotmail.com);  Marilene Leite 
de Calasans   (professora do curso de Serviço Social da UNIT, jamc@infonet.com.br ).

A proposta deste artigo é oportunizar uma refl exão acerca da representação midiática 
do Serviço Social, visto que ultimamente visualizamos a presença do Assistente Social 
na mídia áudio visual, no entanto, a imagem desse profi ssional aparece muitas vezes de 
maneira distorcida do que propõe a formação profi ssional, tal observação nos instigou 
a averiguar se existe uma relação com os pressupostos da história da profi ssão ou se 
de fato a fi gura passada pela mídia era o que estava posto na realidade. Há também a 
necessidade de aprofundarmos esse debate na perspectiva de compreender essa relação 
com os meios de comunicação e, ainda nosso papel como educadores sociais que tem 
por instrumentos de trabalho o conhecimento e a linguagem. Optamos pela abordagem 
qualitativa que se expressa no processo de conhecimento e análise interpretativa dos 
fenômenos, atribuíndo-lhes um signifi cado, numa relação dialética, como  norte teórico para 
desvendar a realidade    essencialmente contraditória.  O caminho escolhido para tornar 
viável a pesquisa foi a seleção e análise de fi lmes e seriados que trazem o Assistente Social 
em suas tramas. Vale ressaltar que o Serviço Social enquanto profi ssão emerge no Brasil 
na década de 1930, época em que o país está passando pelo processo de industrialização. 
Nesse período, a pratica profi ssional esteve intimamente ligada à ações caritativas e 
assistencialistas. No entanto, ao longo da historia, a pratica do Assistente Social sofreu 
varias mudanças, orientadas pelos processos de: introdução do pensamento marxista, 
Movimento de Reconceituação, luta contra opressão ditatorial, a reinvidicação por uma 
nova Constituição Federal, aliança com a classe trabalhadora e movimentos organizados 
da sociedade civil, adoção de um novo código de Ética Profi ssional, a inserção do Serviço 
Social na área de pesquisas sociais e a incorporação de um novo Projeto Ético Político. 
Esses processos foram fundamentais para construção de um novo perfi l profi ssional 
compromissado com a defesa da democracia, busca pela consolidação da cidadania e 
emancipação dos indivíduos sociais, especialmente dos mais fragilizados social, econômica 
e politicamente. Em suma, apesar de todas essas transformações, percebe-se que a fi gura 
do Assistente Social aparece nos meios de comunicação associado às praticas profi ssionais 
conservadoras e moralistas fundadas no inicio da profi ssão. Deste modo, torna-se relevante 
apreender qual a representação midiática do Serviço Social, uma vez que, sabemos que a 
mídia é um veiculo formador de opinião que tem o poder de caracterizar ou descaracterizar 
as construções sociais. Este é um desafi o, a (re) construção da dimensão da comunicação 
como política estratégica capaz de estender os horizontes de uma práxis social e profi ssional 
comprometida com a liberdade de pensamento e de expressão na garantia de direitos 
humanos de uma sociedade. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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O IMPACTO SOCIAL GERADO PELA EXPLORAÇÃO DO 
TRABALHO NO COMÉRCIO VAREJISTA DO CALÇADÃO 

DA JOÃO PESSOA (CENTRO). 

Juracy Soares de Brito Estrela (aluno de Serviço Social da UNIT, juca2910@hotmail.com); 
Franciele Santana de Sousa (aluna de Serviço Social da UNIT, francy.sofi a@hotmail.com); 
Osmar Viana Torres (aluno de Serviço Social da UNIT, osmar_vianna@hotmail.com); Karina 
Lopes Gama (aluna de Serviço Social da UNIT, karynnagama@hotmail.com); Ana Celia Goes 
Melo Soares (Professora de Serviço Social da UNIT, anaceliagoes@hotmail.com). 

Este estudo tem por fi nalidade refl etir sobre o impacto social gerado pela exploração do 
trabalho no comércio varejista do calçadão da João Pessoa no centro de Aracaju/se, analisa 
ainda, o grau de alienação e o poder do fetichismo da mercadoria, bem como, as formas 
de exercício desse poder que causa estranhamento e sedução ao mesmo tempo. Uma vez 
que, a maneira como o capitalismo avançou na contemporaneidade fez com que surgissem 
novas formas de exploração, que não se diferem muito da exploração nas indústrias no séc. 
XVII. Vale ressaltar, que o comércio de variedades é um dos novos braços do capitalismo 
moderno, que traz consigo uma série de fatores contributivos para um agravamento da 
chamada questão social. A presente pesquisa foi realizada nas lojas varejistas do calçadão 
da Rua João Pessoa no centro da cidade de Aracaju-Se, com os trabalhadores do comércio. 
O método utilizado foi o dedutivo-dialético para garantir uma melhor compreensão dos fatos 
analisados, tendo como instrumento de coleta de dados a entrevista informal com alguns 
trabalhadores, sem predileção de gênero ou idade, contamos ainda, com a observação dos 
fenômenos no ambiente de trabalho de uma forma geral. A partir das entrevistas percebeu-
se que o trabalho exercido no comércio varejista se enquadra como um trabalho alienado 
onde as relações são fragmentadas e por conta disso, é possível ver uma exploração levada 
ao extremo, elementos estes que caminham juntos na medida em que o grau de exploração 
depende exclusivamente de quão alienado no trabalho e em sua vida social esteja o 
trabalhador. Extraí-se dessa pesquisa que o homem construído pelo modo de produção 
capitalista troca seus valores pelo da classe que o domina, dedicando-se exclusivamente 
ao trabalho e assim fragmentando muitas vezes suas relações familiares, neste contexto a 
liberdade e a dignidade são trocadas pelo meio de sobrevivência. Enfi m, para mudar essa 
situação de submissão é necessário uma reeducação dos trabalhadores para que estes de 
forma crítica tenha consciência da situação em que se encontram e descubram meios de 
realizar atividades  positivas. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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CURSOS DE SERVIÇO SOCIAL NO NORDESTE.

Juracy Soares de Brito Estrela (Aluno de Serviço Social da Unit, juca2910@hotmail.com); 
Cleide Rejane Mello Silva (Aluna de Serviço Social da Unit - augerejane@hotmail.com); 
Franciele Santana de Sousa (Aluna de Serviço Social da Unit, francy.sofi a@hotmail.com); 
Karina Lopes Gama (Aluna de Serviço Social da Unit, karynnagama@hotmail.com); Leoneide 
Figueiredo Aquino(Aluna de Serviço Social da Unit, leoleocamaleoa@hotmail.com); Osmar 
Viana Torres(Aluno de Serviço Social da Unit, Osmar_vianna@hotmail.com); Magaly Nunes 
de Góis (Professora de Serviço Social da Unit, mngois@terra.com.br). 

Este artigo tem como propósito conhecer os cursos de serviço social que são oferecidos 
no nordeste do Brasil, a partir das propostas contidas no Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC), uma vez que, este dispõe de elementos referentes ao perfi l do profi ssional a ser 
formado, objetivos gerais e específi cos do curso, descrição do currículo pleno oferecido, 
dentre outras características imprescindíveis para fundamentar a escolha do provável aluno 
pelo curso, bem como, para nortear os acadêmicos sobre o seu processo de formação 
profi ssional. Para obtenção dos dados deste trabalho foram realizadas pesquisas em sites 
de estabelecimentos de ensino superior do nordeste que oferecem o curso de serviço 
social. Exploramos dados referentes à quantidade de cursos por estado e perfi l de cada 
curso identifi cando: Institutos de Ensino Superior (IES) que oferecem os cursos, os públicos 
e os privados, a localização (interior ou capital), a modalidade (presencial ou à distância) e 
os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC).  Com a análise de dados foi possível verifi car 
que são ofertados no nordeste 42 cursos de Serviço Social, destes 19 estão localizados 
nos interiores dos estados e 23 nas capitais. Em relação à modalidade de ensino, percebe-
se que 29% das instituições pesquisadas ofertam educação a distância, enquanto 71% 
contam com aulas presenciais, apesar da expansão dos cursos na modalidade EAD. Em 
relação à fi nalidade das instituições, averiguou-se que 68% são privadas e somente 32% 
ofertam ensino público, acompanhando uma tendência nacional. Vale ressaltar que dentre 
os estados pesquisados a Bahia se sobressaí com o maior número de cursos de serviço 
social ofertados no nordeste e o Ceará juntamente com a Paraíba são as localidades que 
menos disponibilizam este curso e que a maioria dos Projetos Pedagógicos Cursos de 
Serviço Social do nordeste estão em consonância com o que propõe o projeto ético-político 
da profi ssão. A partir das refl exões feitas sobre os resultados da pesquisa percebemos 
que há predominância de cursos ofertados por instituições privadas; o ensino presencial 
se faz mais presente e a população das capitais têm mais acesso a formação em serviço 
social e Projetos Pedagógicos Cursos de Serviço Social são fundamentos nos princípios 
que norteiam a profi ssão no Brasil, visto que, são levados em consideração a necessidade 
de formar um profi ssional competente nas dimensões teórico-metodológica, ético-política e 
técnico-operativa, e por sua vez, capacitado para atuar nas expressões da questão social, 
objetivando consolidar a cidadania através de um posicionamento em favor da equidade 
e justiça social, empenhado na eliminação de todas formas de preconceito, lutando pelo 
respeito á diversidade e autonomia dos indivíduos sociais. Todavia, é importante frisar que 
em poucos casos identifi camos uma tentativa falha de aproximar os preceitos do curso com 
o que preconiza o projeto ético-político profi ssional. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSÁVEL E 
COLABORADORES MOTIVADOS. 

Aélio Ramos do Nascimento Filho (Curso de administração UNIT, aelioramosdonascimento@
hotmail.com); Alan Leandro Abdon (Curso de administração UNIT, Allan.abdon@hotmail.
com); Lucas Santos Santana (Curso de administração UNIT, lukssantana08@hotmail.com); 
Thomas Barboza de Santana (Curso de administração UNIT, Thomas-dc@hotmail.com); 
Maria Balbina de Carvalho Meneses (Curso de administração UNIT, mbalbina@oi.com.br).

A importância da gestão da ética socialmente responsável nas empresas, as três ondas da 
gestão socialmente responsáveis, identidades coorporativas e rentabilidade e desempenho 
dos investimentos socialmente responsáveis são os assuntos abordados neste artigo de 
revisão de literatura, que tem o intuito de mostrar a realidade operacional das empresas 
quando uma empresa responsável não é somente aquela que se preocupa em uma 
revitalização de uma praça no bairro da sua empresa, aquela que no natal de cada ano 
promove uma festa para seus funcionários e familiares e moradores do bairro onde a 
empresa está inserida. O trabalho visa demonstrar que é possível as empresas adotarem 
responsabilidade social interna, adotando para seus funcionários de uma forma que deixe 
todos satisfeitos com a organização. Mostrar que através da responsabilidade social é 
possível adotar um programa de benefícios e transforma a organização em sustentável 
ao meio ambiente e sendo uma empresa ética com o planeta e com seus colaboradores 
diretos e indiretos. O método de pesquisa utilizado foi o bibliográfi co. As fontes estão entre 
livros, disponíveis no acervo das Bibliotecas da Universidade Tiradentes em Aracaju no 
estado de Sergipe, em sites confi áveis da internet e foi utilizado o método indutivo. Ao 
concluirmos a pesquisa percebemos que cada empresa está visualizando cada vez mais as 
questões ambientais, enfrentam novos desafi os, utilizando a ética nos negócios às ações 
desenvolvidas na comunidade, passando pelo tratamento dos funcionários e relações com 
acionistas, fornecedores e clientes. Mas nem toda empresa utiliza esse método, preferem 
ter uma instituição onde não tenham despesas com alguns programas de assistência, 
preferem ter funcionários e clientes insatisfeitos. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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DESMISTIFICANDO UMA REALIDADE: OS CATADORES 
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO 

BAIRRO SANTA MARIA.

Aldiene Vitoria Nascimento (Curso de Serviço Social/ UNIT, dillvitoria@hotmail.com); 
Franciele Santana de Sousa (Curso de Serviço Social/ UNIT, francy.sofi a@hotmail.com); 
Maria Aparecida Garcia Moura (Curso de Serviço Social/ UNIT, ma.aparecida3@gmail.
com); Rosane Souza Freitas (Curso de Serviço Social/ UNIT, rosane_freitas@hotmail.com); 
Sônia Cristina Fonseca Santos (Assistente Social da Emsurb, soniacfs@hotmail.com).

O presente trabalho tem por objetivo socializar as informações obtidas através de uma 
experiência de estágio vivenciada no período de julho ao início de agosto de 2010, 
vinculado a empresas de limpeza e serviços urbanos de Aracaju - SE. Nesse contexto, 
buscou-se identifi car o perfi l dos catadores de materiais recicláveis do Aterro Controlado do 
bairro Santa Maria da mesma cidade. Uma vez que essas pessoas vivem uma realidade 
estigmatizada como inferior por grande parte da sociedade, gerando assim preconceito e 
uma maior estratifi cação social. O estágio acima mencionado consistiu em duas etapas: 
primeiro foi desenvolvido um processo de cadastramento dos catadores, e posteriormente, 
visitas domiciliares para confi rmação dos dados coletados. Sendo assim, nossa pesquisa 
resultou na análise e refl exão das condições de vida e trabalho destes catadores. A partir 
das informações fornecidas e mediante contato direto, foi possível traçar o perfi l desta classe 
trabalhadora. Dentre os elementos observados notamos que grande parte dos catadores 
obtém sua renda mensal somente do aterro, sendo que esta é equivalente ou inferior a um 
salário mínimo, valor este considerado irrisório para manutenção devida do núcleo familiar 
que é composto em média por 4 a 6 indivíduos. Estas famílias são chefi adas em sua maioria 
por pessoas do sexo masculino, entretanto, a diferença existente entre essas e as lideradas 
pelo sexo feminino é bem pequena. Vale frisar que os catadores são, em sua maioria, 
naturais do estado de Sergipe, seguido dos estados de Alagoas e Bahia, dentre outros. 
Possuem baixa escolaridade, tendo geralmente apenas o ensino fundamental. Tal fato pode 
ser apontado como uma das causas da falta de espaço no mercado de trabalho para esse 
grupo social. Visualizamos ainda que as condições de higiene e habitação são extremamente 
precárias: convívio constante com animais, crianças descalças e sem freqüentar à escola, 
e esgoto a céu aberto. Em suma, esta experiência oportunizou-nos entrar em contato com 
uma população mistifi cada, com uma realidade tão próxima e ao mesmo tempo tão díspar 
da nossa. Fica evidente que os valores que nos cercam estão permeados por preconceitos 
que acabam gerando a exclusão social de pessoas que se encontram numa determinada 
situação por falta de oportunidade ou até mesmo por alienar-se a única face da vida que lhe 
foi mostrada durante toda sua história. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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TERCEIRO SETOR. 

Ana Lídia da Silva Santos (analidia_se@hotmail.com); Fabio Lima (fabiosilva.f@hotmail.com); 
José Henrique Almeida Moraes (henrique_moraes@hotmail.com). 

O mundo globalizado apresenta diversas formas de Organização Social, em que busca a 
cada dia uma adequação de serviço a atuação aos mercados, no entanto o terceiro setor 
promove o bem estar social através da produção de bens de serviços com investimentos 
privados sem fi ns lucrativos. No início dos anos 90, o Terceiro Setor começou a surgir no 
Brasil para designar as pessoas jurídicas de Direito Privado, ou Organizações Sociais. A 
inefi ciência atuação do Estado na área social tem dado espaço a expansão e crescimento 
deste setor, que tem por fi nalidade a atuação coletiva no âmbito social. A participação do 
mesmo possibilita a inserção de atividades de conduta social voltada para minimização das 
diferenças sociais, onde o Estado na presença do poder judiciário não contempla ou esbarra 
na burocratização dos serviços. A participação popular na gestão do Estado de forma 
representativa identifi ca a democracia participativa, ou seja, o Estado tendo a inserção da 
participação popular na administração do país. O terceiro setor representa empresas que 
atendem uma parcela da sociedade no intuito de minimizar os efeitos das injustiças sociais. 
As organizações não governamentais são formadas pela sociedade civil sem fi ns lucrativos. 
Elas são constituídas por autônomos que tem o mesmo objetivo comum, de não formar 
lucro. Essas organizações existem para suprir as falhas existentes do governo em relação à 
assistência nos problemas sócias e econômicos. Já com relação à participação do terceiro 
setor nas políticas públicas na atualidade, aconteceram mudanças no modelo de pensar 
as atividades voltadas para a Administração Pública. As preocupações dos organismos de 
administração estão voltadas para os refl exos globais de sua atuação, pois a cada dia, 
aumentam as necessidades de adequação às normatizações de conduta com o bem 
público. Dentro dessa perspectiva de fi scalização do bem público é que podemos inserir 
a participação do Terceiro Setor, como Órgão Fiscalizador. A atuação das ONGs dentro 
da administração pública não se limita como facilitadoras do processo de implantação de 
Políticas Públicas, elas também são cobradoras de uma postura responsável da utilização 
do dinheiro do povo e também de requerem condutas mais efetivas do Estado quando não 
existem planejamentos para determinada comunidade. A proposta de pesquisa trouxe como 
objetivo o conhecimento do que seria terceiro setor e as contribuições desse na participação 
em políticas públicas, como Também exemplifi car as organizações que compõem esse 
setor, sua importância perante sociedade e demonstrar em especial as organizações não 
governamentais como atuam na sociedade brasileira. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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REGULAÇÃO DA CONCORRENCIA E 
DEFESA DO CONSUMIDOR. 

Elisangela da Silva (elisfdf@yahoo.com.br); Marcela Regia (marcela.rga@gmail.com); 
Samara Teles (samarateles@hotmail.com); Williana Oliveira (wili_oliveira@hotmail.com)

A defesa da concorrência e proteção do consumidor no Brasil ao longo do século XX ao XXI 
tem a torna-se mais preventiva e menos repressiva. O mercado competitivo exige que as 
empresas, sejam mais efi cientes, dinâmicas e garanta recursos e proporcione o máximo bem 
estar social. Sua sobrevivência depende do esforço constante, a competição torna a vida da 
empresa mais difícil. No Brasil, ainda no século XIX, já estava acontecendo um crescimento 
muito grande e desordenado da concorrência onde, é claro, quem sempre saía perdendo 
era o consumidor que na maioria das vezes era apunhalado pela péssima qualidade de 
serviços (OLIVEIRA, 2001, p. 60). No século XX, basicamente em 1962, com a Lei 4.137 
instituiu-se o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), cuja fi nalidade era 
fi scalizar todo o sistema de concorrências e apurar abusos de poder econômico. A vida 
do ser humano é regida de decisões que por sinal são voltadas para o próprio bem estar, 
seja social ou física, fi nanceira ou intelectual. Portanto pode-se afi rmar que sempre existiu 
e vai existir esse tipo de interesse. Em outras palavras, chama-se concorrência, na qual 
é caracterizada pela competição, onde refl ete a disputa entre as sociedades para vender 
seu produto, seja ele matéria-prima, industrializado ou prestação de serviços. A competição 
sempre fez parte do nosso dia a dia, não é diferente entre as empresas, onde a melhor 
estratégia vencerá. Em mercado altamente exigente, as organizações precisam estar 
preparadas e acompanhando toda tecnologia e progresso de sua nação. Atualmente, as 
leis existentes garantem segurança, mas ainda assim depara-se varias vezes com grupos 
econômicos de grande força e abuso de poder econômico, ou seja, procuram tirar proveito 
daqueles que são menos sufi cientes e que possuem um poder dentro da economia inferior 
aos demais. O exemplo prático esta na divisão de classes economicamente ativas, onde o 
próprio homem procura se distanciar e manter o mínimo contato possível com aquele que 
é inferior aos seu olhos. Existem leis e órgãos que fi scalizam e regulam os procedimentos 
de ambos dentro e fora do mercado fi nanceiro-econômico dando certa estabilidade em 
termos de segurança tanto para as empresas como consumidores. Paralelo às leis vem a 
competitividade que exige de todos maior capacidade, pesquisa e conhecimento para que 
possa fazer parte desse grande e ambicioso mercado. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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LITERATURA, SOCIEDADE E FORMAS DO SABER. 

Mariana Bispo da Rocha (Curso Letras Português/Unit, mariana.bisporrocha@hotmail.com); 
Ana Carine Silva Santos (Curso Letras Português/ Unit, porcarine@hotmail.com); Roberta 
Ivana de Andrade Trindade (Curso Letras Português/Unit); Bárbara Tainah de Araújo 
(Curso Letras Português/Unit); Marilene Batista da Cruz Nascimento (Docente Unit/
GPGFOP/Práticas Investigativas, nascimentolene@yahoo.com.br).

Este artigo tem como objetivo refl etir sobre a infl uência da literatura na sociedade, cujo ideal 
deve ir além da mera produção textual ou da leitura dos ditos Clássicos. Nessa perspectiva, 
questiona-se: a produção literária pode ser considerada uma ferramenta contra a cegueira 
social ou modela o cidadão e serve politicamente a classe dominante de um país? Entende-
se literatura como a expressão artística sincera, pois refl ete direta ou indiretamente no meio 
social, no qual está inserida. A metodologia deste estudo foi desenvolvida por meio de um 
levantamento bibliográfi co acerca do objeto de estudo, incluindo a busca na base de dados 
do scielo e nas fontes impressas da biblioteca. A discussão teórica permitiu compreender 
a relevância dessa infl uência para educar e direcionar as pessoas ao encontro de uma 
opinião quanto ao quadro social em que vivem, dando-lhes oportunidades de criarem seus 
próprios argumentos. Além disso, essa fi cção também se apresenta como uma forma de 
expressão diante da comunidade, cogitando-se, inclusive, que essa arte expressa uma 
realidade por descrever os comportamentos e as diferentes formas de convívio coletivo. 
A pesquisa contribuiu para a seguinte constatação: a literatura tem sido a companhia de 
muitas pessoas - tanto nos tempos antigos como nos dias atuais - e o leitor pode vivenciar 
experiências trazidas pelas fontes literárias, compartilhando, assim, ideias sócio-políticas os 
quais possibilitam uma ressignifi cação de saberes. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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BULLYING E DERESPEITO: UM COMPORTAMENTO 
AGRESSIVO ENTRE ESTUDANTES. 

Priscilla Mendonça Borba (Curso de Serviço Social UNIT, prisca_borba@hotmail.com); 
Maria Balbina de Carvalho Menezes (UNIT, maria_balbina@unit.br)

Cada ser humano possui uma identidade, é esta é diferente em cada ser. Existem pessoas 
que não aceitam a diferença do outro e tentam de forma agressiva, tanto física quanto 
psicológica, mostrar a sua superioridade. Essas atitudes agressivas e repetitivas que 
possuem o intuito de humilhar, cometida por estudantes sem um motivo concreto recebe 
o nome de Bullying e envolvem três participantes, os autores, os alvos e as testemunhas.  
Através de um estudo bibliográfi co utilizando auxilio de livros, artigos, sites e documentos 
eletrônicos buscou-se compreender todo o contexto que envolve a prática do Bullying e 
por ultimo quais estratégias podem ser usadas para prevenir e combater este fenômeno. 
O Bullying é um fenômeno que têm se alastrado nas escolas, não estando restrito a 
nenhum tipo de instituição, seja ela publica ou privada esteja ela na zona rural ou urbana, 
esse comportamento é infl uenciado pela cultura da sociedade que está inserido e sua 
conseqüências pode ir desde o trauma do ambiente escolar até o suicídio da vitima. Cada 
escola deve criar sua própria estratégia não podendo ser vistas de forma uniforme, é preciso 
analisar as características sociais, econômicas e culturais dos discentes. A escola deve agir 
de forma enérgica no combate do Bullying, investindo em um trabalho interdisciplinar entre 
todos os envolvidos, buscando parcerias com conselhos tutelares, centros de saúde e redes 
de apoio social. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL E MEMÓRIA: O 
SÃO GONÇALO DA MUSSUCA/SE. 

Karlyson Kleber Santos Menezes (Curso de História/Unit, karlyson_boy@yahoo.
com.br); Glace Kelly Lucena dos Santos (Curso de História/ Unit); Lidiane Fontes de 
Oliveira (Curso de História/Unit); Saulo Felisberto de Menezes (Curso de História/Unit); 
Marilene Batista da Cruz Nascimento (Docente Unit/GPGFOP/Práticas Investigativas, 
nascimentolene@yahoo.com.br). 

O patrimônio imaterial é transmitido de geração para geração, sendo recriado constantemente 
em função de seu ambiente e condições, de sua interação com a natureza e sua história, 
suscitando na população um sentimento de identidade e continuidade. Esta pesquisa tem 
como objetivo investigar a herança cultural deixada pela comunidade quilombola Mussuca, 
que está localizada em Laranjeiras/Sergipe. Buscou-se analisar a dança do São Gonçalo, 
enquanto patrimônio imaterial, que corrobora para a preservação da memória desse povo. 
O que nos remete ao patrimônio imaterial como memória é a principal ligação entre a 
comunidade e seus antepassados, entre suas origens e cultura com o presente. Entende-
se memória como sendo uma evocação do passado que se foi e não retornará jamais.  A 
metodologia foi desenvolvida por meio de um levantamento bibliográfi co acerca do objeto de 
estudo, que incluiu busca na base de dados do scielo e nas fontes impressas da biblioteca.  
A dança do São Gonçalo da Mussuca, proveniente da herança portuguesa e africana, foi 
deixada por seus primeiros habitantes originando a comunidade quilombola.  Por fi m, o 
estudo também evidenciou a existência de grupos parafolclóricos de crianças da própria 
comunidade, estratégia utilizada para despertar o interesse dos jovens pela dança. Além 
disso, recomenda-se uma pesquisa acerca da gastronomia, da descendência e das crenças 
desse povo para preservar a cultura. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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ÁREAS URBANAS DE OCUPAÇÃO IRREGULAR E 
ILEGAL: O DIREITO A MORADIA. 

Aline Cruz dos Santos/alyne_cruz@hotmail.com; Alysson José de Andrade Oliveira/
alysson_jose@hotmail.com; Cândido Vieira da Silva Neto/cvieira.br@gmail.com; Fátima 
Camila Oliveira Barbosa/camila_otm@hotmail.com; Jones Manoel Ribeiro da Silva/jones.
manoel@gmail.com; Ricardo Farias Oliveira/riccofoliveira@hotmail.com; Maria Balbina de 
Carvalho Menezes/mbalbina@oi.com.br.

Desde a década de 80 que, aproximadamente, 70% da população brasileira mora em 
áreas urbanas, principalmente nas regiões metropolitanas. Contudo, esse processo de 
urbanização não foi acompanhado de maneira igualitária pela construção de habitações nas 
cidades, tendo como consequência o crescimento desordenado e desigualdades no acesso 
à moradia. Essas desigualdades acabam gerando confl itos entre aqueles que contribuem 
para a confi guração espacial das cidades, os proprietários dos meios de produção, os 
proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos. 
Estes por serem desprovidos de capital acabam tendo maior difi culdade para habitar 
dignamente. A necessidade em perpetuar a reprodução do capital provoca a setorização 
da paisagem urbana, defi nindo áreas destinadas exclusivamente a moradias e outras 
utilizadas para o desenvolvimento dos demais serviços. Para desenvolvimento do presente 
estudo utilizou-se de revisão de literatura e pesquisa bibliográfi ca. A política habitacional, 
historicamente, foi direcionada a benefi ciar aqueles que tinham melhores condições 
fi nanceiras. Mesmo sendo um direito indispensável, a necessidade por moradia depende 
em grande parte da renda do indivíduo. Para minimizar as discrepâncias, muitas vezes, é 
necessária a atuação do poder estatal. No intuito de combater crises habitacionais, o Estado 
intervém através de programas e ações, as quais vão desde a defi nição do valor do salário 
a produção direta de habitações. Entretanto, o Estado aparece como agente contraditório, 
uma vez que serve, também, como mediador dos interesses das classes mais abastadas. 
A atuação do poder estatal em ambos os lados é explicada pela necessidade tanto de 
permitir o bom funcionamento da economia tão necessária aos interesses públicos quanto 
de impedir a ocorrência de confl itos sociais capazes de desestruturar a então organização 
vigente. Por não ser possível viver sem ocupar lugar no espaço, grupos populacionais 
se submetem a habitar áreas sem infra-estrutura adequada localizadas na periferia das 
grandes cidades ou em áreas centrais deterioradas. Capitais como Aracaju, tiveram o 
gene da separação econômica evidenciado desde a sua implantação. A Resolução nº 
458, do ano de 1856, a qual estabelecia as características das habitações no denominado 
quadrado de Pirro contribuiu para que a capital sergipana, desde a sua gênese, excluísse os 
menos favorecidos. O desenvolvimento urbano evidencia que mesmo sendo ambientes de 
convívio social as cidades servem primordialmente aos interesses do capital. (PRATICAS 
INVESTIGATIVAS)
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CURRÍCULO: 
POSSIBILIDADE DE MUDANÇA. 

Larissa Santa Rosa de Santana (Assessora Pedagógica PAGR/UNIT larissa_santana@
unit.br); Paulo Autran Leite Lima (Doutorando - Universite de Haute Alsace - Mulhouse/Fr 
pauloautran@ig.com.br).

A compreensão ambiental é vital para Educação do futuro, visto que a histórica relação 
do indivíduo com a natureza, a fi m de modifi cá-la e adaptá-la aos seus interesses e 
necessidades, tem causado grandes desequilíbrios naturais de expressivas proporções. As 
relações que o homem trava no mundo e com o mundo, sejam elas pessoais, impessoais, 
corpóreas e incorpóreas, apresentam características que a diferenciam dos puros contatos, 
comum da outra esfera animal. É fundamental entender que o homem, ser de relações e não 
só de contatos, não apenas estar no mundo, mas com o mundo. O desenvolvimento de um 
pensamento ético-ambiental pode aproximar a ação humana do próprio homem como força 
atuante na natureza. Esse homem deve deixar a compaixão em detrimento da racionalidade 
humana, pois é um exercício de renúncia voluntária que se aproxima da natureza. Diante 
das assertivas, decorre a necessidade da abordagem ambiental como construção de 
conhecimento que consiste em proporcionar aos educandos uma compreensão crítica 
global, ética e sistematizada do meio ambiente.  Na prática educativa a dimensão ambiental 
não pode ser considerada como mais uma disciplina do currículo ou um tipo especial de 
educação, mas uma das dimensões norteadoras da educação geral. Educação Ambiental 
compreende os processos através do quais o homem e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, atitudes, habilidades, interesse ativo e competências direcionados 
para conservação do meio ambiente, que, via de regra, é essencial à sadia qualidade de 
vida e a sua sustentabilidade. Contudo, a abordagem ambiental no âmbito escolar, implica 
questões políticas que englobam valores, interesses e concepções de mundo distintos 
e que podem assumir posições mais ou menos conservadoras. Daí a importância de 
investigar os conteúdos políticos e éticos e as correntes de pensamento que fundamentam 
as propostas educativas. Nesse sentido, esse estudo desenvolveu-se sob o enfoque que a 
Educação Ambiental se justifi ca na colaboração da busca e da construção de alternativas 
sociais, baseadas em princípios ecológicos, éticos e de justiça objetivando identifi car 
conexões entre a literatura sobre a Educação Ambiental com as diretrizes que a legitimam 
no âmbito escolar. Para a realização da pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa, 
porque sendo ela interpretativa e subjetiva, responde melhor à questão investigada. O 
procedimento metodológico teve dois momentos distintos: interação com a literatura através 
da quantifi cação e da identifi cação de dados bibliográfi cos e, indagação sobre as conexões 
entre a produção científi ca sobre Educação Ambiental e as diretrizes educacionais. Sendo 
assim, o trabalho desenvolvido comprovou, de forma intensa, a temática do nexo entre 
natureza e homem e a necessidade de problematização da mesma pelo currículo, a fi m de 
que o professor se desarme das estruturas de pensamento de natureza epistemológica e 
ideológica que o impedem de fazer uma análise da relação homem-natureza. (PRATICAS 
INVESTIGATIVAS)
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO 
ESPAÇO URBANO. 

Estefanni Patricia Santos Silva (Curso de Museologia- UFS; GEMPS/CNPq-UFS, 
estefanni.p@gmail.com); Orientadora: Prof. Dra. Janaina Cardoso de Mello (Núcleo de 
Museologia-UFS, janainamello@uol.com.br). 

A educação Patrimonial nos municípios visa pesquisar a história e a memória de uma 
comunidade, promovendo a conscientização da importância de estar no ambiente 
urbano, visto como patrimônio, informando o direito que estas pessoas possuem de se 
apropriarem e preservarem as construções para a perpetuação destes registros.  A partir de 
questionamentos à comunidade, que se encontra neste espaço foi pesquisada a demanda 
pela aplicação de uma Educação Patrimonial no município de Laranjeiras. Foi aplicado um 
questionário prévio na comunidade, perguntando sobre a importância de conviver com uma 
construção arquitetônica centenária, a funcionalidade deste espaço no centro urbano e o 
signifi cado da preservação de uma construção ancestral no seu cotidiano. Os objetivos 
do projeto foram explicados aos entrevistados. Após indagações foi realizado um rápido 
passeio por algumas construções do centro urbano da cidade, indicando a importância de 
se possuir um documento/monumento em suas terras. Quinze pessoas foram questionadas 
e as informações registradas por escrito. O questionário trouxe a tona o dever dos 
profi ssionais da área de patrimônio em consultar a comunidade local ao pretender trabalhar 
com restauração, conservação e preservação de um patrimonial. Houve reclamações 
sobre intervenções anteriores sem consulta e a falta de acessibilidade as informações dos 
processos. Constatamos a necessidade da comunicação para informá-los sobre o trabalho 
realizado nos patrimônios. Ao expor, realizar ofi cinas, sobre as etapas das reformas, o 
público local se sente mais próximo de uma realidade aparentemente distinta e fortalece 
seu pertencimento à região com estes bens materiais, além de impulsionar o interesse em 
preservar os marcos construtores de suas devidas histórias. A educação patrimonial em 
uma comunidade desperta a curiosidade em conhecer, pesquisar e compartilhar com as 
demais pessoas, além de promover o resgate à memória e o sentimento de apropriação 
do bem cultural. As entrevistas mostraram ainda o orgulho nos Laranjeirenses em dizer 
que possuem uma historicidade no seu projeto arquitetônico. A identidade está sendo 
determinante, mas a ampliação da educação patrimonial torna-se pertinente no município. 
A pesquisa contribuiu para: um conhecimento sobre o que a população pensa das 
intervenções realizadas no patrimônio, conscientizando-os sobre a importância de usufruir 
dos monumentos na cidade e de poder participar das pesquisas sobre os bens culturais 
materiais. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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GESTÃO ESTRATÉGICA COM PESSOAS DA SANTA 
CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ. 

Willams P. Lopes (Curso de Administração FITS, willams.pereira@acad.fi ts.edu.br); Josilane 
S. Alves (Curso de Administração FITS, josilanem12@hotmail.com); Alecsandra Ventura 
(FITS, alecsandra.ventura@gmail.com).

A Gestão Estratégica de Pessoas evidencia o talento e a participação ativa dos colaboradores 
para a consecução dos objetivos estratégicos da Organização. Este trabalho apresenta um 
Estudo de Caso dos processos de Agregar Pessoas, Treinar Pessoas e Monitorar Pessoas 
da Santa Casa de Misericórdia, hospital privado localizado em Maceió-AL, cuja valorização 
de seu Capital Intelectual e a potencialização de seus talentos tem contribuído de forma 
efetiva na consecução da Missão Organizacional e no alcance de sua Visão Estratégica 
Compartilhada. Para desenvolver este trabalho foram utilizados os métodos dedutivo e 
comparativo, no qual os dados colhidos foram comparados com as teorias abordadas em  
algumas obras literárias da área de Administração de Recursos Humanos.  Os dados foram 
coletados por observação direta e entrevistas apoiadas por questionário. A Organização 
demonstrou a preocupação na qualidade de seu pessoal desde o processo de Recrutamento 
e Seleção, buscando atrair os melhores profi ssionais, os que demonstram grande potencial 
e que se adequam à cultura organizacional. É dada uma grande ênfase aos processos de 
Treinamento e Desenvolvimento, com grandes investimentos em capacitação de pessoal 
e acompanhamento sistemático da aplicação do aprendizado obtido. A utilização de um 
Sistema de Informação integrado apóia o desenvolvimento dos processos e proporciona 
efi cácia na Gestão de Pessoas. A Organização tem se tornado cada vez melhor e mais 
competitiva, pois seus colaboradores são motivados e comprometidos com os resultados 
esperados em seu Planejamento Estratégico. A retenção de talentos é decorrente de uma 
saudável cultura de Gestão Participativa, que investe no Desenvolvimento e Pessoas 
e cujos processos têm o valioso suporte da Tecnologia da Informação. (PRATICAS 
INVESTIGATIVAS)
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O MEIO AMBIENTE COMO FATOR DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL : UMA  

PERSPECTIVA. 

Marilene Leite de Calasans  (Curso de Serviço Social da UNIT)  jamc@infonet.com.br.

O presente estudo tem como objetivo de trazer ao debate a questão do meio ambiente 
no processo de desenvolvimento sustentável a partir de uma prática educativa do Serviço 
Social protagonizando sua defesa em favor da natureza e da humanidade . É a partir da 
necessidade de enfrentamento da tomada de consciência da degradação ambiental que se 
faz pensar o sentido de relação do Assistente Social com a natureza e o meio ambiente, 
por ser um profi ssional que convive cotidianamente com as expressões da questão social 
da população excluída e marginalizada, seja na dimensão econômica, social, política, 
cultural, enfi m, e, está consciente da necessidade de contribuir na melhoria  da qualidade 
de vida ,com maior participação e maior consciência crítica, para menos exploração, menos 
violência. Os procedimentos metodológicos para a realização desse trabalho, deu-se através 
da pesquisa bibliográfi ca em livros, revistas, periódicos que tratam da temática em foco.  As 
etapas percorridas deram-se a partir da escolha do tema, sua problematização, em seguida 
a redação, com discussão e análise pertinentes ao assunto. Não será difícil entender e 
colocar em prática os princípios ecológicos no sentido de que se possa superar com os 
problemas ambientais gerados a natureza e ser vivo, numa interlocução com outros sujeitos 
a partir de um novo paradigma: o modelo de desenvolvimento sustentável considerando os 
conceitos como solidariedade intergeracional e intraterritorial, otimização do aproveitamento 
dos recursos naturais, produção limpa, internalização dos custos ambientais, e de valores 
como: respeito por todo ser vivo, respeito à natureza, equidade, prudência, austeridade 
e sobriedade, solidariedade, co-responsabilidade individual e coletiva como estratégias 
de sobrevivência da população. E, nesse modelo, a capacitação, sensibilização e 
conscientização da população desempenham um papel fundamental. Diante do desafi o 
da sustentabilidade a intervenção do Assistente Social se concretiza no compromisso 
ético, pessoal e profi ssional na vivência e transmissão de valores e comportamentos  mais 
sustentáveis ante a realidade, utilizando a sua instrumentalidade teórico-metodológica, 
técnico-operativa e ético-política  sendo criativo,  ousado e inovador , através do trabalho 
sócio-educativo que certamente exigirá  do profi ssional  uma consciência da importância 
da inter-relação e interconexão  indivíduo-natureza, sendo ele um facilitador/mediador 
desse processo em movimento, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. 
(PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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DEFICIENTES INTELECTUAIS TRATAMENTO JURÍDICO 
PENAL DEFICIENTES INTELECTUAIS EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA E TRATAMENTO JURÍDICO PENAL E 

CRIMINOLÓGICO CONTEMPORÂNEO.

Alessandro Araujo Mendes (Pesquisador - Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Gestão 
Socioeducacional e Formação do Professor - UNIT; sandroaless@bol.com.br).

O presente trabalho consiste em apresentar a realidade de como os defi cientes mentais 
(intelectuais) são tratados no Brasil, especifi camente, quanto à inclusão no sistema 
educacional e o tratamento jurídico penal e criminológico. Far-se-á uma abordagem nas 
principais políticas públicas sobre inclusão educacional para defi cientes, com mais atenção 
para os defi cientes mentais (intelectuais). Será perceptível, durante a leitura, a diferença de 
tratamento dado pelo sistema educacional em face ao tratamento dado pelo sistema criminal 
brasileiro. Ao passo que a Educação quer incluir os defi cientes, facilitando sua integração 
pessoal e social, principalmente no sistema regular de ensino, em todos os níveis; o sistema 
Penal trata de forma dura e excludente. O método utilizado foi a pesquisa qualitativa de 
cunho descritivo e  bibliográfi co, fazendo-se um apanhado na doutrina especializada, bem 
como na legislação pertinente, revistas e sites da internet. O sistema educacional brasileiro 
busca sempre incluir os defi cientes (intelectuais, sensoriais e físicos) no sistema regular 
de ensino. Assim, consoante o que se prega pela Constituição Federal, faz a inclusão 
social apresentando-os cada vez mais à sociedade, tratando os iguais de forma igual e os 
desiguais de forma desigual, na medida de suas necessidades; isto é, tenta dar tratamento 
isonômico a todas as pessoas. Já política criminal brasileira trata de forma diferenciada 
os defi cientes intelectuais que praticam delitos dos criminosos comuns. Estes cumprem 
penas. Os defi cientes intelectuais cumprem medida de segurança, sempre excluindo-os 
da sociedade. Após cumprirem suas penas, os criminosos comuns ganham a liberdade; 
já os defi cientes intelectuais, são internados e não têm previsão de ganharem a liberdade. 
Assim, seria melhor que estes fossem julgados como pessoas comuns. Pelo menos um dia 
teriam a liberdade de volta, que é um direito natural do homem e assegurado pela nossa 
Carta Magna. Esta pesquisa serve para mostrar à sociedade que existe uma espécie de 
prisão perpétua no Brasil, incluída de forma subliminar em seu ordenamento jurídico. Este 
tipo de prisão não tem previsão constitucional; e realmente não existe formalmente. Mas 
substitui-se o nome prisão por medida de segurança e pronto. É a prisão perpétua para os 
defi cientes mentais (intelectuais). Isto é errado. É necessário alertar a sociedade sobre isso 
para se começar a realizar um movimento para mudar a legislação e dar um tratamento 
mais humano aos defi cientes mentais (intelectuais). (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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AQUECIMENTO GLOBAL: UMA REALIDADE 
INSUSTENTÁVEL. 

Alessandro Araujo Mendes (Pesquisador - Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, 
Gestão Socioeducacional e Formação do Professor - UNIT; sandroaless@bol.com.br); Kátia 
Regina Lopes Costa (Pesquisadora - Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Gestão 
Socioeducacional e Formação do Professor  UNIT, katia_rlc@yahoo.com.br).

O presente trabalho buscou apresentar como os países, em todo o mundo, estão lidando 
com a questão do aquecimento global. Além disso, mostra os danos já causados pelo 
aquecimento da atmosfera. Em dezembro de 2009, foi realizada em Copenhague, Dinamarca, 
a 15ª Conferência das Partes, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), 
mas que fi cou conhecida como COP-15: Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU. 
Este seria o mais importante encontro internacional em defesa do meio ambiente depois da 
ECO-92 e o Tratado de Kyoto (1997). No entanto, o encontro em Copenhague foi um fi asco. 
O aquecimento atmosférico é uma política insustentável de exploração do meio ambiente. 
A natureza não está mais suportando a ação humana e já está dando sua resposta. Este 
trabalho também é mais um manifesto, um grito de socorro, em prol do meio ambiente.  O 
método utilizado foi a pesquisa qualitativa de cunho descritivo e  bibliográfi co, fazendo-
se um apanhado na doutrina especializada em meio ambiente, bem como legislação 
pertinente, revistas e sites da internet. Apresentou-se a atual situação sobre como os países 
ricos e pobres estão lidando com o aquecimento global, bem como as consequências já 
produzidas por ele. A Terra está sendo degrada e as alterações climáticas já são sentidas 
em toda parte. Mesmo que parassem totalmente de poluir a atmosfera, a Terra ainda irá se 
aquecer de 0,5°C a 5,8°C nos próximos anos. Constatou-se também que surgiu um novo 
conceito mundial, os refugiados climáticos, os quais existem também no Brasil. Ademais, 
detectou-se que o aumento do nível do mar e do buraco de ozônio no Pólo Sul, o degelo, a 
devastação em geral é bem maior do que se esperava. O processo de aquecimento global 
é irreversível, e já causa muitos danos em todo o planeta. Os países, especialmente os 
líderes mundiais, como os que compõem o G8, não estão preocupados com o aquecimento 
global, não se comprometendo de forma efetiva com a diminuição de gases tóxicos na 
atmosfera. Os países pobres são os que mais sofrem com este descaso; países-ilhas estão 
desaparecendo do mapa, como Tuvalu, na Oceania; a fauna e fl ora estão sendo extintas 
em vários pontos do planeta, chuvas e secas mais severas em toda a parte. O presente 
trabalho contribuiu para informar a sociedade sobre a situação do aquecimento da Terra, 
convidando a comunidade civil a agir de forma a preservá-la a partir de comportamentos 
individualizados e em conjunto. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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HOSPITAL REGIONAL AMPARO DE MARIA: BREVE 
HISTÓRIA DE UM DOS HOSPITAIS MAIS 

ANTIGOS DE SERGIPE. 

Adriana Rocha Fontes (adrianarochafontes@bol.com.br); Giovana Scareli Universidade 
Tiradentes. Mestrado em Educação (gscareli@yahoo.com.br).

Esse artigo apresenta um sucinto histórico do Hospital Regional Amparo de Maria, localizado 
na cidade de Estância/Sergipe. Mostra o surgimento desta entidade no século XIX, diante 
das necessidades da época, para combater as epidemias que surgiram. Traz aspectos 
históricos da cidade de Estância para contextualizar a localidade onde o objeto de estudo 
está inserido. Em seu contexto aborda a funcionalidade do hospital, seus idealizadores, 
a conquista da primeira sede, o processo evolutivo, desde pequenos lazaretos em casas 
alugadas até atingir sua estrutura atual. Seus mantenedores, associações que surgiram 
para administrador o hospital e os entraves que foram superados para que essa conceituada 
instituição evoluísse e sobrevivesse durante cento e cinqüenta anos. Apresenta alguns 
médicos e homens públicos que contribuíram para a sua fundação e organização enquanto 
instituição pública. Sua representação no Estado de Sergipe e reconhecimento como 
hospital modelo após ter enfrentado inúmeras difi culdades, especialmente fi nanceiras. A 
regionalização do hospital ocorrida dada a sua importância e resolução no atendimento aos 
enfermos. Para a realização desse trabalho foi utilizada pesquisa bibliográfi ca, documental, 
buscando fontes e registros que nos possibilitasse esse enfoque. Foram realizadas também 
entrevistas com antigos membros da associação mantenedora do referido hospital. Durante 
a pesquisa pode-se perceber quanto essa instituição benefi ciou a sociedade estanciana e as 
cidades vizinhas da região centro sul do Estado de Sergipe. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR: UM 
DESAFIO PARA O PROFESSOR. 

Renata Karyne Teixeira Fonseca (Curso de Enfermagem - UNIT, renatakarynee@hotmail.
com); Carla Grasiela Santos de Oliveira (Enfermagem - UNIT, carlagrasiela.enfermeira@
hotmail.com); Co-autora: Julianna Cauchick Fontes Vieira (Curso de Pós-graduação em 
Docência Superior, Universidade Gama Filho - UGF, julianna.cauchik@posead.com.br).

O ingresso na universidade gera uma satisfação ao aluno, porém, quando iniciam as aulas, 
o aluno percebe que precisa novamente voltar a estudar e, muitas vezes, desmotiva-se 
logo no primeiro período. A falta de motivação destes discentes gera a necessidade cada 
vez maior dos docentes em aperfeiçoar suas aulas utilizando estratégias de ensino que 
gerem maior interesse nas aulas pelo discente. Segundo Neves e Boruchovitch (2004), no 
âmbito escolar, a motivação é o fator interno que impulsiona o aluno para estudar, iniciar 
os trabalhos e perseverar neles até o fi m. A motivação pode infl uenciar no modo como 
o indivíduo utiliza suas capacidades, além de afetar sua percepção, atenção, memória, 
pensamento, comportamento social, emocional, aprendizagem e desempenho. A interação 
professor e aluno confi gura a relação entre as necessidades educacionais dos alunos e as 
respostas pedagógicas a elas disponibilizadas, o que envolve o domínio do conhecimento 
pelo professor, sua capacitação técnico-científi ca, a competência de ensinar pesquisando, 
as características sócio-culturais e o perfi l psicológico dos atores sociais envolvidos: 
professor e aluno (SILVA; ARANHA, 2005). A pesquisa teve como objetivo identifi car 
na literatura fatores que levam a desmotivação dos discentes e as técnicas utilizadas 
pelos docentes para motivar os alunos do ensino superior. Foi realizada uma pesquisa 
bibliográfi ca, baseada em artigos científi cos com o tema estudado. Concluiu-se que há uma 
real necessidade da utilização, pelos professores, de estratégias mais apropriadas para 
melhorar e regular a aprendizagem e a motivação de estudantes universitários, levando-se 
em conta suas características próprias, mesmo estando inseridos em um grupo.
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CATÁLOGO DOS DOCUMENTOS DO ARQUIVO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE, 1800-1840. 

Henrique Gois Santos / UNIT- Universidade Tiradentes henriquegoissantos@yahoo.
com.br. Geraldo dos Santos Júnior /UNIT- Universidade Tiradentes geraldodsj@hotmail.
com José Carlos Souza Matos/ UNIT- Universidade Tiradentes souzamatosj@yahoo.com.
br Orientadora: Profª. M. Sc. Joceneide Cunha dos Santos/ UNIT- Universidade Tiradentes 
jocunha@infonet.com.br.

Ultimamente os profi ssionais de arquivos e estudantes têm se dedicado a elaborar catálogos 
com o intuito de contribuir para a pesquisa histórica. Assim, esse trabalho tem como objetivo 
catalogar alguns documentos dos oitocentos que se encontram no Arquivo Público do Estado 
de Sergipe. O intuito é fornecer fontes históricas para  pesquisas  na área de História de 
Sergipe e História do Brasil da primeira metade do século XIX. Os pesquisadores poderão 
encontrar algumas das suas fontes no catálogo, facilitando suas pesquisas. Os documentos 
após serem catalogados, também serão fi chados a fi m de percebemos os principais temas 
tratados nos documentos. Nos documentos catalogados até o momento encontramos fontes 
sobre a situação econômica da província, a escravidão, a segurança pública, a política 
provincial, entre outros. Enfatizamos que estaremos catalogando documentos no interstício 
de  1800 a 1840, e que a maioria dos documentos são ofícios e relatórios. Em suma, através 
desse instrumento de pesquisa o historiador pode ter acesso as fontes preservando-as. E 
que os documentos encontrados até o momento retratam o cotidiano da Província em seus 
múltiplos aspectos. 
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AUTOESTIMA E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO 
DE MULHERES QUE SOFREM VIOLÊNCIA. 

Marília Oliveira Soares/ mos.marilia@hotmail.com), Jamile Santana Teles/ jamileteles18@
hotmail.com), Marlizete Maldonado Vargas/ marlizete@uol.com.br e Janaína Bianca 
Barletta/ jbar@terra.com.br.

A violência de gênero contra mulheres, além da grave violação dos direitos humanos, 
costuma ter como conseqüências problemas de saúde, tanto para as mulheres como para 
seus fi lhos, afetando assim a estrutura familiar. Outro agravante está relacionado ao baixo 
quantitativo de mulheres que denunciam tal violência, o que pode resultar em estatísticas 
hipodimensionadas. A partir da observação e acompanhamento dos casos atendidos de 
um serviço especializado da mulher houve a necessidade de realizar esta pesquisa com o 
objetivo de identifi car os níveis de autoestima e as estratégias de enfrentamento de mulheres 
que sofrem violência pelos companheiros. : O local da investigação foi o setor de Psicologia 
do Núcleo Especializado de Promoção e Defesa Direito da Mulher/Defensoria Pública do 
Estado de Sergipe. Foram sujeitos, oito mulheres assistidas pelo serviço com idade de 30 a 
62 anos, que participaram do grupo de Diagnóstico Rápido Participativo, realizado durante 
três semanas. Como instrumentos, utilizaram-se a escala de autoestima de Rosenberg 
adaptada por Garcia e a adaptação do Baralho das Emoções de Caminha.  Identifi cou-se 
que o nível de autoestima das participantes foi satisfatório. Das mulheres que apresentaram 
autoestima mais baixa, 25% viviam com seus maridos agressores sem conseguir resolver a 
situação mesmo depois da procura pelo serviço de defesa de seus direitos e ansiavam por 
sair da relação de violência doméstica e resgatar ou melhorar sua autoestima. As estratégias 
de enfrentamento da violência se relacionaram à saída da situação de agressão e resgate 
da autoestima, através da ocupação laboral, suporte emocional nos fi lhos ou familiares 
seguidos de suporte social e lazer.  A partir da análise dos dados no DRP é possível auxiliar 
no processo de criação de Grupos Operativos focados na demanda das mulheres atendidas 
pelo NUDEM. Buscar o incentivo ao empowerment das assistidas é importante como fi gura 
de referência para mobilização e discussão de questões relacionadas à autonomia da 
mulher, que busca garantir seus direitos e conquistar uma nova visão de independência 
(emocional e fi nanceira). A divulgação destes dados poderão gerar uma postura intersetorial 
para a discussão mais pontual e efetiva da questão da violência doméstica e formulação de 
políticas e programas públicos que se adequem a realidade cultural das mulheres assistidas 
e contribuam de forma interdisciplinar para inserção social e saúde no âmbito dos núcleos 
especializados, qualifi cando assim o serviço Psicológico no espaço jurídico. (TCC)
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TUTELA INIBITÓRIA COLETIVA NO DIREITO 
AMBIENTAL BRASILEIRO. 

Thiago Lima Borges (Curso de Direito / UNIT, thi.adv@hotmail.com), Alisson Fontes de 
Aragão (Curso de Direito / UNIT, afdaragao@gmail.com)

O estudo tem como escopo a análise da tutela inibitória coletiva no direito ambiental 
brasileiro, instrumento processual que visa impedir a prática, continuação ou repetição do 
ilícito, atuando de forma preventiva ao dano ambiental. A importância da proteção ao meio 
é consagrada pela Constituição Federal que, em seu artigo 225, impõe o dever de defesa 
e preservação ao Poder Público e à coletividade, tendo em vista que a qualidade do meio 
ambiente possui infl uência direta na qualidade de vida dos indivíduos.  O exame do tema 
tem como base a pesquisa bibliográfi ca, realizada por meio de registros já disponíveis, 
ou seja, dados trabalhados por outros pesquisadores, como, por exemplo, livros e 
artigos, além da pesquisa documental, que contempla à análise das diversas legislações 
pertinentes ao assunto. Por sua vez, o método de abordagem inicial e fi nal são o dedutivo 
e o qualitativo, respectivamente, mormente em razão do caráter preponderantemente 
teórico do estudo, harmônico com os objetivos da pesquisa, exploratórios e explicativos. 
O estudo realizado concentra-se em três pontos, sendo o primeiro destes os aspectos 
gerais referentes ao meio ambiente e a evolução da legislação ambiental, percorrendo os 
delineamentos imprescindíveis da tutela substancial; o segundo diz respeito a jurisdição 
civil coletiva, sobretudo os seus princípios, legitimidade para a defesa de direitos, 
propostas legislativas de aperfeiçoamento do processo coletivo e a sua importância para a 
proteção ambiental; o terceiro e derradeiro ponto é a análise da tutela inibitória ambiental, 
sobretudo os seus fundamentos legais, modalidades, prova, tutela inibitória antecipada, 
distinção em face das tutelas cautelares e ressarcitórias, concluindo com a atuação do 
magistrado frente às ações inibitórias coletivas e as medidas de apoio, averiguando a 
adequação do instrumento em glosa na proteção ambiental e garantia da efetividade 
na prestação jurisdicional.  A tutela inibitória, prestada por via de ação processual, 
demonstrou ser um instrumento perfeitamente alicerçado na Carta Magna, apresentando-
se como uma importante ferramenta de combate a inefi cácia da tutela jurisdicional, que 
em muito comprometia e ainda vem comprometendo os bens ambientais. Ademais, 
permite a participação coletiva na defesa do meio ambiente, promovendo o combate a 
possível escassez dos recursos naturais e, consequentemente, ao comprometimento da 
sadia qualidade de vida para das gerações presentes e futuras. (TCC)
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EM BUSCA DO VALOR DA SUSTENTABILIDADE: O 
PODER DA MARCA NO PROCESSO DE DECISÃO.

Marcelo Souza Santos (Curso de Administração / UFS, marceloestanciano@bol.
com.br) Rodrigo Cesar Reis de Oliveira (Curso de Administração / UFS/FANESE / 
rodrigopesquisando@gmail.com)

A essencialidade atribuída à marca para o sucesso sustentável dos produtos tem sido tema 
de discussões entre acadêmicos e profi ssionais. Desse modo, as organizações precisam 
trabalhar rumo ao entendimento do valor da marca e da infl uência que a mesma exerce 
no processo de decisão de compra. Ademais, é fundamental refl etir se a responsabilidade 
sócio-ambiental infl uencia na decisão de compra dos clientes. É particularmente interessante 
pensar sobre aqueles produtos de baixo envolvimento, já que a relação afetiva de consumo 
é reduzida e se faz necessário entender qual o resultado alcançado pelas organizações 
que trabalham marcas incorporando o conceito e a prática da sustentabilidade. Neste 
trabalho, será analisado o valor que a /marca sustentável/ representa para os clientes 
no processo de decisão de compra, para tanto serão considerados alguns produtos de 
baixo envolvimento, quais sejam: sabonete, biscoito recheado e refrigerante, escolhidos 
em virtude do consumo habitual destes pelo público alvo da pesquisa, já que a pesquisa 
será aplicada entre os discentes do curso de administração da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS).  Os dados serão coletados a partir da aplicação de uma survey, para isso, 
foi elaborado um questionário, contendo perguntas abertas e fechadas, sendo 17 fechadas 
e 03 abertas com a opção de justifi cativa para que o entrevistado expressar livremente sua 
opinião. Os dados poderão ilustrar o valor da marca dos produtos de baixo envolvimento, 
considerando principalmente o apelo à sustentabilidade dessas organizações. Além disso, 
utilizará a estratégia de grupo focal, para conseguir captar a subjetividade inerente as 
respostas dos pesquisados. Assim, a pesquisa conta com coleta de dados primários usando 
abordagem quantitativa e qualitativa e coleta dos dados secundários colhidos através da 
literatura pertinente ao tema. Os resultados preliminares mostram que para os produtos de 
baixo envolvimento, particularmente sabonete, biscoito recheado e refrigerante, o apelo à 
sustentabilidade proporciona à marca diferencial competitivo, já que os clientes valorizam 
empresas que se preocupam com os impactos sócio-ambientais. Percebe-se ainda que 
para esse tipo de produto, defi nido como de baixo envolvimento, o preço é ainda o principal 
fator considerado na decisão de compra por parte dos clientes. Fato este que pode ser 
explicado pela relativa efemeridade na relação de consumo inerente aos produtos de baixo 
envolvimento. Entretanto, percebe-se que refrigerantes e biscoitos possuem a marca como 
um valor diferenciado, o que não ocorre com o sabonete.  A marca tem sido um elemento 
essencial nas relações de consumo, desse modo, é mister que organizações trabalhem sua 
responsabilidade sócio-ambiental a partir da marca e atribuam a ela a devida importância. 
Nessa perspectiva, é essencial que os produtos de baixo envolvimento considerem a 
importância que a marca tem no processo de decisão de compra dos seus clientes, 
assim, é possível obter vantagem competitiva a partir de uma estratégia de atuação sócio-
ambientalmente responsável. (TCC)
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COMPORTAMENTO DO CLIENTE DE CRÉDITO 
//CONSTRUCARD//: OS DESAFIOS DA 

SUSTENTABILIDADE. 

Écio Eudifas Viana Silveira (Curso de  Administração / UFS - eciose@hotmail.com) 
Prof. Msc. Rodrigo Cesar Reis de Oliveira  (Curso de  Administração / UFS/FANESE, 
rodrigopesquisando@gmail.com).

O Brasil enfrenta um considerável défi cit habitacional, representado pela falta de cerca 
de 5,8 milhões de domicílios. Nesse cenário, a oferta de crédito destinada a reduzir esse 
índice ainda não é sufi ciente para conduzir a sociedade brasileira à sustentabilidade na 
condução da política pública de habitação. Com o surgimento de programas como o PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento) e o Minha Casa, Minha Vida, algumas instituições 
fi nanceiras desenvolveram linhas de crédito para construção de novas moradias. O banco 
público estudado, principal agente de fomento do país, desenvolveu uma linha especial 
de fi nanciamento chamada de CONSTRUCARD, que deve ser utilizado pelo cliente com 
o objetivo único e exclusivo de compra de material de construção e pagamento da mão-
de-obra. Nesse contexto, o a pesquisa tem como objetivo analisar as características e 
expectativas dos clientes CONSTRUCARD, do banco estudado na cidade de Maruim/
SE. Especifi camente, pretende-se verifi car a sustentabilidade resultante do fi nanciamento 
habitacional. Para tanto, são identifi cados os resultados alcançados pelos clientes com o 
uso dos recursos do fi nanciamento, além de aspectos valorizados pelos clientes no processo 
de contratação do empréstimo em destaque.  A pesquisa é classifi cada como exploratório-
descritiva, tendo como foco os clientes que contrataram o empréstimo junto à agência do 
banco estudada na cidade de Maruim/SE. Serão realizadas entrevistas e questionário para 
uma análise quantitativa e qualitativa. O questionário é composto de perguntas abertas e 
fechadas e será aplicado a um universo de 250 contratos. Após período de aplicação do 
instrumento, uma amostra não-probabilística por conveniência, será analisada e encima 
desse percentual, espera-se responder as questões norteadoras desse estudo.  O projeto 
espera verifi car até que ponto o fi nanciamento promove a sustentabilidade habitacional na 
região em que está sendo aplicado, desse modo, será possível verifi car a consistência 
dos resultados da política pública de habitação em Maruim/SE. Para isso, os resultados 
abordarão os as conquistas alcançadas pelos clientes com o uso do recurso fi nanciado, 
as expectativas dos consumidores em relação ao serviço prestado, a satisfação desses 
consumidores quanto à qualidade do serviço.  É fato que as políticas públicas de habitação 
têm papel essencial para a sustentabilidade da sociedade brasileira, nesse sentido, 
entende-se que o estudo das práticas de fi nanciamento é essencial para um entendimento 
realista dos resultados da implantação da política pública de habitação. Só assim, será 
possível investigar a sustentabilidade dos resultados alcançados tanto pelo fornecedor do 
fi nanciamento, quanto pelo usuário dos recursos fi nanceiros. Outro aspecto de destaque 
encontra-se no interesse da agência de Maruim/SE, pois acredita-se que a que a pesquisa 
pode contribuir para a adequação futura do seu modelo de concessão de crédito, para a 
excelência no atendimento e para prospecção de novos negócios. (TCC)
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AVALIAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
COMO INSTRUMENTO PARA SUSTENTABILIDADE 

ORGANIZACIONAL. 

Cintia Melo de Azevedo (Curso de Administração / FANESE, cintia.melo@bol.com.br ), Prof. 
Msc. Rodrigo Cesar Reis de Oliveira (Curso de Administração / FANESE / rodrigoreis@
fanese.edu.br ), Prof. Esp. Eduardo Ubirajara (edubira@fanese.edu.br) José Ednilson 
Matos Júnior (Curso de Administração / FANESE / jrmatosrh@hotmail.com).

Diante do ambiente competitivo e do cenário de instabilidade sócio-econômica inerente 
a globalização, o Planejamento Estratégico (PE) se tornou um instrumento de gestão 
essencial para que as organizações possam competir de forma sustentável. O PE incorpora 
ferramentas administrativas e através da aplicação delas é possível estabelecer parâmetros 
que irão direcionar as organizações a curto, médio e longo prazo. Diferentemente de um 
passado recente, o ambiente corporativo globalizado tem como principal aliado a busca 
por excelência competitiva, entendendo-se que nessa busca são necessárias estratégias 
sustentáveis que promovam economicamente as organizações e concomitantemente 
auxiliem o desenvolvimento social, ambiental e cultural. Nessa perspectiva, as estratégias 
organizacionais devem buscar contribuir para que as organizações sejam sustentáveis e 
contribuam para gerações futuras. Assim, a realização desta pesquisa teve como objetivo 
avaliar o processo de Planejamento Estratégico numa distribuidora de bebidas, visando 
identifi car a sustentabilidade das estratégias formuladas e as práticas de gestão participativa 
incorporadas na condução do PE.  A pesquisa foi classifi cada como exploratório-descritiva, 
utilizando a estratégia de estudo de caso. Os instrumentos usados foram: o questionário, 
que foi respondido por colaboradores; entrevistas, realizadas com os gestores da 
distribuidora e a observação participante, já que a pesquisadora faz parte da organização 
em análise. Juntos, os instrumentos proporcionaram um melhor entendimento do processo 
de planejamento adotado pela organização. Para a análise, foi usada estatística univariada 
para os dados quantitativos e análise de conteúdo para os dados qualitativos.  Verifi cou-
se que para a organização alcançar a almejada sustentabilidade na execução de suas 
estratégias, faz-se necessário a incorporação de processos participativos de construção e 
implementação do Planejamento Estratégico, já que muitos respondentes afi rmaram não 
conhecer precisamente os principais aspectos do PE, como missão, visão, valores e projetos 
estratégicos. Por outro lado, a organização não tem uma metodologia clara de elaboração 
e implantação do PE, o que compromete a consistência da atuação organizacional.  No 
atual ritmo de mudanças organizacionais, políticas, e sócio-ambientais, nenhuma empresa 
pode considerar-se imune às infl uências do ambiente externo, tais como: crise, saturação 
de mercado, escassez de recursos e degradação ambiental. Por essa razão, todas as 
organizações devem revisar suas estratégias e também avaliar o processo de planejamento 
estratégico, para verifi car aspectos positivos e negativos resultantes da sua elaboração e 
implantação, para que possam redirecionar estratégias em busca de evolução quantitativa 
e qualitativa dos seus resultados. Cientes da importância qualitativa dos resultados, as 
organizações devem incorporar a noção de sustentabilidade, para que deixem de ser 
vilãs e passem a contribuir para a evolução sócio-ambiental. Desse modo, a presente 
pesquisa pôde auxiliar a empresa supracitada na busca da melhoria de suas estratégias 
e processos para obtenção de uma nova vantagem competitiva, que passa a considerar a 
competitividade sustentável. (TCC)
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SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DO CLIENTE: O DESAFIO 
DA SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL. 

Andreza Freitas de Jesus (Curso de Administração / FANESE - andreza@cimavel.
com.br), Prof. Msc. Rodrigo Cesar Reis de Oliveira (Curso de Administração - FANESE 
- rodrigoreis@fanese.edu.br) e José Ednilson Matos Júnior (Curso de Administração - 
FANESE - jrmatosrh@hotmail.com.

A existência de constantes mudanças no mundo organizacional tem levado organizações 
à busca por estratégias de atualização e melhoria dos seus processos. Tal busca visa à 
qualidade e a credibilidade no mercado em que estão inseridas, para tanto, é necessário 
alcançar a tão almejada satisfação e fi delização dos clientes. Nesse cenário, torna-se cada 
vez mais relevante e vital a preocupação com a sustentabilidade organizacional, pois é ela 
que garante a existência a longo prazo das organizações que são responsáveis por diversos 
empregos oferecidos a sociedade. Esta pesquisa analisou as estratégias utilizadas por uma 
concessionária situada na cidade de Aracaju-SE para o bom atendimento e a fi delização 
de sua clientela, objetivando o auxílio na otimização destes processos.  A pesquisa teve 
caráter quantitativo, caracterizando-se como descritiva e foi operacionalizada a partir da 
estratégia de estudo de caso. O instrumento utilizado para esta pesquisa foi o questionário, 
que possibilita o levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem. 
Ademais, foi usada a pesquisa documental para caracterização da organização em análise. 
O questionário foi aplicado a 79 clientes externos, por meio do programa QCP / Qualidade 
Compromisso e Participação, existente na própria empresa, tendo seus resultados 
tabelados em planilhas e explicitados em números e gráfi cos.  Foram observados itens 
como: receptividade, atendimento, pós-venda, prazo de entrega, solução de problemas 
e satisfação. De forma geral, o diagnóstico obtido segundo a ótica dos próprios clientes, 
traz percentuais satisfatórios, como por exemplo: os índices apurados quanto ao quesito 
satisfação com o atendimento apontam 97% de satisfação dos clientes. Porém, alguns 
indicadores mostraram percentuais abaixo do esperado, desse modo, é essencial que a 
organização busque suprimir os pontos fracos e enaltecer os pontos de satisfação para que 
possa criar vantagem competitiva e crescer de forma sustentável no mercado sergipano 
de automóveis.  Esta pesquisa teve como objetivo analisar qual o grau de satisfação dos 
clientes quanto às ferramentas estratégicas de atendimento usadas pela concessionária 
em questão. Os resultados coletados mostram que, embora alguns setores precisem de 
determinados reajustes, isso não interferiu diretamente na satisfação do cliente, já que 
a pesquisa apresentou índices, em maioria, favoráveis. Além disso, pôde-se observar a 
importância da atuação organizacional sustentável para o bem estar dos seus clientes 
internos e externos e até mesmo para a obtenção de credibilidade junto à sociedade. 
Uma vez sustentável, a concessionária torna-se exemplo num mercado local e favorece 
o crescimento de sua fatia de mercado. Assim, a sustentabilidade tem se tornado uma 
preocupação global e a organização que nela investir, estará investindo no seu próprio 
futuro e, inclusive, no futuro dos seus clientes e da própria sociedade. (TCC)
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VIOLÊNCIA DE GÊNERO. 

Danielle Siqueira dos Anjos/ danny_dos_anjos@hotmail.com; Haline Ramos Menezes/ 
haline_r.menezes@hotmail.com; Tatiany Barreto Costa/tatybac@hotmail.com. 

O termo gênero é uma forma contemporânea de organizar as normas culturais, passadas, 
presentes e futuras, determinando o modo do indivíduo portar-se socialmente, apontando a 
forma de se viver e colocar-se no mundo. A violência de gênero pode ser visualizada como 
um fenômeno mundial, que não respeita fronteiras de classe social, etnia, religião, idade ou 
grau de escolaridade, podendo ser considerada como um fl agelo social, um drama humano 
que afeta muitas pessoas, com particular impacto nas mulheres. No Brasil a violência 
de gênero se expressa de maneira intensa, por conta principalmente das desigualdades 
estruturais e socioeconômicas da sociedade, proveniente das identidades de gênero 
pautada na cultura latino-americana que é extremamente machista. Por este motivo o tema 
foi priorizado, tendo-se como objetivo realizar uma breve análise das relações de gênero 
constituídas historicamente, com ênfase na violência entre os indivíduos constitutivos da 
sociedade. Para tanto, utilizou-se da pesquisa bibliográfi ca com metodologia analítica, 
empregando-se ainda a pesquisa exploratória. Por fi m, pode-se perceber que os profi ssionais 
que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde, especialmente médicos e enfermeiros, 
necessitam ter uma maior atenção e consciência, da necessidade de relatarem e buscarem 
meios mais específi cos de atendimentos às pessoas que procuram tais instituições, visto 
que estas acabam por acolher esta demanda de maneira natural, não podendo somente 
ofertar atendimento médico a tais pessoas, mas também encaminhá-las para o atendimento 
psicossocial ofertado pela própria Unidade Básica de Saúde. Ressaltando-se ainda, o fato 
de que mesmo sendo o gênero feminino a maior parcela vítima da violência, os homens 
também são vítimas da mesma por suas companheiras, tornando-se necessária uma 
intervenção no âmbito familiar que priorize medidas para minimizar as mazelas causadas 
por este tipo de violência, e mostre soluções para uma vivência harmônica entre os gêneros, 
em suas limitações e capacidades.
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DIREITOS HUMANOS NOS PRESÍDIOS. 

Samyle Regina Matos Oliveira (Curso de Direito – UNIT e LPPS/ITP, samyleregina@
hotmail.com); Verônica Teixeira Marques (LPPS/ITP; Curso de Direito e NPD/UNIT,veronica.
marques@hotmail.com); Vania Fonseca (LPPS/ITP e NPSA/UNIT, vania@infonet.com.br).

No presente artigo, a cidadania é abordada de acordo com as suas acepções históricas, 
desde a antiguidade até a pós-modernidade. Por meio dessa análise cronológica é possível 
observar as peculiaridades atinentes a cada momento e compreender a conotação que 
a cidadania ganhou na atual Constituição Federal, promulgada em 1988. A pesquisa 
foi desenvolvida através do método exploratório de revisão bibliográfi ca sobre direitos 
humanos, cidadania e funcionamento do processo eleitoral para os presos provisórios, além 
de estabelecer uma correlação com dados do Ministério da Justiça relacionados ao Sistema 
Penitenciário Brasileiro. As leituras realizadas a partir do levantamento bibliográfi co, 
somadas aos dados levantados no Ministério da Justiça possibilitaram interiorizar a luta 
pela participação e construção do próprio espaço de modo a reivindicar a efetivação dos 
direitos humanos em seu aspecto sociopolítico e cultural. Notadamente, a discussão sobre 
a cidadania, os direitos humanos nos presídios e a perda dos liames sociais, sob diversas 
perspectivas, culminou na constatação da discrepância do tratamento existente entre os 
cidadãos. E isso pode ser evidenciado através da superlotação de celas, das condições 
subumanas que os apenados estão submetidos, da falta de higiene e da alimentação e 
saúde de má qualidade. Assim, mesmo com a Constituição Federal de 1988, sendo uma 
das instituições legais para validar as conquistas relativas à cidadania, há muito o que se 
fazer ainda para assegurar a todos os seus direitos Enfatizada também enquanto direito 
político em presídios, a cidadania, ou melhor, a falta dela no sistema carcerário só difi culta 
o processo reinserção na sociedade e aumenta o recrudescimento de um regime bastante 
questionável sob o ponto de vista político, econômico e social (PROVIC - PROBIC/UNIT).
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MULHER APENADA: A SITUAÇÃO DO PRESIDIO 
FEMININO DE ARACAJU. 

Rosane Bezerra do Nascimento (Curso de Direito - UNIT e LPPS/ITP, rosanebezerra1986@
hotmail.com); Verônica Teixeira Marques (LPPS/ITP e NPD/UNIT, veronica.marques@
hotmail.com); Verônica de Oliveira Lazar Amado (MPE/SE e UFS, vlamado@uol.com.br)  
Vania Fonseca (LPPS/ITP e NPSA/UNIT, vania@infonet.com.br).
 
O presente trabalho debate a situação das mulheres que cumprem pena em regime fechado 
dentro do Presídio Feminino de Aracaju-SE – PREFEM, a partir de dados levantados em 
2009. É uma pesquisa qualiquantitava, pois se utiliza  de dados coletados em pesquisa 
de campo com o objetivo de traçar um perfi l das apenadas no estado de Sergipe. Os 
dados e análises permitiram propor indicadores sobre a precariedade na garantia de 
direitos, do cumprimento efetivo da lei, tipos de delitos cometidos pelas apenadas, além de 
permitir visualizar a percepção que as apenadas têm das condições físicas do presídio, a 
assistência à saúde, o acesso ao trabalho, às atividades diversas oferecidas pelo presídio, 
bem como ocorre o acesso à justiça. Além de trazer dados numéricos concretos, o estudo 
traz também uma refl exão embasada em autores que estudam a temática, bem como na 
análise de aspectos da Lei de Execuções Penais. Foi possível constatar que cotidianamente 
as encarceradas têm seus direitos desrespeitados, ou ainda, seu acesso difi cultado, pois foi 
possível verifi car que a legislação é pouco efi ciente na prática (PROVIC/UNIT)
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LIBERDADE E ESTADO DE DIREITO: UMA REFLEXÃO 
SOBRE AS PENAS E O PERFIL DOS APENADOS DO 

ESTADO DE SERGIPE. 

Caroline Mendes de Brito (Curso de Direito – PROBIC/UNIT e LPPS/ITP, carol.b_mendes@hotmail.
com); Verônica Teixeira Marques (LPPS/ITP e NPD/UNIT, veronica.marques@hotmail.com). 

Este trabalho trata das Penas e Perfi l dos apenados dos presídios: Presídio Regional 
Juiz Manoel Barbosa de Souza – PREMABAS e do Presídio Feminino – PREFEM. O 
PREMABAS instalado na cidade de Tobias Barreto, fundado em 12 de junho de 1986 e 
com início de funcionamento em 1990, tem capacidade inicial para abrigar 96 internos em 
regime fechado. O PREFEM, unidade prisional situada no Bairro América, na cidade de 
Aracaju, construído com a função de abrigar as detentas que cumprem pena de prisão, com 
uma capacidade inicial para 20 detentas, posteriormente vindo a abrigar mais detentas no 
estabelecimento prisional. A pesquisa teve como principal objetivo identifi car características 
das penas e perfi l dos apenados, sendo levantadas variáveis como idade dos detentos, 
tipos penais, tempo total da pena e tempo cumprido. Para o levantamento desses perfi s 
foram usados dados secundários disponibilizados pela Promotoria de Execução Criminal 
de Sergipe – Ministério Público, que foram coletados através de questionários semi-abertos 
entre os meses de junho e outubro de 2009. O estudo também utilizou pesquisa bibliográfi ca 
e histórica sobre os presídios analisados, assim como a discussão de conceitos como a 
efi cácia da pena privativa de liberdade, a reincidência e o papel das instituições enquanto 
controladoras sociais. Sobre o perfi l dos detentos do PREMABAS, dos 134 encarcerados 
na ocasião do levantamento de dados em junho de 2009, 92 fi zeram parte da amostra 
para este estudo (68,65%). Dos 92 entrevistados 58% cumprem o tipo penal por roubo 
art. 157 CP/40, em segundo lugar 44, 48% estão condenados sob a tipifi cação do crime 
de homicídio art. 121 CP/40. Em se tratando do cumprimento da pena de prisão foi 
possível verifi car que 77,17% dos apenados estão no regime errado, ou seja, já deveriam 
ter progredido de regime e não houve progressão. No presídio feminino – PREFEM, das 
126 encarceradas na ocasião do levantamento de dados em outubro de 2009, 68 fi zeram 
parte da amostra (53,96%). Das 68 entrevistadas a tipifi cação penal predominante esta 
ligada ao tráfi co de drogas, atingindo um percentual de 56% das apenadas ali detidas. A 
idade predominante entre as presas é entre 26 e 35 anos, o que corresponde a 38,24% 
da amostra. Em relação a progressão de regime, foi possível verifi car que as apenadas 
a partir do regime semi-aberto já cumprem a pena em casa. A faixa etária predominante 
entre elas é de 26 a 35 anos de idade, com um percentual de 55,4%. O estudo permitiu 
verifi car que no PREMABAS os apenados são jovens, que existe uma predominância do 
tipo penal de roubo, o que, segundo alguns autores, está correlacionado ao baixo nível de 
condição social. Quanto à progressão de regime no estabelecimento, é possível afi rmar que 
o Estado necessariamente deve fornecer vagas para os apenados gozarem da progressão 
de regime nos estabelecimentos adequados. No PREFEM, a maioria das apenadas é de 
adultas relativamente jovens, em sua maioria com penas relacionadas ao tráfi co de drogas, 
ato observado em nível nacional.
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APRESENTAÇÃO ORAIS 
TEMAS LIVRES

ÁREA: CIÊNCIAS DA SAÚDE
E BIOLÓGICAS
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A SÍNDROME DA TENSÃO PRÉ MENSTRUAL COMO 
CAUSA DA ANSIEDADE, ESTRESSE E DEPRESSÃO. 

Bárbara Santos Abreu (barbaraabreu_90@hotmail.com); Cristiano Couto Apolonis (apolonis@
ibest.com.br); Juliana L. Barbosa (fi siojulianaleite@hotmail.com); Naiane Regina O. G. Reis 
(naianegoes@hotmail.com); Tawany Paixão Brito (tawanypaixao@hotmail.com); Victoria 
Régia V. Farias (eva0078@hotmail.com); Rosemar Barbosa Mendes (professora orientadora) 
(rosemarbm@uol.com.br).

O estudo visa relacionar a prevalência e interferência da Síndrome da Tensão Pré-
Menstrual com determinados distúrbios comportamentais como a ansiedade, o estresse e 
a depressão. Inúmeras mulheres são acometidas pela síndrome da tensão pré-menstrual 
(STPM), que se dá em geral na semana que antecede a menstruação, com sintomas como 
irritabilidade, depressão, agressividade, perda da libido, falta de concentração, retenção 
hídrica, mastalgia, constipação, humor variável. Com início em torno de duas semanas 
antes da menstruação e alívio rápido após o início do fl uxo menstrual a STPM é causada 
pela variação das concentrações hormonais no decorrer do ciclo menstrual que geram uma 
oscilação no que se refere à parte física, psicológica e comportamental, sendo variação 
de humor a mais relatada desta fase.  Deste modo a STPM pode e deve ser relacionada 
como a causa de ansiedade, stress e depressão no sexo feminino. O conjunto de sinais 
e sintomas ocorre de maneira especial e diferente de mulher para mulher, dessa forma 
foi realizado um estudo de revisão literária, observando a correlação destes agravos 
emocionais como de etiologia sindrômica. O método utilizado foi de caráter exploratório e 
qualitativo tendo como instrumento de levantamento de dados uma pesquisa bibliográfi ca 
em livros e artigos publicados em revistas científi cas no período de 2005 a 2010. Percebeu-
se que as mulheres do grupo com síndrome pré-menstrual têm mais tendência à perda 
de controle aos estímulos emocionais. Também são apontadas, em outros trabalhos que 
avaliaram os sintomas pré-menstruais, a repercussão no cotidiano das mulheres, mostrando 
que os sintomas de alteração de humor podem prejudicar ou interromper a realização 
de compromissos, podendo gerar problemas nos relacionamentos sociais e familiares 
repercutindo inclusive no desempenho profi ssional. Alguns autores têm identifi cado índices 
aumentados de irritabilidade, ansiedade e depressão em mulheres que sofrem de síndrome 
de tensão pré-menstrual. Conclui-se com base nos estudos realizados, que a maioria das 
mulheres que sofrem de STPM, apresentam mastalgia, cólicas, impaciência, além de outros 
fatores que interferem no convívio social. (DISSERTAÇÃO)
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ENDOMETRIOSE COMO CAUSA DE INFERTILIDADE. 

Aline Dayanne Chagas (Curso de Enfermagem - UNIT, a.line.chagas@hotmail.com); Grace 
Kelly Costa de Andrade (Curso de Enfermagem - UNIT, lalinha-dade@hotmail.com); Jainara 
Santos Freitas (Curso de Enfermagem - UNIT, jainara789@hotmail.com); Josivalda Alves de 
Carvalho (Curso de Enfermagem - UNIT, josinhaenf@hotmail.com); Rivângela Sousa Barbosa 
(Curso de Enfermagem - UNIT, riva_barbosa@hotmail.com); Rosely Reis Cardoso (Curso de 
Enfermagem - UNIT, rosely.01@hotmail.com); Co-autor Prof° Rosemar Barbosa Mendes. 

A endometriose é uma doença caracterizada pela presença de tecido com características 
histológicas semelhantes ao endométrio, fora de sua sede normal, ou seja, a cavidade uterina. 
Os sintomas característicos das pacientes com endometriose são dor pélvica, infertilidade 
e alterações dos hábitos intestinais e urinário durante o período menstrual. A associação 
entre endometriose e infertilidade já foi percebida há muito tempo. Estudos mostram, com 
algumas variações de valor absoluto, que a endometriose afeta aproximadamente 5% 
da população geral, enquanto que em mulheres inférteis a prevalência poderia chegar 
a valores maiores que 30%. Mais que isso, diversos trabalhos, de maioria retrospectiva, 
demonstram que a taxa de fecundidade mensal de pacientes com endometriose pode estar 
reduzida a metade quando comparadas às mulheres que não possuem a doença. Este 
estudo tem por objetivo relacionar e discutir, através de uma ampla revisão bibliográfi ca, a 
associação da endometriose com a infertilidade em mulheres acometidas pela patologia. A 
metodologia utilizada foi de caráter exploratório e qualitativo, tendo como instrumento de 
levantamento de dados, pesquisa de revisão bibliográfi ca sobre a endometriose como cauda 
de infertilidade. Conclui-se que o tratamento e diagnóstico precoce propiciam resultados 
melhores, evitando as aderências mecânico-obstrutivas que a endometriose produz e os 
graves danos destrutivos. (DISSERTAÇÃO)
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ESTUDO ANATÔMICO DE ESTRUTURAS 
NOBRES DA FACE. 

Bazilio Araujo Soares Júnior (Curso de Odontologia - UNIT, bazilio_soares@hotmail.
com); Catielma Nascimento Santos (Curso de Odontologia - UNIT, catielma@bol.com.br); 
Meireane Firmino Pereira (Curso de Odontologia - UNIT, meireane_odontologia@yahoo.
com); José Carlos Pereira (Prof. Mestre do Curso de Odontologia  UNIT); Margarite Maria 
Delmondes Freitas (Profª Mestre do Curso de Odontologia  UNIT). 

O conhecimento anatômico da localização, trajeto e extensão de vasos, nervos e músculos 
da cabeça e pescoço são de grande importância na aplicação da Odontologia, sendo 
bastante relevante o aprofundamento deste conhecimento através da observação de peças 
anatômicas.  O propósito deste trabalho foi executar dissecção de determinadas estruturas 
nobres da face, de dois natimortos para aprendizado dos dissectores e elaboração de 
peças anatômicas como material para o Museu de Anatomia da Universidade Tiradentes, 
contribuindo para a construção do conhecimento de outros acadêmicos das áreas da Saúde 
e afi ns. Durante quatro meses letivos três acadêmicos (dois do 2º período e um do 3º) 
do Curso de Odontologia da UNIT dissecaram dois natimortos no laboratório de Anatomia 
da Universidade Tiradentes cedidos pelo Departamento de Morfologia da mesma, bem 
como instrumentais utilizados na dissecação. Foram dissecados os dois lados da face de 
cada um dos natimortos. As estruturas foram encontradas em dois planos de dissecção, 
sendo um superfi cial e outro profundo. A descrição da localização de cada peça foram 
concomitantemente comparadas com a literatura. Os dados de cada peça foram anotados 
em relatório; as peças foram fotografadas e armazenadas e foi possível verifi car as relações 
anatômicas entre os diferentes elementos que foram dissecados. Foram dissecados na 
totalidade 15 estruturas anatômicas: músculo zigomático maior, zigomático menor, orbicular 
do olho, masseter, risório, bucinador, orbicular da boca, depressor do lábio inferior e 
depressor do ângulo da boca, platisma e esternocleidomastóideo, artéria facial, veia jugular 
externa, glândula parótida e coxim de Bichat; As localizações das estruturas anatômicas 
dissecadas estavam dentro dos padrões de normalidade encontrados na literatura sendo 
estabelecido um dos natimortos para fi ns didáticos por apresentar melhor visualização das 
peças. Este trabalho contribuiu com o aprendizado dos acadêmicos envolvidos no projeto. A 
peça escolhida foi considerada como acervo permanente do Museu de Anatomia da UNIT. 
(DISSERTAÇÃO)
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DESEMPENHO DE ADUBOS VERDES EM UM 
NEOSSOLO QUARTZARÊNICO DE SERGIPE. 

Daniel Ornelas Ribeiro (PPGPV/UESC, ornelasrib@hotmail.com); Ana Claudia Alencar 
da Silva Santos (DBI/UFS, aninha_alencar@ymail.com); Andreza Santos da Costa 
(Pesquisadora e Produtora Rural, andreza.costa@gmail.com); Tatiana Ribeiro Santana 
(DEA/UFS, tativert@gmail.com); Alex Carneiro Barbosa (DEA/UFS, sheepnafl oresta@
hotmail.com); Eduardo Gross (DCAA/UESC, egross@uesc.br); Luis Carlos Nogueira 
(Embrapa Cocais e Planícies Inundáveis, lcnogueira@gmail.com).

As leguminosas são as plantas mais utilizadas como adubo verde, devido ao aporte de 
nutrientes ao solo, principalmente o nitrogênio (N2), através da simbiose com bactérias 
diazotrófi cas. O trabalho objetivou registrar  avaliar o crescimento inicial de feijão-
de-porco (Canavalia endiformis L.) e mucuna-anã (Mucuna deeringiana (Bort.)Merr.) 
cultivados em Neossolo Quartzarênico. O experimento foi realizado no Campo Experimental 
de Itaporanga, pertencente à Embrapa Tabuleiros Costeiros, em uma área cultivada com 
gindiroba. Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso com quatro tratamentos (fatorial 2 
x 2) e quatro repetições. Os tratamentos foram: feijão-de-porco com cobertura morta (FPCC) 
e sem cobertura (FPSC) e mucuna-anã com cobertura (MCCC) e sem cobertura (MCSC). 
O plantio das leguminosas foi realizado manualmente, em nove linhas longitudinais às 
espaldeiras de gindiroba, com três sementes por cova, no espaçamento de 0,5 m x 0,5 m, 
para obtenção de densidade populacional equivalente a 120.000 plantas por hectare. As 
medições das plantas foram realizadas 60 dias após o plantio, quando 50% das plantas 
encontravam-se em época de fl oração. Houve diferença signifi cativa entre os tratamentos 
estudados. O feijão-de-porco apresentou maior altura em área com cobertura (56,0 cm), 
enquanto a mucuna-anã obteve 31,6 cm, e em área sem cobertura com 47,2 cm, também 
superior aos 26,5 cm da mucuna-anã. Houve diferença altamente signifi cativa entre as 
espécies vegetais para a variável largura média de planta (cm), medida pela copa das 
plantas no sentido Norte/Sul e Leste/Oeste. A espécie que apresentou maior valor em área 
com cobertura morta foi o feijão-de-porco (62,8 cm), seguido pela mucuna-anã (46,9 cm). 
Seguiu-se a mesma ordem em área sem cobertura, onde as espécies feijão-de-porco e 
mucuna-anã obtiveram 53,6 e 36,4 cm, respectivamente. Quanto ao crescimento (relação 
entre a altura e largura média), em área sem cobertura morta, o feijão-de-porco apresentou 
o maior índice de crescimento com 50,4 cm. A mucuna-anã possuía 31,5 cm. O feijão-
de-porco foi a espécie que melhor se adaptou às condições de clima e às características 
físicas, químicas e biológicas do Neossolo Quartzarênico, em ambiente classifi cado como 
baixada litorânea, do estado de Sergipe. (DISSERTAÇÃO)
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ADIÇÃO DE NPK AO SOLO POR DE FEIJÃO-DE-PORCO 
EM FUNÇÃO DA COBERTURA MORTA. 

Daniel Ornelas Ribeiro (PPGPV/UESC, ornelasrib@hotmail.com); Ana Cláudia Alencar 
da Silva Santos (DBI/UFS, aninha_alencar@ymail.com); Paulo Alfredo de Santana 
Dantas (PPGPV/UESC, paulinho_dantas@hotmail.com); Andreza Santos da Costa 
(Pesquisadora e Produtora Rural, andreza.costa@gmail.com); Tatiana Ribeiro Santana 
(DEA/UFS, tativert@gmail.com); Alex Carneiro Barbosa (DEA/UFS, sheepnafl oresta@
hotmail.com); Eduardo Gross (DCAA/UESC, egross@uesc.br); Luis Carlos Nogueira 
(Embrapa Cocais e Planícies Inundáveis, LCNogueira@gmail.com).

A adubação verde visa melhorar as condições físicas, químicas e biológicas do solo, 
favorecendo o desenvolvimento de culturas econômicas. A técnica de consórcio com 
leguminosas permite adicionar ao cultivo a sua biomassa rica em nitrogênio, fósforo e 
potássio. O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da cobertura morta e do inoculante 
específi co sobre a quantidade de nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) adicionado ao solo 
pela biomassa de parte aérea do feijão-de-porco (Canavalia ensiformis (L.) DC), utilizada 
como adubo verde, em área cultivada com a gindiroba (Fevillea trilobata L.). O experimento 
foi conduzido no Campo Experimental de Itaporanga, pertencente à Embrapa Tabuleiros 
Costeiros. Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos 
(fatorial 2 x 2) e cinco repetições, em ambiente de baixada litorânea do estado de Sergipe. 
Os tratamentos foram: feijão-de-porco com cobertura morta e com inoculante (CCCI), com 
cobertura morta e sem inoculante (CCSI), sem cobertura morta e com inoculante (SCCI) e 
sem cobertura morta e sem inoculante (SCSI). O material utilizado para cobertura morta 
foi oriundo de roçagens de plantas espontâneas em áreas adjacentes e transportado 
para as parcelas do tratamento CC. As parcelas de feijão-de-porco, de tamanho 7,5 m 
x 4,5 m, foram implantadas aleatoriamente na área de gindiroba. O plantio foi realizado 
manualmente, em linhas longitudinais às espaldeiras de gindiroba, no espaçamento de 0,5 
m x 0,5 m, para obtenção de densidade populacional equivalente a 120.000 plantas por 
hectare. As amostras de parte aérea das plantas foram coletadas aos 60 dias após o plantio 
e submetidas à estufa a 60°C, moídas e analisadas no Laboratório de Nutrição Animal, 
da Universidade Estadual de Santa Cruz, para obtenção do N total, através do Processo 
Semimicro Kjeldahl, e no Laboratório de Fisiologia Vegetal, para a obtenção de P e K, no 
espectrofotômetro e no fotômetro de chama, respectivamente. O teor de cada nutriente foi 
multiplicado pelo total de biomassa dos respectivos tratamentos, visando obter a quantidade 
de cada nutriente adicionado ao solo. Houve diferença altamente signifi cativa (p<0,01) dos 
tratamentos sobre a quantidade de N e de P, e diferença signifi cativa (p<0,05) sobre a 
quantidade de K, adicionada ao solo pela biomassa de parte aérea do feijão-de-porco. O 
melhor tratamento foi CCCI (150,6 kg.ha-1 de N; 13,9 kg.ha-1 de P e 67,4 kg.ha-1 de K), 
seguido pelos tratamentos CCSI (103,4 kg/ha de N; 9,0 kg.ha-1 de P e 37,4 kg.ha-1 de K), 
SCCI (50,7 kg/ha de N; 4,3 kg.ha-1 de P e 10,3 kg.ha-1 de K) e SCSI (46,0 kg/ha de N; 3,6 
kg.ha-1 de P e 9,1 kg.ha-1 de K). A presença de cobertura morta exerceu efeito positivo 
sobre a quantidade de NPK adicionada ao solo pela biomassa de parte aérea do feijão-de-
porco. (DISSERTAÇÃO)
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CONTROLE DE PLANTAS ESPONTÂNEAS POR 
CROTALÁRIA E CAUPI EM ÁREA DE GINDIROBA. 

Ana Claúdia Alencar da Silva Santos (DCB/UFS, aninha_alencar@ymail.com); Daniel 
Ornelas Ribeiro (PPGPV/UESC, ornelasrib@hotmail.com); Andreza Santos da Costa 
(Pesquisadora e Produtora Rural, andreza.costa@gmail.com); Sheyla A. Rodrigues (UNIT/
ITP, shelrodrigues@hotmail.com); Lauro Xavier-Filho (UNIT/ITP, xavierfi lho@infonet.com.
br); Luis Carlos Nogueira (Embrapa Cocais e Planícies Inundáveis, lcnogueira@gmail.com).

As leguminosas podem proteger o solo contra a erosão, na forma de cobertura verde 
ou cobertura morta, atenuando também os efeitos dos raios solares sobre as oscilações 
térmicas das camadas superfi ciais e diminuindo a evapotranspiração. O trabalho objetivou 
avaliar o efeito da cobertura morta e dos adubos verdes crotalária (Crotalaria juncea L.) 
e do feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), em sistema de rotação de cultura com a 
gindiroba (Fevillea trilobata L.). O experimento foi conduzido no Campo Experimental de 
Itaporanga, pertencente à Embrapa Tabuleiros Costeiros, utilizando o delineamento de 
blocos ao acaso, com quatro tratamentos (Fatorial 2 x 2) e quatro repetições, em ambiente 
de baixada litorânea do Estado de Sergipe. Os tratamentos foram: crotalária com cobertura 
morta (CRCC) e sem cobertura (CRSC), feijão-cupi com cobertura morta (FCCC) e sem 
cobertura (FCSC). O material utilizado para cobertura morta foi oriundo de roçagens de 
plantas espontâneas em áreas adjacentes e transportado para as parcelas do tratamento 
CC. As parcelas experimentais, de tamanho 7,5 m x 4,5 m, foram implantadas aleatoriamente 
na área de gindiroba. O plantio foi realizado manualmente, em linhas longitudinais às 
espaldeiras de gindiroba, no espaçamento de 0,5 m x 0,5 m. As amostras de parte aérea 
das plantas espontâneas foram coletadas aos 60 dias após o plantio das leguminosas e 
submetidas à estufa a 60°C para obtenção da massa de matéria seca. Houve diferença 
altamente signifi cativa dos tratamentos sobre a variável estudada. O feijão-cupi apresentou 
maior efeito inibidor sobre a ocorrência de plantas espontâneas em áreas com cobertura 
morta, com produção de biomassa de parte aérea dessas plantas de 16,2 kg.ha-1 (área 
cultivada com caupi). Na área com cobertura morta e cultivada com crotalária, houve uma 
produção de 24,1 kg.ha-1. Para o tratamento sem cobertura morta, as plantas espontâneas 
consorciadas com a crotalária apresentou um valor médio de 347,0 kg.ha-1. A cobertura 
morta foi a variável que exerceu o efeito mais signifi cativo sobre o desenvolvimento de 
plantas espontâneas, tendo sido o feijão-caupi a espécie que apresentou o melhor 
desempenho sob as condições edafoclimáticas do local de estudo. (DISSERTAÇÃO)
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DIETA E MOVIMENTOS CORPORAIS DE CAÇA 
EXIBIDOS POR TROPIDURUS SEMITAENIATUS DA 

CAATINGA DE SERGIPE. 

Julio Cesar Pereira Borges de Faria (Mestrado em Ecologia e Conservação / UFS, julio_
farias_lfn@yahoo.com); Geziana Silva Siqueira Nunes (Mestrado em Ecologia e Conservação 
/ UFS, geziananunes@yahoo.com.br); Juliana de Carvalho Cordeiro (UFS, julianacordeiro.
ufs@gmail.com); Adauto de Souza Ribeiro (NPEC  UFS, adautoead@gmail.com).

O modo de caça entre os lagartos está associado à história da vida das espécies e às 
causas últimas, que vão infl uenciar as causas proximais. Algumas espécies de lagartos 
caçam forrageando, movendo-se constantemente no substrato à procura de presas, outras 
espécies caçam de espera. Um dos fatores que interferem nesta variação nos modos de caça 
dentro de uma espécie de lagarto é a disponibilidade de alimento. Descrever os movimentos 
corporais de caça e a dieta de lagartos é fundamental para entendermos várias dimensões 
relacionadas ao nicho alimentar e à história da vida das espécies. O presente trabalho 
analisa a dieta e os movimentos corporais de caça de Tropidurus semitaeniatus da caatinga 
de Sergipe. As observações foram feitas entre julho e setembro de 2009 no município de 
Gararu, próximo ao Rio São Francisco. Para as observações sobre os movimentos corporais 
de caça foram registrados em 50 horas os movimentos de 6 lagartos em 4 categorias de 
horas. Em cada categoria de hora foram 6 observações de 20 minutos, cada observação um 
lagarto. Os movimentos dos lagartos foram categorizados em: salto para frente, movimento 
de cabeça para os lados, salto para os lados, movimentos para trás. Para verifi cação do 
conteúdo estomacal, 30 exemplares desse lagarto foram coletados na área de estudo.  
Os itens mais frequentes encontrados nos conteúdos estomacais dos lagartos foram 
coleópteros (60%), larvas (66%) e formigas (70%). Muito provavelmente isso ocorreu pelo 
fato dessa espécie ser generalista, se alimentando dos itens mais freqüentes no ambiente. 
As atividades de caça não variaram signifi cativamente entre os períodos manhã, meio-dia 
e tarde. As proporções dos movimentos corporais de caça não variaram signifi cativamente 
entre os lagartos, mas em cada lagarto as proporções destes movimentos variaram 
signifi cativamente entre as categorias cabeça para os lados (49%), salto para frente (32%), 
salto para os lados (12,5%) e movimento para trás (6,5%). A disponibilidade de recursos 
no ambiente parece ser o fator mais importante na determinação dos comportamentos 
de caça e na dieta de Tropidurus semitaeniatus da Caatinga de Sergipe. Outros fatores 
como presença de predadores, temperatura e grau de luminosidade pareceram não ter 
infl uencia direta nesses padrões de comportamento dessa espécie. A pesquisa contribuiu 
para elucidar aspectos da ecologia desse lagarto, que é muito pouco estudada na caatinga 
sergipana. (FAPITEC/SE). (DISSERTAÇÃO)
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PROFILAXIA DENTAL COM O USO DE JATO DE 
BICARBONATO. 

Catielma Nascimento Santos (catielma@bol.com.br); Eleonora de Oliveira Bandolin Martins 
(elelonoramartins2@hotmail.com); Fábio Martins (drfabiomartins@hotmail.com); Cristiane 
Costa da Cunha Oliveira (criscunha@hotmail.com).

A placa bacteriana contaminando a porção radicular do dente constitui-se um dos fatores 
de desenvolvimento e manutenção da doença periodontal. Por isto sua remoção é de 
fundamental importância para a saúde periodontal. O objetivo desta pesquisa foi avaliar 
a rugosidade de superfícies dentais (dentina) após o uso de algumas técnicas profi láticas 
comumente empregadas na profi laxia dental profi ssional. Foram selecionados 30 dentes 
humanos seccionados e inclusos em cilindro de PVC preenchido de resina acrílica 
quimicamente ativada. As amostras sofreram um processo de polimento e foram divididas 
aleatoriamente em três grupos. Os dentes foram submetidos a leitura rugosimétrica, antes 
e depois da profi laxia. O rugosímetro utilizado foi da marca Mitutoyo, modelo Surftest 
SV-3000. O percurso total lido foi de 5mm com ¿cut off¿ de 0,08mm de acordo com as 
recomendações do padrão ANSI. Foi utilizado o Ra (Desvio médio Aritimético). Foram 
realizadas três medições paralela entre si e em seguida mais três medições de forma 
idêntica, mas no sentido perpendicular. Foram calculadas médias entre as três leituras 
paralelas, entre as três leituras perpendiculares e por fi m entre as seis leituras (paralelas 
+ perpendiculares) totais de cada dente. O procedimento de instrumentação radicular foi 
realizado por um único operador, somente dentro da área previamente mapeada e lida 
rugosimetricamente. A profi laxia de cada um dos grupos ocorreu da seguinte forma: - Grupo 
controle: sem instrumentação nenhuma; grupo 1: Jato do bicarbonato de sódio (JBS) com 
ângulo de aproximadamente 90° (noventa graus) em relação à superfície dental, durante 20 
segundos; grupo 2: Jato do bicarbonato de sódio (JBS) com ângulo de aproximadamente 
45° (quarenta e cinco graus) em relação à superfície dental, durante 20 segundos. Depois 
que os tratamentos foram aplicados, as superfícies foram lavadas com um jato de ar/
água por 20 segundos, e cada espécime foi submetido a uma leitura rugosimétrica nova 
após a profi laxia. Os valores de rugosidade das superfícies foram submetidos às análises 
estatísticas (ANOVA e teste-t). Após análise estatística os resultados mostraram que a ação 
das formas de uso de JB sobre a superfície radicular promoveu aumento da rugosidade e o 
uso perpendicular (grupo 1: 0,8062&#61549;m) promoveu estatísticamente maior aumento 
de rugosidade que o uso em 45º (grupo 2: 0,4827&#61549;m ).Concluímos que a melhor 
forma de uso do jato de bicarbonato foi a incidência do jato de 45°. (OUTROS)
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EFEITO DA COBERTURA MORTA NA GERMINAÇÃO DE 
LEGUMINOSAS EM NEOSSOLO QUARTZARÊNICO. 

Ana Claúdia Alencar da Silva Santos (DCB/UFS, aninha_alencar@ymail.com); Daniel 
Ornelas Ribeiro (PPGPV/UESC, ornelasrib@hotmail.com); Alex Carneiro Barbosa (DEA/UFS, 
sheepnafl oresta@hotmail.com); Tatiana Ribeiro Santana (DEA/UFS, tativert@gmail.com); 
Andreza Santos da Costa (Pesquisadora e Produtora Rural, andreza.costa@gmail.com); Luis 
Carlos Nogueira (Embrapa Cocais e Planícies Inundáveis, lcnogueira@gmail.com).

A adoção de práticas conservacionistas, como o uso de cobertura vegetal morta sobre o 
solo, além de contribuir na manutenção da temperatura e da umidade do mesmo, pode 
ser um importante instrumento auxiliar no controle das plantas competidoras. O trabalho 
objetivou avaliar o efeito da cobertura morta sobre a germinação de adubos verdes em 
Neossolo Quartzarênico, na Baixada Litorânea de Sergipe. O experimento foi executado 
no Campo Experimental de Itaporanga, pertencente à Embrapa Tabuleiros Costeiros, 
utilizando o delineamento de blocos casualizados, com 6 tratamentos (fatorial 3 x 2) e 
quatro repetições. O fator 1 consistiu das leguminosas feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) 
Walp), crotalária (Crotalaria juncea L.) e mucuna-anã (Mucuna deeringiana (Bort.) Merr.). 
O fator 2 foi constituído pela presença ou ausência de cobertura morta. Os tratamentos 
foram: Crotalária, com (CRCC) e sem cobertura (CRSC), Feijão-¿caupi, com (FCCC) e 
sem cobertura (FCSC), e Mucuna-anã, com (MCCC) e sem cobertura (MCSC). O plantio foi 
realizado em linhas longitudinais às espaldeiras de gindiroba, com três sementes por cova, 
no espaçamento de 0,5 m x 0,5 m, para obtenção de densidade populacional equivalente a 
120.000 plantas por hectare. O percentual de germinação (PG) foi determinado por contagem 
das plantas germinadas em campo. Houve efeito altamente signifi cativo (p<0,01) no PG 
entre as espécies de leguminosas estudadas e entre os níveis com e sem cobertura morta. 
O maior valor de PG foi observado para o tratamento FCSC (72,0%). O tratamento CRSC 
apresentou o segundo maior valor de PG, com (47,1%), seguido pelo tratamento MCSC 
(35,4%). Em área com cobertura, o feijão-caupi apresentou o maior índice germinativo PG 
(58,4%), seguido pela mucuna-anã (40,9%) e crotalária (5,3%). Considerando a média dos 
tratamentos com e sem cobertura morta, o feijão-caupi apresentou maior PG (65,2%) que 
a mucuna-anã (38,2%) e a crotalária (26,2%). A cobertura morta infl uenciou negativamente 
a germinação do feijão caupio e da crotalária, porém apresentou efeito benéfi co sobre a 
germinação da mucuna-anã, nas condições do estudo. (OUTROS)
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ADIÇÃO DE BIOMASSA DA PARTE AÉREA DE FEIJÃO-
CAUPI E DE FEIJÃO-DE-PORCO AO SOLO. 

Ana Cláudia Alencar da Silva Santos (DBI/UFS, aninha_alencar@ymail.com); Daniel Ornelas 
Ribeiro (PPGPV/UESC, ornelasrib@hotmail.com); Andreza Santos da Costa (Pesquisadora 
e Produtora Rural, andreza.costa@gmail.com); Sheyla Alves Rodrigues (UNIT/ITP, 
shelrodrigues@hotmail.com); Lauro Xavier-Filho (UNIT/ITP, xavierfi lho@infonet.com.br); Luis 
Carlos Nogueira (Embrapa Cocais e Planícies Inundáveis, lcnogueira@gmail.com). 

O feijão-de-porco é recomendada para adubação verde, sendo cortada e incorporada ao 
solo no início da fl oração. O feijão-caupi, além de ser uma das principais espécies de adubo 
verde, é também muito importante na alimentação humana, principalmente nas regiões 
Norte e Nordeste do Brasil. O trabalho objetivou avaliar a produção de biomassa adicionada 
ao solo, no momento do corte, do feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp) e do feijão-de-
porco (Canavalia ensiformis (L). DC), utilizados como adubo verde, em área de gindiroba 
(Fevillea trilobata L.), com e sem cobertura morta. O experimento foi realizado no Campo 
Experimental de Itaporanga, pertencente à Embrapa Tabuleiros Costeiros, utilizando o 
delineamento de blocos casualizados, com quatro tratamentos (Fatorial 2 x 2) e quatro 
repetições. Os tratamentos foram: feijão-caupi com (FCCC) e sem cobertura (FCSC) e 
feijão-de-porco com (FPCC) e sem cobertura (FPSC). As parcelas de leguminosas, de 
tamanho 7,5 m x 4,5 m, foram implantadas aleatoriamente na área de gindiroba. O plantio 
foi realizado em linhas longitudinais às espaldeiras de gindiroba, no espaçamento de 0,5 
m x 0,5 m. As amostras de parte aérea das plantas foram coletadas aos 60 dias após o 
plantio e submetidas à estufa a 60°C para obtenção da massa de matéria seca. Utililizou-se 
o programa Assistat para análise de variância e comparação de médias pelo teste Tukey 
(p<0,05). Houve diferença signifi cativa entre os tratamentos com e sem cobertura morta para 
ambas as leguminosas. O valor de massa de matéria seca para FPCC (2.663,6 kg.ha-1) 
foi signifi cativamente maior do que os demais tratamentos. O tratamento FCCC (2.275,5 
kg.ha-1) apresentou o segundo maior valor médio de produção. Os menores valores 
encontrados foram obtidos pelos tratamentos FPSC (1.982,5 kg.ha-1) e FCSC (1.723,9 
kg.ha-1). A cobertura morta foi a principal responsável pela maior produção de biomassa, 
provavelmente devido à maior retenção de água no solo durante o desenvolvimento inicial 
das culturas estudadas, permitindo maior produção e aporte de biomassa ao solo. Deve-
se ressaltar que tanto o feijão-caupi quanto o feijão-de-porco obtiveram bom desempenho 
frente às condições edafoclimáticas do local de estudo, recomendando-se a continuidade 
dos estudos através de outros ciclos de produção de adubos verdes. (OUTROS)
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EFEITO DA ADUBAÇÃO FOSFATADA E POTÁSSICA 
SOBRE O RENDIMENTO DE FEIJÃO-DE-PORCO. 

Ana Cláudia Alencar da Silva Santos (DBI/UFS, aninha_alencar@ymail.com), Daniel Ornelas 
Ribeiro (PPGPV/UESC,  ornelasrib@hotmail.com); Alex Carneiro Barbosa (DEA/UFS, 
sheepnafl oresta@hotmail.com); Tatiana Ribeiro Santana (DEA/UFS, tativert@gmail.com); 
Andreza Santos da Costa (Pesquisadora e Produtora Rural, andreza.costa@gmail.com); Luis 
Carlos Nogueira (Embrapa Cocais e Planícies Inundáveis, lcnogueira@gmail.com).

O feijão-de-porco (Canavalia ensiformis (L). DC) é uma das principais espécies utilizadas 
como adubo verde do Nordeste do Brasil, tendo em vista a sua grande capacidade de 
produção de biomassa e fi xação de nitrogênio. Este trabalho objetivou avaliar o rendimento 
do feijão-de-porco, consorciado com a gindiroba (Fevillea trilobata L.) em ambiente de 
baixada litorânea do estado de Sergipe. O experimento foi realizado no Campo Experimental 
de Itaporanga, pertencente à Embrapa Tabuleiros Costeiros. As parcelas de feijão-de-porco, 
de tamanho 7,5 m x 4,5 m, foram implantadas aleatoriamente na área de gindiroba. Utilizou-
se o delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (fatorial 
2 x 2) e cinco repetições. Os níveis dos fatores foram com e sem adubação (CA e SA) e com 
e sem inoculação (CI e SI), gerando os tratamentos CACI, CASI, SACI e SASI. O plantio 
das leguminosas foi realizado manualmente, em nove linhas longitudinais às espaldeiras de 
gindiroba, com três sementes por cova, no espaçamento de 0,5 m x 0,5 m, para obtenção de 
densidade populacional equivalente a 120.000 plantas por hectare. A adubação química das 
parcelas CA foi realizada a lanço, utilizando superfosfato simples (375 kg.ha-1) e cloreto de 
potássio (26 kg.ha-1), aos 30 dias após o plantio. As medições das plantas foram realizadas 
aos 150 dias após o plantio, representando a etapa fi nal (colheita) do feijão-de-porco, 
através das seguintes variáveis: números de vagens por planta, comprimento de vagem, 
número de grãos por vagem, massa de 100 grãos e estimativa da produtiviade do feijão-de-
porco, e as amostras de grãos também foram coletadas aos 150 dias após o plantio e secas 
em estufa a 60°C e pesadas para obtenção da massa de matéria seca (MMS). Não houve 
diferença signifi cativa entre os tratamentos para todas a variáveis estudadas. O tratamento 
CACI apresentou o valor médio de 2 vagens por planta, enquanto os tratamentos CACI, 
SACI e SASI apresentaram 2,2; 1,9; e 1,9 vagens por planta, respectivamente. O valor 
médio referente ao comprimento da vagem variou de 22,6 cm (SASI) a 24,1 cm (CACI). 
Quanto à massa de 100 grãos, os tratamentos SASI e CASI apresentaram 145, 5 g e 138,9, 
respectivamente, seguidos pelos tratamentos CACI (131,7 g) e SACI (131,1 g). O número 
médio de grãos por vagem variou de 8,2 (CASI e SASI) a 8,5 (CACI). O tratamento SACI 
apresentou 8,4 grãos por vagem. Para a variável produtividade de grãos, os tratamentos 
CASI e SASI apresentaram 2262,3 e 2540,6 kg.ha-1, enquanto para os tratamentos SACI e 
CACI obtiveram 2262,3 e 2277,8 kg.ha-1. Observou-se que para os tratamentos analisados 
durante o primeiro ciclo de produção do feijão-de-porco, a adubação mineral não exerceu 
infl uência direta sobre a produtividade dessa espécie no momento da colheita. (OUTROS)
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A EJA E O CONHECIMENTO SOBRE A OBESIDADE. 

Marco Antonio Chalita (chalita1101@yahoo.com.br); Rui Proença Garcia (rgarcia@
fade.up.pt); Leonéa Vitória Santiago  (leonea@bol.com.br); Diego F. Santos Almeida 
(diegof_santos@hotmail.com) 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino da Educação Básica 
que tem a intenção de atender a uma população a qual foi negado o direito à educação. 
Para Ramos (2009) a obesidade é vista como um problema de saúde pública, não só nos 
países desenvolvidos, mas também naqueles em vias de desenvolvimento. O objectivo 
deste estudo foi de identifi car o conhecimento dos alunos da EJA sobre a obesidade, 
percebendo como a Escola e a Educação Física tratam do assunto. Materiais e O estudo 
foi realizado em uma escola onde a modalidade EJA é oferecida, na cidade de Aracaju em 
Sergipe no Brasil. Participaram da pesquisa 120 alunos com idades variando entre 17 e 40 
anos, e se constituiu com a aplicação de um questionário, buscando entender se os alunos 
apresentam conhecimentos sobre a obesidade. O questionário foi o método de recolha 
de dados escolhido, pois de acordo com Marconi & Lakatos (2006) é um instrumento com 
perguntas que deve ser respondido por escrito e oferece a vantagem de atingir um maior 
número de pessoas simultaneamente. Logo após a recolha foi feita a análise das respostas 
para se chegar à conclusão do estudo proposto. De modo geral todos respondentes 
entendem e sabem o que é a Obesidade, caracterizando como uma resposta comum a 
todos o excesso de gordura no corpo de um ser humano. Porém este conhecimento para 48 
alunos, ou seja, 40% dos respondentes já discutiram o tema na escola, sendo o professor 
de Educação Física e Biologia os responsáveis por terem tratado do assunto com os alunos. 
Já 60% dos alunos, ou seja, 72 respondentes sabem sobre o assunto, mas não foi na escola 
que adquiriram o conhecimento. Sobre o que se deve fazer para evitar a obesidade, ou seja, 
a prevenção, todos entendem que se deve controlar a alimentação e foi feita uma relação 
com o exercício físico como algo que poderia impedir a obesidade. Mas ainda assim, 100% 
dos alunos se mostraram favoráveis a discutir mais sobre o assunto para entender melhor 
a obesidade e poder adquirir hábitos e atitudes saudáveis para si próprio e para poder 
também informar e ajudar pessoas próximas, como amigos e a família, para que os mesmos 
não se tornem pessoas obesas. Conclui-se que os alunos participantes do estudo em sua 
maioria ainda necessitam de esclarecimentos sobre o tema da obesidade, uma vez que o 
conhecimento que apresentaram pouco foi discutido no ambiente escolar da sala de aula. 
Seria interessante a inclusão deste tema nos currículos escolares de diversas disciplinas, 
em especial no currículo de educação física e em conjunto com as outras disciplinas discutir 
o assunto e construir conhecimentos no sentido de que os alunos estejam bem orientados 
a adotarem posturas e hábitos saudáveis na prevenção e diminuição da obesidade durante 

sua vida for a da escola. (OUTROS)
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SITUAÇÃO ATUAL DA ENDEMIA DA HANSENÍASE NO 
ESTADO DE SERGIPE. 

Bruna Michelle Guimarães Silva (Curso de Ciências Biológicas- UNIT, brunamichelle_gs@
hotmail.com), Katia Oliveira Aquino( Curso de Ciências Biológicas- UNIT, katinha_aquino@
hotmail.com  ), Isamar Dantas de Oliveira ( Professora Mestre da UNIT-SE, isaand@ig.com.br.)

A Hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, também conhecida como lepra, que traz 
um estigma de descriminação dos pacientes por séculos. Desde 1997 ela é tratada como 
uma das doenças de notifi cação compulsória pelo Ministério da Saúde, o qual mantém 
registro dos dados de todos os estados da federação. Este trabalho objetivou fazer um 
levantamento bibliográfi co sobre a situação atual epidemiológica da Hanseníase no 
estado de Sergipe. A Hanseníase é na atualidade uma doença de alta prevalência, 
entretanto apresentou um signifi cativo decréscimo nos índices médios da doença no país 
a partir do diagnóstico precoce e do tratamento adequado com poliquimioterapia, mas tal 
doença ainda é um grande problema de saúde pública em algumas regiões por motivos 
socioculturais, políticos, econômicos e ambientais. A obtenção de dados foi feito a partir de 
um levantamento retrospectivo histórico, conceitual, epidemiológico de representação social 
local da hanseníase, doença considerada endêmica em Sergipe. Em Sergipe, segundo 
Sistema de Informação de Agravos de Notifi cação (SINAN), o número de casos notifi cados 
durante o ano de 2008 entre a faixa etária de 0-14 anos, foi de 54 casos no município de 
Aracaju, 44 casos em Nossa Senhora do Socorro e 22 casos em São Cristóvão, porém 
entre a faixa etária de 15 anos a mais, a hanseníase prevaleceu em Aracaju (615 casos), 
Itabaiana (295 casos) e Nossa Senhora do Socorro (122 casos). Estes mesmos dados 
referentes ao ano de 2009, entre a faixa etária de 0-14 anos, destacou-se os municípios 
de Aracaju (44 casos), Itabaiana (37 casos) e Campo do Brito (20 casos), nas demais 
idades as cidades com as mais altas taxas de pessoas acometidas pela doença foi em 
Aracaju (436 casos), Indiaroba (243 casos) e Lagarto (160 casos). A importância do estudo 
desta evolução histórica, discorrida desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, 
encontra-se no fato de possibilitar a divulgação de conhecimentos acerca da hanseníase 
e dos fatores contribuintes para o seu surgimento e controle, contribuindo, desta maneira, 
com a epidemiologia. A partir desta compreensão, é possível prestar tratamento integral ao 
hanseniano, tanto na esfera biológica, quanto na psicossocial. (TCC)
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ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL: O CONHECIMENTO 
DOS ENFERMEIROS. 

Fernanda Lays Souza Góes Santos (Graduanda do 8º Período do Curso de Enfermagem da 
Universidade Tiradentes ¿ UNIT, Aracaju, Sergipe, Brasil. E-mail: fernandalays87@yahoo.
com.br), Gabriela Menezes Gonçalves (Graduanda do 8º Período do Curso de Enfermagem 
da UNIT, Aracaju, Sergipe, Brasil. E-mail: gabriela.menezes.g@hotmail.com) e Cristiane 
Franca Lisboa Gois (Doutora em Enfermagem Fundamental, Professora Assistente da UNIT, 
Aracaju, Sergipe, Brasil e da Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, Sergipe, 
Brasil. E-mail: cristianefl g@hotmail.com)

Dentre as doenças que acometem o Sistema Nervoso Central (SNC), o Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) se confi gura como a de maior prevalência, morbidade e mortalidade, 
tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento. Objetivos: verifi car o 
conhecimento dos enfermeiros da Equipe de Saúde da Família (ESF) sobre o AVC, fatores 
de risco, complicações e sobre os sinais e sintomas. Estudo descritivo, tipo transversal 
com abordagem quantitativa, desenvolvido nas oito Regiões de Saúde que compõem o 
Município de Aracaju-Sergipe, entre maio e junho de 2010. Para a coleta de dados foi 
utilizado um questionário composto por treze questões objetivas. Para a análise dos dados 
foram realizadas análises descritivas, utilizando medidas de posição (média) e variabilidade 
(desvio-padrão) para as variáveis contínuas e de freqüência simples para as variáveis 
categóricas. A idade média foi de 42 anos, a maioria dos enfermeiros era do sexo feminino 
(73; 88%) e atuava há mais de cinco anos na ESF (48; 58%). A maior parte afi rmou já 
ter atendido paciente com suspeita de AVC (58; 70%) e todos categorizaram a doença 
como um distúrbio cerebrovascular. Apenas 13 (16%) participantes reconheceram todos 
os fatores de risco, 68 (83%) identifi caram as ações de prevenção, 47 (58%) assinalaram 
menos da metade das complicações listadas e 40 (49%) reconheceram como possíveis 
prognósticos o défi cit motor, de linguagem e desequilíbrio. Com relação à identifi cação 
dos sinais e sintomas do AVC pelos enfermeiros, a maioria assinalou corretamente as 
alternativas relacionadas à avaliação da face (57; 69%), mobilidade dos braços (62; 76%) 
e da fala (62; 76%). Poucos enfermeiros identifi caram os fatores de risco para o AVC, 
assim como as complicações. Porém os enfermeiros demonstraram identifi car os sinais e 
sintomas do AVC. (TCC)
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ANTIBIOPROFILAXIA EM CIRURGIAS GENITURINÁRIAS 
REALIZADAS EM UM HOSPITAL DE ARACAJU. 

Ana Cristina Silva Vasconcelos (Curso de Farmácia ¿ UNIT, aninhacris_farmacia@hotmail.
com), Marcos Cardoso Rios (UNIT, mcrios_farma@yahoo.com.br), Raquel Resende 
Dósea (UNIT, rrdosea@yahoo.com.br), Sérgio Silva Oliveira (UNIT, sergiosoliveira@
oi.com.br).

No Brasil estima-se que de 5% a 15% dos pacientes internados contraem alguma 
infecção hospitalar, devido à utilização irracional de antibióticos, dado que não diverge 
dos procedimentos cirúrgicos do trato geniturinário, sendo assim o presente estudo 
averiguou a utilização de antibióticos na profi laxia de processos cirúrgico geniturinário 
em uma unidade hospitalar privada de Aracaju-SE. Foi realizado um estudo retrospectivo, 
baseado em parâmetros de utilização de antibiótico, descritos nos prontuários de 
pacientes submetidos a procedimento cirúrgico geniturinário. No estudo foi evidenciado 
a utilização de antibiótico com fi nalidade profi lática em cirurgias limpas, nas quais não 
necessitam da utilização desta classe terapêutica: Colpoperineoplastia posterior (83,3%) 
e Colocação de Cirurgia de Duplo J (100 %). Já nas cirurgias que necessitavam da 
utilização de antibióticos com intuito terapêutico profi lático, não houve a antibioprofi laxia 
como é designado pelos protocolos de controle de infecção da Comissão de Controle 
de Infecção Hospitlar- CCIH desta unidade de saúde privada e recomendado pela OMS, 
tanto nas cirurgias classifi cadas como contaminadas, Cistoscopia (75%), e potencialmente 
contaminada, Postectomia (89,70%). A partir dos dados catalogados sugere-se que está 
ocorrendo utilização inadequada de antibiótico na profi laxia de cirurgias geniturinárias, 
que pode vir a interferir de maneira direta ou indireta na saúde do paciente. Ressalta-
se que para garantir a qualidade nos procedimentos de cirurgias geniturinária, com a 
antibioprofi laxia, faz-se necessário a utilização racional do antibiótico, de acordo com os 
protocolos de recomendação da CCIH. (TCC)
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A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS E OS 
PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS. 

Janilce Santos Domingues Graça (Mestranda em Ensino de Ciências e Matemática/
NPGECIMA/UFS e professora da UNIT, Janicedomingues@hotmail.com), Maria José 
Nascimento Soares (Doutora em Educação, Coordenadora do PRODEMA e professora 
NPGED/NPGECIMA/UFS, marjonas@ufs.br).

O presente artigo aborda a questão da resolução de problemas matemáticos preconizado 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais, enquanto referência aos saberes já adquiridos a 
aos conhecimentos que permeiam o cotidiano da sala de aula no que se refere aos conteúdos 
e a necessidade de uma nova postura do professor de matemática, na perspectiva de 
desenvolver uma prática pedagógica, apontando a resolução de problemas como ponto de 
partida para minimizar o fracasso na escola, em relação aos conhecimentos matemáticos, 
nessa direção, o trabalho com a matemática permanece subjacente sob uma concepção 
de treinar os alunos a darem respostas certas, ao invés de compreender a natureza 
das atividades matemáticas, o que facilitaria o processo de ensino-aprendizagem. Para 
tanto, é importante que os alunos sejam capazes de questionar a realidade formulando 
problemas e tratando de resolvê-los, é preciso também uma mudança de atitudes dos 
professores de matemática, para que eles possam observar o desempenho de cada aluno 
em pequenos grupos, avaliando não somente o processo de resolução de problemas 
matemáticos, mas também o resultado fi nal, buscando por meio de situações complexas 
construírem novos conhecimentos. Concluímos que, cabe aos professores de matemática, 
colaborar para um melhor entendimento e, consequentemente, para o uso adequado das 
orientações contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, em todos os seus aspectos, 
especifi camente no que se refere à importância de trabalhar a resolução de problemas 
matemáticos, dentro de um trabalho planejado, constante, utilizando varias formas de 
problematização, desde aquelas que surgem no cotidiano dos alunos até as propostas 
mais elaboradas que o professor pode fazer, obtendo como resultado o êxito no processo 
de ensino-aprendizagem. (OUTROS)
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POLIMERIZAÇÃO EM EMULSÃO EM PRESENÇA DE 
LÍQUIDOS IÔNICOS: AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADE. 

Fabiano Machado Silva (Mestrando em engenharia de processos UNIT e NUESC/ITP/
UNIT, fabiano.machado@acad.unit.br), Montserrat Fortuny Heredia (UNIT e NUESC/
ITP/UNIT, fhmontse@yahoo.es), Alexandre Ferreira Santos (UNIT e NUESC/ITP/UNIT, 
alexfsantos@itp.org.br).

O condutivímetro é um instrumento barato que pode facilmente ser instalado em reatores 
de polimerização, bem como ser utilizado para caracterizar propriedades tensoativas de 
líquidos iônicos (LI) ou surfactantes comerciais e decomposição de iniciador em radicais. 
Neste trabalho, foi utilizado um condutivímetro para fazer medidas em reações de 
polimerização de MMA (metacrilato de metila) em emulsão utilizando surfactante comercial 
similar a um liquido iônico e medidas de CMC (concentração micelar crítica) de líquidos 
iônicos a diferentes temperaturas. Foram realizados ensaios de polimerização de MMA em 
emulsão, utilizando V50 (Dicloridrato de 2,2 azobis (2- metilpropionamidina) como iniciador, 
água, C12mimCl (cloreto de 1-dodecil, 3-metil imidazolium) e DTAB (brometo de dodecil 
trimetil amônio) como surfactantes em diferentes concentrações visando avaliar a infl uência 
no polímero fi nal. Para medição da CMC dos LIs, foram realizados ensaios de titulação nos 
quais um Becker com água sob agitação era titulado com uma solução aquosa de LI até uma 
concentração pré-estabelecida, fazendo-se a leitura da condutividade do meio em intervalos 
periódicos. As CMCs foram medidas nas temperaturas de 25°C e 70°C. Durante os ensaios 
de polimerização foram observadas mudanças signifi cativas da condutividade confi rmando 
a sensibilidade da condutivimetria ao processo de nucleação e crescimento de partículas 
do látex. O sinal de condutividade medido em função da concentração da solução de LI 
apresentou uma queda brusca de linearidade,  indicando o início da formação de micelas, 
sendo este ponto denominado CMC, demonstrado assim a característica tensoativa do 
LI utilizado. As CMCs obtidas para o DTAB e C12mimCl foram respectivamente 3,9 g/L 
e 4,0 g/L na temperatura de 25°C e 8,4 g/L e 5,2 g/L na temperatura de 70°C. O uso do 
condutivímetro no acompanhamento das reações de polimerização de MMA permitiu a 
inferência do processo de nucleação e crescimento de partículas. Além disso, a técnica de 
condutivimetria mostrou-se adequada para a caracterização da CMC de líquidos iônicos a 
diferentes temperaturas, confi rmando suas propriedades tensoativas. (OUTROS)
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A INSERÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 
NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL: UM DESAFIO SÓCIO-

CULTURAL. 

Patrícia de Sousa Nunes Silva (Tópicos Especiais em Educação Aluna especial do Mestrado 
em Educação/GPHPE e UNIT, tritricinha@hotmail.com); Miguel André Berger (PPED/
GPHPE e UNIT, bergerandremiguel@hotmail.com).

O presente estudo se propõe a apresentar a história do processo educacional da zona 
rural brasileira, que, por motivos sócio-culturais, sempre foi relegado a planos inferiores. 
Inserida num contexto de descaso e inefi ciência, a educação ruralista virou um desafi o para 
a comunidade campesina. Pensar na escola rural é pensar no homem rural, seu contexto, 
sua dimensão como cidadão, sua ligação com a cultura e valores. Nos últimos anos, a 
educação rural vem sendo pauta das discussões ofi ciais políticas, objetivando uma melhoria 
na qualidade de ensino. Nessa vertente, norteamos a discussão de políticas públicas 
educacionais que permeiam a educação rural, objetivando verifi car sua (acho melhor 
suas implicações) na realidade escolar. O estudo apóia-se em uma pesquisa documental 
e bibliográfi ca a qual realizamos através de abordagens, interpretação e discussão em 
um referencial teórico de autores como Arroyo, Cardart e Molina em sua obra Por uma 
Educação no Campo e Leite, S.C, em Escola rural: urbanização e políticas educacionais. 
Na busca de resultados, os estudos demonstraram que a educação do campo possui uma 
trajetória histórica relevante, que precisa ser mais estudada. Mas, já se evidencia em alguns 
pesquisadores, a ausência de políticas públicas específi ca para a educação do campo. 
Dentre as problemáticas podemos citar aspectos sócio-políticos como a baixa qualidade 
de vida na zona rural, a desvalorização da cultura rural, a presença de professores leigos, 
baixo índice salarial, a condição do aluno como trabalhador rural, distâncias entre locais 
de moradia/trabalho/escola, questões didático-pedagógica como currículo inadequado 
geralmente voltado à realidade urbana, estruturação didático-metodológica defi ciente, 
ausência de orientação técnica e acompanhamento pedagógico, ausência de material 
de apoio escolar tanto para professores quanto para alunos. É preciso entender que 
não basta apenas haver uma escola e que esta não tenha somente a função de ensinar 
o aluno a ler, escreve e contar. Os sistemas de ensino deverão desenvolver políticas 
públicas educacionais que contenham propostas claras, objetivas e viáveis voltadas para 
a valorização de um processo pedagógico que vise a assegurar a sistematização dos 
princípios que caracterizam a prática docente na escola. (DISSERTACAO)
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MAX: INSTITUIÇÃO QUE PRESERVA O PATRIMÔNIO 
CULTURAL DE SERGIPE. 

Blenda Joyce dos Santos (Curso de História Unit, blendarenovada@gmail.com); Amanda 
Gonçalves Barbosa (Curso de Pedagogia  Unit, amanda.gbarbosa@gmail.com); Marilene 
Batista da Cruz Nascimento (Docente Unit/GPGFOP/Práticas Investigativas, nascimentolene@
yahoo.com.br); Denio Santos Azevedo (Docente Unit/História, Comunicação e Educação, 
denio_azevedo@yahoo.com.br).

O MAX (Museu de Arqueologia de Xingó) é uma fonte de pesquisa e estudo, tendo sua 
importância enquanto instituição que preserva os patrimônios culturais e materiais de 
Sergipe. As suas funções alcançadas ao longo do tempo representam uma riqueza cultural 
para a comunidade. Nessa perspectiva, este estudo tem como objetivo compreender o 
Projeto de Salvamento Arqueológico, a contextualização e a origem do MAX, bem como 
analisar suas funções enquanto instituição que preserva o patrimônio cultural de Sergipe. 
Justifi ca-se essa investigação teórica pela importância dos patrimônios culturais e materiais 
existentes no museu e por todas as suas riquezas preservadas, sendo estas disponíveis 
à humanidade. A metodologia foi desenvolvida por meio de um levantamento bibliográfi co 
acerca do objeto de estudo, que incluiu busca na base de dados do scielo utilizando 
palavras-chave e no site do próprio MAX. Também foram pesquisadas fontes impressas 
na biblioteca da Universidade Tiradentes. A discussão teórica permitiu esclarecimentos de 
conceitos relevantes que possibilitaram compreender o legado que herdamos do passado e 
transmitimos a gerações futuras, bem como a fi nalidade dos bens materiais e imateriais que 
evidenciam a história de um povo através de seus costumes. Nessa abordagem, percebeu-
se a necessidade de mobilizar a sociedade para a apropriação dos conhecimentos que os 
rodeiam, resgatando os costumes e a cultura dos seus antepassados, a valorização do 
amplo acervo de informações e heranças deixadas pelos ancestrais que outrora contribuíram 
para a compreensão e a organização do modo de vida de um povo. Por fi m, o MAX também 
proporciona aos pesquisadores uma vastidão de novos caminhos a percorrer, sem que haja 
repetição deliberada entre os acontecimentos e o quadro histórico. (DISSERTACAO)
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COMPREENSSÕES VIA EXPERIMENTAÇÕES: 
CARTOGRAFIAS DA FORMAÇÃO DOCENTE.

Anthony Fábio Torres Santana (Mestrado em Educação - GPECS/ PROCAPS/UNIT - 
afabiotorres@hotmail.com); Dinamara Garcia Feldens (PPED/GPECS/UNIT  dfeldens@
hotmail.com). 

Na perspectiva da Filosofi a da Diferença e dos estudos Pós-estruturalistas, este projeto 
busca pensar a formação de professores, a partir da utilização dos conceitos de sujeito, 
desejo e multiplicidades. Propõe refl etir sobre o sujeito/professor através das linhas que o 
territorializam bem como daquelas que fazem fuga a esta territorialização. Trabalhando no 
movimento das linhas e segmentariedades, considera a produção de uma subjetividade que 
ensina e constitui o professor, busca desenhar esta cartografi a ao mesmo tempo em que 
procura onde esta se fundamenta. Pensa o enquadramento, o dever-ser, os modelos, os 
processos de subjetivações e exclusões próprios ás práticas de poder. Nesta medida, este 
texto passa pelo entendimento das multiplicidades e das diferenças como potencializadoras 
de conceitos, perceptos e afectos. Busca percorrer o entendimento das pluralidades e dos 
devires, dos pensamentos nômades, criando compreensões que perpassem os territórios 
pré-defi nidos, os rizomas, os desejos, como fontes incessantes de novos territórios, e 
do próprio conceito de conceito, uma vez que este se consolida na experimentação com 
os diversos processos de vida e se refl ete nas práticas formadoras da docência. É uma 
pesquisa de caráter qualitativo e etnográfi co, utilizando entrevistas semi-estruturadas 
gravadas com professores dos anos iniciais, assim como a observação do espaço escolar 
formal e informal, e diário de campo para seu registro. O material empírico coletado terá 
seus dados trabalhados utilizando os conceitos da fi losofi a da diferença como ferramentas 
para seu entendimento. A trama entre uma teoria que pensa os processos de construção 
das subjetividades e suas materialidades com a fala e as observações dos docentes/sujeitos 
de pesquisa produzirá entendimentos quanto à formação do professor, sob a perspectiva da 
construção de suas subjetividades. (DISSERTACAO)
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ROBERT REID KALLEY: UM EDUCADOR PROTESTANTE 
NO BRASIL OITOCENTISTA. 

Priscila Silva Mazêo prismazeo@hotmail.com; Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do 
Nascimento ester.fraga@uol.com.br. 

Este artigo tem como foco principal analisar a ação do agente da Sociedade Bíblica Britânica 
e Estrangeira (Britsh and Foreign Bible Society - BFBS), Robert Reid Kalley, e sua relação 
com a disseminação de novas práticas civilizatórias a partir de meados do século XIX, 
através de cartas e relatórios que foram publicadas por João Gomes da Rocha, brasileiro 
e fi lho adotivo de Kalley, nos volumes 1 e 2, do livro intitulado Lembranças do Passado, 
principal fonte utilizada para a realização desta pesquisa, a qual revela a ação de Kalley 
e de seus subordinados no Brasil. O escocês Robert Reid Kalley chegou à Província do 
Rio de Janeiro em 1855, onde permanece até 1876, período de sua atuação nas terras 
brasileiras. Foi médico, ministro evangélico e pioneiro do Protestantismo no Brasil. Dentre 
os objetivos, destaca-se ainda averiguar de que maneira ele foi um propagador de um 
modelo religioso e educacional difundido no Brasil Oitocentista, buscando apreender 
como esse sujeito estava posicionado na cultura impressa, como também compreender a 
repercussão desses impressos protestantes entre o povo brasileiro, que, em grande parte, 
era analfabeto. Com a classifi cação bibliográfi ca pode-se constatar nos textos nomes e 
locais de trabalho de colportores, vendedores ambulantes de impressos protestantes, que 
estavam sob a sua direção e, verifi car títulos e temas de impressos que circularam no 
país. O referencial teórico-metodológico está pautado em Ester Nascimento (2004, 2007a, 
2007b), Max Weber (2002), Norbert Elias (1994), Roger Chartier (1990), Duran e Santos 
Neto (2006), os quais trabalham com conceitos como impressos protestantes, cultura, 
associações voluntárias, práticas e estudos biográfi cos.  Com a realização de tal estudo, 
pode-se observar que a disseminação de impressos protestantes teve um papel signifi cativo 
na implantação de escolas de diversos tipos (primárias, secundárias, de jovens e adultos, 
agrícolas, comerciais etc), assim como, hospitais, orfanatos e igrejas, tais instituições 
religiosas não mais administradas pelas doutrinas católicas, o que possibilitou um novo 
modelo religioso e cultural regido por grupos de estrangeiros norte-americanos que aqui 
se instalaram e difundiram o Protestantismo. Os resultados analisados permitem perceber 
a confi guração de novas ações e a difusão de novas práticas civilizatórias, a inculcação de 
novos hábitos no povo brasileiro durante o século XIX. (DISSERTACAO)
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A CONSTRUÇÃO DE REPRESENTAÇÕES DO SER 
PROFESSOR DE GRADUAÇÃO EM ARACAJU. 

Angélica Piovesan (Curso: Psicologia UNIT, NPED, angelicapiovesan@hotmail.com); Andreia 
Souza de Lemos Chagas (Curso: Psicologia  UNIT, NPED, deiaobede@yahoo.com.br); Camila 
Souza Pinto Marinho (Curso: Psicologia  UNIT, NPED (camila_2903@hotmail.com). 

Este trabalho é um projeto de iniciação científi ca que tem como objetivo compreender os 
signifi cados presentes na história de vida que contribuem para a construção do pensamento 
do ser professor e identifi car signifi cados circulantes na cultura, na relação com o grupo e 
com os contextos sociais. Utilizamos a metodologia qualitativa para a construção dos dados. 
Participaram da pesquisa cinco (5) professores de graduação de Universidades públicas e 
particulares de Sergipe. O processo de investigação sobre a construção do professor de 
graduação se constituiu através de duas entrevistas para cada participante com duração 
média de 50 minutos totalizando 10 entrevistas. As entrevistas foram gravadas, transcritas 
e interpretadas a partir da análise temática organizada através do Mapa de Signifi cados 
desenvolvido por Borges. Por se tratar de narrativas de história de vida foi utilizada uma 
análise temática dialógica da conversação baseado nos estudos de Bakhtin que permite 
enxergar de forma mais próxima os micros caminhos da linguagem que se articulam nessa 
rede que compõe o ser professor de graduação. O movimento de mergulhar nas narrativas 
para compreender os fi os que tecem essa pesquisa nos permitiu encontrar três signifi cados 
associados não somente ao professor de graduação, mas ao professor como um todo, 
foram eles: o prazer, dom ou vocação, transmissão cultural. As buscas pelos signifi cados 
propostos nessa dissertação trouxeram outros aspectos associados ao ser professor. Como 
conclusão, foi possível observar que ser professor de graduação é usar uma metodologia 
para fazer com que o aluno aprenda de forma refl exiva, aprenda a ler e interpretar textos, 
a expor seus pensamentos por meio da fala e da escrita. Desenvolve estratégias que por 
um lado envolve o aluno com o conteúdo e por outro cuida dessa aprendizagem e do 
aluno. Também é um sujeito que possui vida, conhecimento no exercício de sua profi ssão, 
passa por confl itos, tem um dom e uma vocação para lecionar e que o prazer pode 
orientar a metodologia que será aplicada para aprendizagem do aluno (PROBIC-UNIT). 
(DISSERTACAO)
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AS TIPOLOGIAS DE PENSAMENTO: UMA ANÁLISE 
HISTORIOGRÁFICA. 

Blenda Joyce dos Santos (Curso de História- UNIT, blendarenovada@gmail.com); Prof. José 
Ricardo Freitas Nunes (PPED /GPHPE/UNIT) jose_ricardo@unit.br). 

A construção deste artigo. As Tipologias de Pensamento: Uma Analise Historiográfi ca, teve 
como referencia as diversas formas de expressões do pensamento através dos gestos e 
palavras. Englobando demonstrações de valores, que outrora implica em discordância com 
os indivíduos a depender do seu ponto de vista. Entre esses estão: opinião, integridade e 
competência. A defi nição para opinião é o modo de ver ou pensar, deliberadamente sobre 
um conceito. É fazer juízo das suas idéias e princípios, para defender seu ponto de vista. 
Para a integridade, ser reto; exato; que não sofre alteração; é fazer juízo quanto aos seus 
valores e qualidades, que são dignos de méritos e respeito, como pessoa; profi ssional e 
cidadão. Possuir capacidade e aptidão; conquistadas através de seus feitos, e ter como 
objetivo alcançar metas e superar as difi culdades; é o que chamamos de competência. 
Estes três conceitos servirão como referencial diante de verdades relativas vistas ao 
discorrer do artigo. De acordo com o pensamento de Platão, sempre há argumentos para 
defender uma nova idéia. Essas idéias traduzem bem as difi culdades que podem existir na 
troca de informações entre o cérebro e o imagético; bloqueando a atividade mental, afi rma 
Ana Luiza Smolta. Estabelecer relação com a história será primordial, para a compreensão 
dessa realidade e também como método aproximativo do individuo com o seu tempo. Sendo 
assim, espera-se neste artigo ao analisar sua realidade o individuo perceba a importância 
de se estudar sobre os tipos de pensamento, uma vez confrontados. Portanto, conclui-se 
que a liberação do pensamento As Tipologias de Pensamento: Uma Analise Historiográfi ca 
é uma forma de identifi car fatos na produção da ciência histórica. Cuja proposta está em 
estudar uma perspectiva da compreensão da realidade. (DISSERTACAO)
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A ÉTICA DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO NA 
SOCIEDADE: INFLUÊNCIAS E PERSPECTIVAS. 

Élder Nunes de Santana (eldernunes_6@hotmail.com).

Ética é uma ciência que busca disciplinar as relações humanas, de modo a conseguir inseri-
la no convívio em sociedade. Com a tentativa de engajar na vida das pessoas de maneira 
muito discreta, ela é desenvolvida desde uma simples conversa até um comportamento 
do estudante em sala de aula. O universitário até atingir sua graduação, ele se depara 
com diversas situações de ética. De maneira muito singela, ele acaba vivenciando, com 
a sociedade, sua conduta ética e moral na qual muitas vezes o mesmo não faz jus aos 
conceitos ensinados durante sua vida acadêmica. A ética pode se confundir com o conceito 
de moral, porém esta é objeto daquela. Tal distinção, não elimina o uso das duas expressões 
como sinônimas. A ciência abordada neste trabalho aprimora e desenvolve o sentido moral 
do comportamento e infl uencia a conduta humana. Com este trabalho, pôde-se verifi car 
que a ética é sugerida como disciplina para a formação do cidadão, de forma saudável e 
longa, contribuindo para a conscientização dos estudantes e para o melhoramento da sua 
qualidade de vida e das pessoas que o cercam (a sociedade, que serão seus clientes ou 
alunos na vida profi ssional). Nesse sentido, verifi ca que se abre o caminho para discussão 
ético-profi ssional o qual deve passar pelo curso de graduação, pois é nesse momento que 
o aluno deverá ser orientado sobre as exigências éticas que lhe serão feitas, refl etindo sua 
atuação enquanto estudante e formando sua convicção no campo ético. A Ética é essencial 
para toda a vida, por isso é preciso desde cedo educar as crianças, mostrando a elas, ao 
passo do seu amadurecimento, como agir de forma ética em diversas situações da vida. 
(DISSERTACAO)
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O DIREITO DO PRESO AO CONTATO FAMILIAR: A 
ALTERNATIVA DA VIDEOCONFERÊNCIA. 

Thássia Karine Almeida Reis (thassinha__@hotmail.com).

Este trabalho é embasado no projeto do Ministério da Justiça, lançado neste ano, com 
o tema Visita virtual e Videoconferência judicial, cujo escopo é permitir que os presos 
custodiados nos presídios Federais tenham contato com familiares e amigos por meio da 
videoconferência, além de assistência jurídica e interrogatórios, visando garantir a efi cácia 
no tratamento penitenciário e a defesa dos direitos das pessoas presas. O intuito maior 
do presente trabalho é mostrar a importância do contato familiar para o preso, haja vista a 
experiência que tive nas constantes visitas realizadas pelo projeto de pesquisa, desenvolvido 
pela Universidade Tiradentes, nos presídios, através do incentivo da professora Priscila 
Feldens com todo seu conhecimento na área, sendo esses fatores fundamentais para 
escolha do tema. Nas visitas, pude observar o grau de zelo e dependência que os detentos 
possuem com seus familiares e elas são de grande relevância, uma vez que se leva alegria, 
esperança e desejo com a ressocialização. Por tudo isso já apresentado e com o propósito 
de levar a sociedade e aos acadêmicos um novo olhar sobre os presos é que se faz presente 
à demonstração da grande valia do contato físico dos custodiados com seus familiares, 
tendo é claro a notória presença das opiniões favoráveis e desfavoráveis a respeito do tema 
tratado. Então, fi lio-me àqueles que não acreditam na efi cácia da visita por videoconferência, 
pois não supre a visita física, sendo o contato dos familiares insubstituível. (DISSERTACAO)
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A DIMENSÃO CULTURAL DA SUSTENTABILIDADE: 
SAMBA DE COCO E REISADO-MEM DE SÁ-SE. 

Miria Cássia Oliveira Aragão, GEOPLAN/PRODEMA/UFS, cassia_115@hotmail.com; 
Wilson Teles Barbosa Segundo,Graduando de Comunicação Social - Publicidade e 
Propaganda/UFS, wilson.segundo@yahoo.com.br; Rosemeri Melo e Souza GEOPLAN, 
DGE-NPGEO e PRODEMA, rome@ufs.br; Fernando Fleury Curado, Embrapa Tabuleiros 
Costeiros, fcurado@cpatc.embrapa.br.

A construção de um novo modelo de desenvolvimento baseado na sustentabilidade perpassa 
questões do âmbito cultural, pois todas as concepções que orientam nossas condutas e 
ações estão envoltas na produção cultural estabelecida socialmente pelas comunidades e 
populações. Este trabalho tem como objetivo analisar as mais expressivas manifestações 
culturais da comunidade Mem de Sá, a saber, o samba de coco e o reisado, e a relação 
destas com a elaboração de alternativas de desenvolvimento fundadas na valorização das 
tradições locais. A comunidade Mem de Sá situa-se em uma ilha fl uvial no estuário do rio 
Vaza-barris, localizada a 53 Km da sede do município de Itaporanga D Ajuda, e 23 Km 
de Aracaju, capital do estado de Sergipe, teve sua povoação originada por famílias que 
estabeleceram ao longo do tempo uma íntima relação com o meio ambiente circundante 
fazendo da pesca a principal atividade econômica. A metodologia do estudo pautou-se na 
realização de roteiros de entrevistas com brincantes e familiares dos membros fundadores 
dos grupos de samba de coco e reisado, assim como, o registro das entrevistas em material 
audio-visual. As informações coletadas revelam que a organização do samba de coco 
segue um tronco indígena, a brincadeira segundo os entrevistados perpetuou-se no terreiro 
de seu paizinho, de casa em casa os brincantes saiam recolhendo bebidas e dançando 
no ritmo da caceteira que de som tão forte dava para ouvir nas localidades vizinhas, 
toda a comunidade era envolvida no trajeto percorrido pelo samba de coco festejando o 
ciclo junino. O reisado, folguedo de origem portuguesa, é um auto de louvor que celebra 
o nascimento do menino Jesus, no entanto, na ilha Mem de Sá os entrevistados não 
enfatizem essa concepção, relatam que brincavam o reisado sem data fi xa, apenas com 
a ressalva de guardar a quaresma em sinal de luto e respeito, as cores dos cordões são o 
vermelho e o verde e se mantem a tradição da incorporação de fi guras como a dona deusa, 
o mateus, o mulato e o boi. Pode-se concluir, inicialmente, que as manifestações culturais 
analisadas são parte integrante de um contexto de conhecimento tradicional, a memória das 
danças, dos enredos, comidas, bebidas e cantos continua viva no âmago dos moradores 
mais antigos da comunidade e que se revigoradas podem, inclusive, ser um aditivo para o 
desencadeamento de alternativas coerentes com a perspectiva da sustentabilidade, pois 
carregam em seu cerne a cumplicidade, elemento imprescindível  para que as populações 
comunguem um mesmo ideal de desenvolvimento. (DISSERTACAO)
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JOGOS ELETRÔNICOS, CULTURA JUVENIL E 
SOCIALIDADE. 

Vinicius Silva Santos (Pesquisador Mestrado em Educação UFS, vinnymil@yahoo.com.br). 

O principal objetivo da pesquisa é identifi car as regras utilizadas pelos jovens usuários dos 
jogos eletrônicos para o desenvolvimento de personagens quanto aos critérios de identifi cação 
e de agrupamentos, explicitando os elementos originados da relação entre as questões dos 
imperativos morais clássicos, quando as relações de afetividade, laços sociais de natureza 
hedonista exercidas nos jogos eletrônicos pela juventude contemporânea, especifi camente, 
as infl uências dessas relações nos processos socioeducacionais contemporâneos a 
partir dos jogos eletrônicos. A pesquisa intitulada Jogos Eletrônicos, Cultura Juvenil e 
socialidade: cartografi as sobre o tribalismo e a educação contemporânea está em fase de 
desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
de Sergipe - UFS. O suporte paradigmático escolhido para a elaboração desse estudo é 
o paradigma interpretativo de pesquisa. Conseqüentemente, a natureza dessa pesquisa 
é, pois, qualitativa. Os sujeitos centrais dessa pesquisa são 15 jovens, universitários, com 
idade entre 18 e 28 anos, usuários dos jogos eletrônicos, residentes na região metropolitana 
de Aracaju, no Estado de Sergipe, Brasil. Os principais instrumentos utilizados durante o 
processo de pesquisa foram: jornal de bordo, diário de campo, observação participante 
completa, entrevista semidirigida, entrevista livre e fi lmagem etnográfi ca. Assim sendo, 
surgem novas formas de cultura nos jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos ganham lugar de 
destaque na cena contemporânea. São elementos constituintes da cultura, formas de arte e 
entretenimento complexos envolvidos com a criatividade, cultura, aprendizagem e cognição. 
Portanto, esboçar esforços para compreender a utilização dos jogos eletrônicos, pede 
antes de tudo, analisar seus espaços de simulação, suas formas heurísticas e infl uências 
nas experiências de virtualização das interações sociais. Para o campo educacional, tais 
discussões permitem vislumbrar novos cenários de aprendizagens. Mais que nunca, tornou-
se uma tarefa e um desafi o para os educadores, pais e sociedade tornar os ambientes 
destinados ao ato de educar/aprender mais dinâmicos. O surgimento de novos espaços 
de conhecimentos, o crescimento de maneiras lúdicas, prazerosas nos mostra a urgência 
da formação de espaços outros de conhecimento, aprendizagem e formação através 
da educação. É nesse contexto, que reside à possibilidade de vivenciar esses distintos 
espaços socioeducativos sem delimitar as barreiras que tanto separam a educação e de 
outras formas educativas de aprender. (DISSERTACAO)
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A COMUNICAÇÃO NA PRÁTICA DO ASSISTENTE 
SOCIAL. 

Mayara de Almeida Lima Ribeiro (mep_jesus@hotmail.com).

Entender o processo da comunicação é buscar uma comunicação efi ciente, onde todos os 
elementos para uma boa comunicação devem estar presentes, sem interferências ou falha 
em um determinado elemento. Todo ser humano faz uso da comunicação, e esta é parte 
do desenvolvimento humano. Mas, a comunicação não se encerra no entendimento da 
mensagem, e sim na confi rmação do recebimento dela. O ambiente onde a comunicação 
é efi ciente também é produtivo.Sempre é preciso cuidar da maneira de como se emite e 
se recebe uma mensagem, sejam em casa ou no trabalho, por meio de e-mail, gráfi cos, 
boletins informativos, vídeos, etc. É importante estimular uma resposta a nossa mensagem 
para que se tenha certeza de que a mensagem foi entendida de maneira correta. Na área do 
Serviço Social é imprescindível que a comunicação seja efi ciente, fazemos uso constante 
dela e é um poderoso instrumento. Podemos lhe dar com diversas pessoas de diferentes 
níveis que tem acesso a diferentes meios de comunicação e muitos que não sabem utilizar 
um outro meio a não ser a fala. No serviço social as pessoas já vem com um tema de 
interesse próprio, muitas das vezes precisam de ajuda e expor sua situação como desabafo. 
Então o tema sempre será de interesse dela, cabe aos profi ssionais envolvê-la sabendo 
valorizar a pessoa que ela é.A boa comunicação deve ir ao encontro das expectativas, 
interesse e características dos ouvintes. A mensagem precisa ser transmitida levando em 
conta o nível intelectual, o conhecimento e a faixa etária do público.O assistente social é 
responsável por fazer uma análise da realidade social e institucional, e intervir para melhorar 
as condições de vida do usuário. A adequada utilização desses instrumentos requer uma 
contínua capacitação profi ssional que busque aprimorar seus conhecimentos e habilidades 
nas suas diversas áreas de atuação. Por mais bem preparada e ensaiada que seja uma 
apresentação, sempre poderá haver obstáculos inesperados que precisam ser suplantados. 
O jogo de cintura e a capacidade de adaptar a maneira de se falar à circunstância é muito 
importante para que o orador seja bem sucedido. (DISSERTACAO)
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A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE E 
A SAÚDE DA COMUNIDADE ADSTRITA A ÁREA DE 

EXPANSÃO NO BAIRRO MOSQUEIRO EM ARACAJU-SE. 

Ana Celia Goes Melo Soares (Curso de Serviço Social - UNIT, anaceliagoes@hotmail.com). 

A Relação entre Educação, Meio Ambiente e a Saúde da Comunidade adstrita a área 
de expansão no bairro Mosqueiro, e que pretende analisar os impactos causados aos 
moradores do bairro Mosqueiro, localizado na área de expansão na cidade de Aracaju, 
no Estado de Sergipe a partir da realidade vivenciada como profi ssional de Serviço Social 
na área de saúde que exercemos e principalmente realizando os trabalhos em Educação 
em Saúde na referida comunidade, quando detectamos que apesar de viverem num local 
previlegiado pela natureza em relação a ser uma área litorânea e que tem uma diversidade 
de frutas regionais, essas pessoas sofrem com as carências nutricionais e outras mazelas 
relacionadas a falta de uma educação formal, em relação a sua saúde e como conseqüência 
disto tendem a agredir mais o meio ambiente, quando jogam seus lixos e dejetos a céu 
aberto. Nessa comunidade e cultural o uso de poço artesiano, mesmo a mesma já dispondo 
de rede de água instalada, segundo seus moradores alem de mais econômico eles preferem 
a água de poço por considerarem mais saborosa, apesar dos riscos que estão expostos 
em relação ao não tratamento da mesma. Isso ocasiona na região um índice considerável 
de problemas relacionados às questões de saúde da comunidade. Pretendemos nesse 
estudo sensibilizar essa comunidade no sentido de que somente a educação consegue 
mudar a forma de pensar em relação aos cuidados com a preservação do meio-ambiente, 
da saúde na comunidade e principalmente na percepção do papel do Estado que deve 
ser responsabilizado por estes problemas que ainda existem nas comunidades em geral. 
(DISSERTACAO)
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A EDUCAÇÃO COMO PORTA DE INCLUSÃO PARA 
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO MOSQUEIRO. 

Ana Celia Goes Melo Soares (Curso de Serviço Social - UNIT, anaceliagoes@
hotmail.com). 

A educação enquanto espaço de construção de conhecimento, favorece a troca de saberes 
e práticas, a refl exão, potencialização e redimensionamento de ações de mudanças nos 
padrões sociais, econômicos, produtivos e nas relações sociais. A educação para uma 
ação transformadora de realidades requer ultrapassar os espaços de refl exão teórica, 
para identifi car e estimular a construção de alternativas para as escolas, e em especial 
escolas da rede pública municipal, que atendem crianças pobres que vivem na periferia 
das cidades no Brasil, que é um país marcado por profundas diferenças e injustiças sociais. 
Uma formação educacional que passa necessariamente pela construção de saberes a partir 
da articulação entre o conhecimento e sua diversidade, e é papel do Estado ampliar e 
fortalecer as políticas públicas buscando articular ações estratégicas para atender essa 
parcela da população, que são as crianças e os jovens inseridos nas escolas públicas da 
rede municipal da zona de expansão em Aracaju - Sergipe. A educação de crianças e jovens 
em situação de vulnerabilidade social, considera o desenvolvimento da afetividade do 
intelectual, social e cultural dentro de uma perspectiva de conquista da cidadania. Também 
busca a ampliação da capacidade de perceber o mundo e infl uir nele.O objeto da pesquisa, 
proposto neste projeto são as escolas da rede municipal na zona de expansão na cidade 
de Aracaju-Sergipe. De maneira geral, pode-se dizer que esses espaços educacionais 
não se difere do padrão de outras escolas de ensino fundamental, mas a característica 
da área onde elas estão inseridas é urbano-rural, com condições precárias de acesso e 
com prédios, onde funciona as escolas em péssimas condições na estrutura física. Fica 
aí um questionamento: será que as condições precárias dessas escolas é um espaço de 
inclusão social? De maneira geral, pode-se dizer que a educação é um processo pelo 
qual são transmitidos aos indivíduos os conhecimentos e atitudes necessárias para que 
ele tenha condições de se integrar à sociedade. E é também através da educação que 
esses indivíduos irão sobreviver numa sociedade que transformou radicalmente as suas 
condições naturais de vida. A educação é o processo pelo qual indivíduos são levados à 
condição de sujeitos. (DISSERTACAO)
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A REESTRUTURAÇÃO SÓCIO-RELIGIOSA EM SERGIPE, 
NO FINAL DO SÉCULO XVIII. 

Prof. M.SC. Roberto Sousa Santos (UNIT) (roberto_sousa75@hotmail.com).

Os assuntos que envolvem a religiosidade têm recebido maior importância nas discussões 
científi cas e nos meios de comunicação social. Os debates sobre religião e religiosidade 
têm se difundido como meio para construção das representações sociais, tanto em níveis 
individuais como, além disso, na coletividade. Este trabalho trata da construção da ordem de 
Jesus, dos projetos missionários e colonizadores que marcaram a presença dos missionários 
jesuítas, desde a colonização até a reestruturação religiosa imposta após a expulsão da 
ordem jesuítica em Sergipe. Expulsão esta que aconteceu em meio a mudanças político-
administrativas tomadas pelo governo português em meados do século XVIII, que tinham 
na representação do Marquês de Pombal seu idealizador. Compreender a reestruturação 
religiosa e social, aqui concebida nas práticas e nas representações populares e ofi ciais. 
Essa reestruturação da religiosidade teve nas confrarias, irmandades, ordens terceiras 
e demais representações, importante presença simbólica nos espaços sociorreligiosos 
ligados às práticas católicas em Sergipe. Representação essa que ofi cialmente passou a 
ter nos vigários colados seus representantes legais, na manutenção das práticas religiosas 
nas freguesias e cidades sergipanas. (DISSERTACAO)
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A PRÉ-APOSENTADORIA COMO ELEMENTO 
COMPROMETEDOR DA PRODUTIVIDADE.  

martabat@infonet.com.br 

A pré-aposentadoria como elemento comprometedor da produtividade, é um estudo que 
objetiva descrever a relação existente entre a pré-aposentadoria e a produtividade de 
trabalhadores na área da educação. Faz uma revisão da literatura a partir do Envelhecimento 
Humano e o Mundo do Trabalho, seguindo pelas mudanças no padrão de produção, por 
uma descrição das considerações sobre o processo de aposentadoria, e ainda, o que 
sejam os programas de aposentadoria. O reconhecimento da pluralidade de experiências 
de envelhecimento no trabalho, que de maneira sensível da pesquisa retratam, não implica 
supor que a dependência não seja condição natural dos que fi cam velhos. Essa pesquisa 
mostra que espaços estão sendo criados para que novas experiências de envelhecimento 
possam ser vividas coletivamente. Esses resultados exigem que o envelhecimento seja 
concebido como uma experiência heterogênea e que se leve em conta o remapeamento 
do curso da vida que vem acompanhando as transformações da dinâmica demográfi ca 
brasileira. (DISSERTACAO)
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RELAÇÃO ENTRE QUALIDADE DE VIDA E 
ENVELHECIMENTO. 

Marta Batista de Souza (martabat@infonet.com.br)

A velhice sempre existiu, mas o fato novo com o qual a sociedade brasileira se depara 
atualmente, e que será de maiores proporções nas próximas décadas, é que o processo 
de envelhecimento tornou-se um problema social, em razão do acelerado crescimento da 
expectativa de vida dos brasileiros do aumento acelerado da população de pessoas idosas. 
Este novo regime demográfi co emerge em um momento de outra transição secular da relação 
homem-natureza, onde se faz necessário o redimensionamento da discussão ecológica 
e da qualidade de vida da população idosa. Neste trabalho será explicitado as variadas 
formas e relações entre população e meio ambiente, alertando para as suas características 
multidimensionais para os desafi os que encerram, sobretudo quando se leva em conta que 
tais relações se reproduzem de maneira complexa e problemática nos chamados contextos 
sociais vulneráveis, tão próprios à realidade do idoso brasileiro. (DISSERTACAO)
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NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO E A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES. 

Josevânia Teixeira Guedes (josevaniatguedes@gmail.com); orientadora Ada Augusta 
Celestino Bezerra (adaaugustaeduc@gmail.com).

Ser professor é conquistar espaço acadêmico próprio através da produção, refl etir sobre 
sua prática, inovar no ensino e acrescentar saberes. Ser professor é, basicamente, ser 
pesquisador, na perspectiva do eterno aprendiz. Trata-se de função reconhecida pela Lei de 
Diretrizes e Bases  LDB nº 9394/96; para sua atuação docente precisa estar sufi cientemente 
preparado, aplicando os conhecimentos de uma pedagogia atraente e contextualizada, ou 
seja, precisa ser um conhecedor da teoria pedagógica, na qual desenvolve sua prática, em 
uma relação bilateral de aperfeiçoamento; dele é cobrado o conhecimento da realidade do 
aluno, o respeito à individualidade do educando e, principalmente, a motivação para aplicação 
no contexto educacional das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação. O objetivo 
desta pesquisa é demonstrar a importância da motivação do professor, direcionada ao 
processo de utilização das novas ferramentas e a multifuncionalidade presentes no mundo 
contemporâneo, como também, apontar a necessidade motivacional da aplicabilidade das 
NTIC no contexto da sala de aula por se constituírem, hoje, uma linguagem e um meio de 
trabalho fundamental para a inserção social e produtiva. No exercício de suas funções, 
o professor faz uso progressivo das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, 
que possibilitam, também, acesso rápido às informações, tratando-se de um veículo muito 
importante para a aprendizagem colaborativa e para o desenvolvimento humano.  Nesse 
sentido, um dos pressupostos fundamentais para se trabalhar a motivação de professores na 
era da informação e do conhecimento é sua valorização e formação para o uso signifi cativo 
das NTIC. Em sua trajetória teórico-metodológica partiu de um referencial bibliográfi co, 
seguindo como fi o condutor Antônio Nóvoa, as teorias da motivação no trabalho e as visões 
contemporâneas da motivação, a partir de Stoner e Freeman (1999). (DISSERTAÇÃO)
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O MODELO DE GESTÃO DOS NÚCLEOS DE 
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (NTES): A 

CONSTRUÇÃO E A FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES. 

Rita de Cássia Amorim Barroso (ritadte@gmail.com); orientador Ronaldo Nunes Linhares 
(ronaldonl@uol.com.br).

O uso do computador na Educação apresenta-se como possibilidade de um novo modo de 
construção e reconstrução do conhecimento na sociedade atual, para isso é necessário 
a instrumentalização, capacitação, acompanhamento e avaliação das ações pedagógicas 
dos professores desenvolvidas no espaço da sala de aula para que a relação de ensinar 
e aprender possam ser mediadas pelas TICs. Uma das formas de tornar esse processo 
mais efi caz é a formação continuada dos professores nos níveis teóricos- práticos sobre o 
uso das tecnologias da Informação e da Comunicação no processo educacional. Contudo, 
o desenvolvimento das bases dessa formação deve ser defi nido nas políticas públicas 
nacionais em consonância com estados e municípios. Dessa forma, o presente estudo que 
integra o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes busca 
analisar a efi cácia do modelo de gestão dos Núcleos de Tecnologias Educacionais (NTEs) 
em Sergipe procurando identifi car nesse modelo a correlação entre as diretrizes do MEC, a 
política estadual para o uso das TIC e os resultados no processo de Formação Continuada 
de Professores. No seu desenvolvimento está sendo adotado o método de abordagem 
dialética, a partir dos conceitos de tecnologia educacional, gestão das tecnologias e 
formação de professores, como base para a análise espaço-temporal do modelo de 
gestão do estado de Sergipe e seus resultados no processo de formação continuada dos 
professores para o uso das TIC. A abordagem adotada é qualitativa através da entrevistas, 
coleta, análise e interpretação dos dados constituindo uma avaliação dos resultados da 
gestão das tecnologias e da formação dos professores através das ações desenvolvidas 
pelos Núcleos de Tecnologias Educacionais do Estado. (DISSERTAÇÃO)
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES: EDUCAÇÃO E  O DESAFIO DA 

SUPERAÇÃO. 

Marisa Marchi Uchôa Espindola (uchoaespindolamarisa@gmail.com); Luciano Matos Nobre 
(nobre_matos_luciano@yahoo.com.br); Ada Augusta Celestino Bezerra (adaaugustaeduc@
gmail.com)

O artigo se reporta a uma realidade que muito tem sido questionada e apurada pelos 
diversos estudiosos da academia buscando os meandros sociais que levam a instituição 
familiar a ações que transformam seus vínculos em relações desequilibradas e dissociadas 
de uma relação harmoniosa e afetiva. Descreve a importância da educação, que pelo diálogo 
potencial tem suma importância para interferência neste contexto de ações, impedindo a 
multiplicação por gerações e trazendo à tona um conjunto de perspectivas de transformação 
social, da personalidade e do status quo. Ele pretende ser um convite ao descruzar os 
braços e ao agir. (DISSERTACAO)
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FUGAS INVISIVEIS, CORPOS DÓCEIS: SEXUALIDADES 
MÚLTIPLAS NA ESCOLA MODERNA. 

Francisco Diemerson de Sousa Pereira (Mestrado em Educação/PPED/UNIT/FAPITEC/
PROCAPS) (franciscodiemerson@gmail.com); Dinamara Garcia Feldens (Mestrado em 
Educação/PPED/UNIT) (dfeldens@hotmail.com). 

A presente pesquisa é parte do processo de desenvolvimento da dissertação do Mestrado 
em Educação e busca, através de análise da constituição da instituição escolar e dos 
valores que marcaram a sociedade contemporânea, compreender como estes valores 
estão inseridos na constituição da estrutura escolar, social e intelectual contemporânea, 
criando um padrão de cidadania. Esta análise ainda se desdobra em outras importantes 
questões que permitem discutir como se desenvolveu a escola ao longo da modernidade, 
quais suas principais funções enquanto instituição disciplinar e modelar e toda a conjuntura 
de padrões defendidos na escola, especialmente o modelo heteronormativo e como estes, 
propagados na sociedade, tornam-se argumentos para as violências diretas e indiretas, 
contra aqueles não alinhados à estes modelos-padrões escolares. Esta discussão foca, 
ainda, realizar uma abordagem acerca da questão da sexualidade na escola, diferenciando 
a discussão de gênero da de orientação sexual, visualizando assim quais referenciais 
teóricos discutem a questão das diferentes sexualidades, fora dos padrões normativos 
modelares, na rotina escolar. A pesquisa também objetiva entender como hoje se encontra 
a questão da homossexualidade na sala de aula e nos espaços escolares, quais discursos 
estão sendo difundidos e como se tem dado este confronto com a heteronormatividade 
modelar, quais são as rotas de fuga, quais são os mecanismos de apresentação e de defesa 
adotada pelos homossexuais face às crescentes violências e preconceitos existentes na 
sociedade. A pesquisa procura como base nas posições levantadas, discutir como este 
modelo heteronormativo presente nas escolas e re-produzido nos discursos contribui para a 
permanente perspectiva de violência contra homossexuais. A produção de um sexo modelo 
nas escolas age como uma agressiva forma de controle que, na contemporaneidade, 
está desalinhada de uma geração que se tem declarado divergente na adoção destes 
modelos modernos. A escola, com uma proposta de diversidade e inclusão, tem proposto 
ações insignifi cantes e rasteiras, que não atingem uma real concepção de encerrar esta 
modelação sexual e respeitar as manifestações das próprias singularidades dos alunos, que 
inclui favorecer que diferentes formas de sexualidade, gênero e orientação sexual estejam 
presentes e possam ser visualidades no território escolar. (DISSERTACAO)
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JARDIM DE INFÂNCIA JOANA RAMOS: PRENÚNCIOS 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE TOBIAS 

BARRETO. 

Michelline Roberta Simões do Nascimento (Mestrado em Educação/PPED mrsnasci@ig.com.br), 
Miguel André Berger (UNIT/SE bergerandremiguel@hotmail.com).

Um estudo acerca da história do Jardim de Infância Joana Ramos signifi ca situar os 
primórdios do atendimento infantil na cidade de Tobias Barreto, uma vez que a sua 
fundação, no ano de 1969, ocorreu em um momento que esse ramo de ensino não 
constituía preocupação dos poderes públicos, sobretudo, em municípios de característica 
agrária. Ainda assim, até o ano de 1985, o referido jardim constituiu-se na única instituição 
de educação infantil pública no município. A motivação para realizar este estudo surgiu do 
meu interesse pelas questões pertinentes à educação infantil, sobretudo àquelas ligadas a 
forma como a criança vem sendo tratada ao longo dos séculos. Interesse ampliado pelas 
leituras realizadas na Disciplina História da Educação no Curso de Mestrado em Educação 
da Universidade Tiradentes UNIT e ainda enquanto acadêmica do Curso de Pedagogia da 
referida instituição. No processo de construção da presente pesquisa recorri à consulta 
de fontes oral, a jornais locais e a entrevistas com historiadores e moradores, o que me 
possibilitou lançar um olhar sobre a cidade de Tobias Barreto, ao contexto em que estava 
inserida e que permitiu o surgimento do Jardim de Infância Joana Ramos. Para tanto, se 
fez necessário proceder a um levantamento bibliográfi co de modo a entender como foi 
evoluindo a concepção de criança e do seu atendimento ao longo dos séculos, na referida 
instituição. Através das informações pode se compreender a iniciativa de criação dessa 
escola, as práticas desenvolvidas no cotidiano que favoreceram e a aprendizagem da 
clientela atendida. Com este trabalho pretendo contribuir para uma refl exão a cerca da 
expansão dessa modalidade de ensino no Estado de Sergipe procedendo ao levantamento 
dos condicionantes que possibilitaram a sua implantação e da contribuição que deu a 
referida instituição à educação no município de Tobias Barreto. (DISSERTACAO)
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EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA FORMAÇÃO 
CONTINUADA EM SAÚDE: INCLUSÃO DIGITAL DE 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EM SERGIPE. 

Pablo Boaventura Sales Paixão (Mestrado Em Educação – GECES/PPED/UNIT – 
pabloboaventura1@hotmail.com); Ronaldo Nunes Linhares (PPED/GECES/UNIT – 
ronaldonl@uol.com.br).

A pesquisa em foco busca analisar a relação entre a educação e a comunicação, mediada 
pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), na formação continuada em saúde, 
no Projeto de Inclusão Digital dos Agentes Comunitários de Saúde de Sergipe que possui 
como sujeitos, um grupo de ACS dos municípios de Itabaiana e Própria. As TIC e a educação 
têm hoje como seus aliados os instrumentos e linguagens comunicativas que fazem parte 
de um campo teórico ainda novo, o da comunicação-educação. A apropriação deste campo 
nos ajudará a compreender a contribuição dos artefatos e suas respectivas linguagens 
para o desenvolvimento sóciodigital dos cidadãos, no século XXI, com outros campos 
convergentes. Neste diálogo, as TIC funcionam como parceiras fundamentais no processo 
de inclusão social, buscando-se estratégias que deem visibilidade positiva à utilização das 
TIC, no campo social e profi ssional e que despertem o senso crítico dos sujeitos, através da 
alfabetização digital, ao desenvolver a refl exão, competências e habilidades para o mundo 
de hoje. Trata-se de um processo de inclusão digital que integre o sujeito enquanto valor 
agregado, no processo de cidadania. A pesquisa está em desenvolvimento no Programa de 
Pós-graduação em Educação da UNIT e fundamenta-se na teoria da Ação Comunicativa, de 
Junger Habermas (2003) e nos estudos de Educação de Paulo Freire (2002). A abordagem 
metodológica insere-se na tipologia da Pesquisa qualitativa e do Estudo de Caso como 
modalidade de pesquisa. Os seus métodos e técnicas de coleta, assim como a análise e 
interpretação dos dados devem apontar resultados importantes para as políticas sociais de 
inclusão digital, na saúde do Estado de Sergipe, com a educação e a comunicação como 
elementos importantes de mudança social. (DISSERTACAO)
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PROBABILIDADES E LIMITES NA CONSTRUÇÃO DE UM 
MODELO DE EAD NUMA PERSPECTIVA SISTÊMICA. 

Valéria Pinto Freire (vpfreire@gmail.com); Ronaldo Nunes Linhares (ronaldonl@uol.
com.br). 

Os fundamentos epistemológicos nos quais se delineia a Educação a Distância na 
contemporaneidade têm reproduzido o modelo fordista de produção prescrito na 
modernidade, em que a racionalização dos processos baseados na cultura científi ca e 
técnica caracterizam-se pelo princípio de separação e fragmentação dos saberes. Este 
projeto vislumbra a possibilidade de refl etir sobre um modelo científi co de educação a 
distância, baseado na teoria do pensamento complexo (MORIN, 2007), na teoria sistêmica 
de Bertalanffy (1975) nos modelos de estruturas dissipativas de Prigogine (1979) e na 
noção de Autopoiesis de Maturana e Varela (2001). Parte signifi cativa deste estudo consiste 
no levantamento dos aspectos gerais relacionados ao sistema de EAD adotados por 12 
Instituições brasileiras de Educação superior a distância e quatro instituições internacionais 
através de seus projetos pedagógicos do curso de Pedagogia, em que adotamos o critério 
de escolha de no mínimo quatro anos de credenciamento pelo Ministério da Educação 
e o quantitativo de alunos e cursos oferecidos como modo de assegurar a maturidade 
organizacional. O movimento de análise das concepções básicas de EaD, fundamentam-
se metodologicamente na revisão bibliográfi ca que reverencia a diversidade de tipos de 
complexidade e ao Estudo de Caso como busca da percepção mais singular da realidade 
do objeto, compreendendo, sem deixar de considerar o entorno e suas interrelações com o 
todo orgânico na dinâmica de seus processos. O estudo em desenvolvimento no Programa 
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Tiradentes, parte do pressuposto de que 
a tessitura entre os elementos constitutivos do pensamento complexo propõe a construção 
de um novo paradigma emergente para EaD que viabilize novos espaços/tempos na 
aprendizagem. (DISSERTAÇÃO)



214 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

DESIGN DA TRADIÇÃO: A PRODUÇÃO ARTESANAL DA 
CERÂMICA DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO. 

Igor Libertador Silva (Mestre em Ciências Sociais UFRN/UNIT, igorls@ig.com.br).

A problemática referente aos ofícios tradicionais, à produção artesanal, tem assumido 
um grande destaque e uma crescente importância no cenário nacional. Há pouco tempo 
atrás, o que era tido como algo ultrapassado ganha com o passar do tempo, não só um 
valor simbólico, mas também um valor cultural, destacando tanto a produção artesanal de 
uma comunidade, normalmente originária dos meios rurais, como também os profi ssionais 
envolvidos na execução do ofício, revelando o papel importante destas atividades para a 
economia da população da região. Nesse contexto surgiu o interesse em traçar um panorama 
da produção de cerâmica artesanal, buscando identifi car a ocorrência de mudanças no 
processo de produção e de perpetuação do ofício, transmitido entre as gerações que hoje 
produzem este artesanato. O campo empírico escolhido foi o município de Santana do São 
Francisco, antiga Carrapicho, no agreste sergipano, local onde a produção de artesanato 
em barro sempre esteve presente na história da fundação da cidade. Para a etapa da 
pesquisa de campo, mesmo com uma lista de artesãos oferecidas pelo SEBRAE, não 
optamos em utilizá-la, simplesmente pelo fato de não interferir na realidade da produção 
na comunidade, com o receio de estar mascarando informações, pois tais artesãos tinham 
participado de capacitações e talvez, já estivessem contaminados por tais interferências. 
Para evitar este problema, optou-se em utilizar a estratégia de redes de contato. A ligação 
familiar presente nas olarias me chamou a atenção pela forte relação entre parentes, 
como pais e fi lhos, numa união admirável, dividindo o mesmo espaço em busca de um 
mesmo objetivo: o sustento da família. Apesar desta ligação, hoje esta relação está abalada 
decorrente das diversas ofertas que são oferecidas principalmente aos jovens, forçando-os 
a se eximirem da tradição da produção de cerâmica familiar. Percebi que a infl uência do 
contemporâneo está refl etida nas peças da maioria dos ceramistas, adequando-se às novas 
exigências ditadas por quem as consomem, como um novo formato, um novo desenho 
aplicado à peça e até uma pintura específi ca. Da mesma maneira, observou-se uma grande 
potência artística na cidade e esta ultrapassa as difi culdades e condições de trabalho. O 
artesanato, no sentido de arte popular, permanece vivo, principalmente pela sensibilidade 
artística, que cria possibilidades frente às inconsistentes condições dos artesãos e o seu 
reconhecimento, é o desejo de todos os artistas da comunidade, frente às potencialidades 
existentes. Acredito que esta pesquisa é relevante para refl etirmos acerca da produção 
artesanal dentro do Estado de Sergipe, principalmente pelo crescente aumento no que se 
refere à procura por objetos artesanais pelos turistas que vem à região, porém que ainda 
permanece esquecida, necessitando de uma maior atenção quanto as reais necessidades 
dos artesãos. Fundamental mesmo é consentir aos artesãos, uma participação mais 
efetiva, democrática e crítica, na criação de futuras ações, a fi m de instituir condições mais 

favoráveis para o exercício do ofício. (DISSERTAÇÃO)
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A HISTÓRIA E PRÁTICAS EDUCATIVAS: O LIVRO 
DIDÁTICO DE EDUCAÇÃO MORAL E CÍVICA (E.M.C)

COMO FONTE DE PESQUISA. 

Patrícia Batista dos Santos (Núcleo de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
de Sergipe- UFS, pet.bs@oi.com.br); Marcio José Fidelis Neri (Núcleo de Pós-graduação de 
Docência e Tutoria no Ensino à Distância - UNIT, prof_fi delis@yahoo.com.br); Edney Menezes 
Nogueira (Mestre em Filosofi a pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma-Itália, 
edneymenezes1@hotmail.com). 

Esta pesquisa refere-se à importância do livro didático enquanto fonte para o estudo 
da disciplina escolar Educação Moral e Cívica e suas práticas pedagógicas. Temos por 
objetivo trazer a memória estes manuais analisando imagens e conteúdos transmitidos. 
Apresentaremos uma retrospectiva histórica desta disciplina escolar e uma refl exão sobre 
suas práticas. Os fundamentos teóricos metodológicos deste trabalho baseiam-se na Nova 
História e História das Disciplinas Escolares, para uma melhor compreensão do tema em 
questão faremos uso do arcabouço teórico da terceira geração dos Annales e de todos 
os instrumentos que ela nos possibilita. Desse modo, utilizaremos os seguintes autores:  
Chervel,  Julia, Goodson e  Bittencourt. Para a construção deste trabalho inicialmente 
foram feitas a leitura das seguintes fontes: Documentos da comissão Nacional de Moral 
e Civismo e Manuais Didáticos. As pesquisas foram realizadas nas seguintes instituições: 
Arquivo Público de Sergipe, Instituto Dom Luciano José Cabral Duarte, Biblioteca Pública 
Epiphanio Dórea, Biblioteca Clodomir Silva, Inspeção Escolar do Estado de Sergipe, 
Secretaria Estadual de Educação. O período estudado compreende os anos de 1971 a 
1996, esta delimitação temporal relaciona-se à vigência da LDB de nº 5.692/71 que 
estabelecia parâmetros curriculares para o ensino desta disciplina. Para controlá-la criou-se 
um órgão específi co chamado Comissão Nacional de Moral e Civismo que era responsável 
pela manutenção da doutrina e avaliação dos livros didáticos utilizados. Para uma melhor 
compreensão da prática pedagógica cotidiana no ensino da disciplina escolar Educação 
Moral e Cívica, devemos levar em consideração  os livros didáticos que se constituem em 
fontes bastante esclarecedoras ao considerarmos que estes eram mediadores da proposta 
de uma formação cívica e patriótica, visto que o Estado sempre se preocupou com as 
imagens e os conteúdos transmitidos. Por esse motivo, foram estabelecidas as  formas 
de como se deveria trabalhar, abordando as questões sobre a pátria e esclarecendo assim 
um projeto político. Estudar a Educação Moral e Cívica como disciplina escolar pressupõe 
explicar as transformações ocorridas em uma disciplina ao longo do tempo. Assim, torna-
se possível identifi car os fatores ligados a conteúdos e métodos de ensino, o que nos 
possibilitará a articulação de propostas mais consistentes e estruturadas do currículo 
escolar. (DISSERTAÇÃO)
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ALUNOS DOS ÚLTIMOS SEMESTRES E A 
CONSTRUÇÃO PROFISSIONAL NO CURSO DE 

PSICOLOGIA. 

Lívia de Melo Barbosa (Mestrado em Educação- UNIT e PPED/GPECS/PROCAPS/UNIT, 
melolivia@ig.com.br); Fabrícia Teixeira Borges (PPED/GPECS/UNIT, fabricia.borges@
gmail.com).

O seguinte projeto tem como objetivo descrever e identifi car quais os signifi cados 
foram construídos pelos alunos dos últimos semestres no curso de psicologia, em uma 
universidade particular de Sergipe, por meio das narrativas das histórias de vida, das 
fotografi as e da memória coletiva. Dessa forma, iremos verifi car como ocorre a infl uência 
sócio-cultural na construção do psicólogo, durante o curso de graduação e como o grupo 
entrevistado posiciona-se frente a sociedade na qual estão  inseridos. Analisar como ocorrem 
as construções do grupo de estudantes do curso de Psicologia dos últimos semestres, 
identifi cando através das narrativas quais são as histórias coletiva e quais os signifi cados 
que foram construídos coletivamente, e os que permaneceram e quais foram modifi cados ao 
longo da vida acadêmica. Analisaremos também, como a relação dialógica entre fotografi as 
e memória coletiva contribui na co-construção de novos signifi cados nas narrativas das 
histórias de vida do grupo. O projeto utiliza o viés da teoria da psicologia sócio-histórica, 
partindo do pressuposto de teóricos como Bakhtin, Vigostski, Wertsch. Nesse projeto também 
utilizaremos alguns teóricos da fotografi a como Barthes, Simson, Aumont. Ao trabalharmos 
com narrativas citaremos vários autores, entre eles, Walter Benjamin, Cunha, Gergen. A 
metodologia utilizada no estudo é a qualitativa, participaram da pesquisa oito (8) estudantes 
dos últimos períodos do curso de Psicologia da Universidade Tiradentes. Os participantes 
formarão um grupo focal, onde falaram sobre a vida acadêmica, os signifi cados que foram 
construídos nesse período, como foram construindo-se como psicólogos, as expectativas 
diante da sociedade e do mercado de trabalho, construíram um álbum de fotografi as que 
represente a trajetória da vida acadêmica. É importante destacar que ao trabalharmos com 
entrevistas grupais, torna-se necessário também trabalharmos com memórias coletivas. O 
resultado do trabalho é de extrema importância para a Educação, pois poderá proporcionar 
melhorias para o Ensino Superior e conseqüentemente melhorar os novos profi ssionais que 
irão atuar na comunidade. (DISSERTAÇÃO)
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ANÁLISE DE DISCURSO DE UMA HISTÓRIA DE VIDA. 

Marta Batista de Souza (martabat@infonet.com.br).

Esta proposta de pesquisa tem por objetivo buscar na história de vida autobiógrafa a 
imagem discursivamente construída de ex-moradora de rua. É através do uso da língua, 
aliado a outros aspectos do contexto social em que vive e atua, que o homem constitui-se 
como sujeito que estabelece vínculos sociais com outros sujeitos e com outras culturas, 
construindo dessa forma, a sua história. A ex-moradora de rua, vivendo do trabalho como 
professora universitária, região com características geográfi cas e sócio-históricas singulares, 
constitui-se, histórica e socialmente, por meio da riqueza lingüística que se concretiza na 
convivência com outros falantes do português, língua presente na interação discursiva do 
dia-a-dia, resultante do convívio, em regime de ensino presencial, com outros municípios 
do Estado. Dessa perspectiva, a questão que se coloca é: em que medida se constrói a 
imagem da ex-moradora de rua através de seu próprio discurso? Ou, mais especifi camente, 
em que medida é possível evidenciar as imagens da moradora de rua construídas pelo 
discurso oral da própria ex-moradora? Diante dessas indagações, o desafi o é estudar o 
discurso da ex-moradora de rua, tendo como fundamento teórico a Análise do Discurso, 
em particular a interdiscursividade que remete a noções como heterogeneidade discursiva, 
sujeito e as condições de produção do discurso. Esses aspectos teóricos são pensados 
a partir de três eixos que dizem respeito ao sujeito e suas ações: eixo das ações que se 
realizam com a linguagem, eixo das ações que se realizam sobre a linguagem e eixo das 
ações da linguagem. (DISSERTAÇÃO)
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A ESCOLA DOMINICAL PRESBITERIANA: 
DIVULGANDO SABERES PEDAGÓGICOS E PRÁTICAS 

EDUCACIONAIS. 

Nicole Bertinatti (nicolebertinatti@yahoo.com.br); Dra. Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do 
Nascimento (ester.fraga@uol.com.br).

Proponho aqui estudar o modelo pedagógico das Escolas Dominicais Presbiteriana no 
Brasil, caracterizando-a como um espaço de educação extra-escolar presente nas igrejas 
protestantes. Fundada na Inglaterra, no ano de 1781, no Brasil, estudos realizados até 
então evidenciam que a primeira Escola Dominical foi organizada pelo missionário metodista 
Justin Spaulding em 1836. No entanto, devido a algumas difi culdades, a missão metodista 
encerrou-se no ano de 1841 abolindo, consequentemente, a Escola Dominical, a qual voltou 
a ser implanta, desta vez defi nitivamente, pelo ministro protestante Robert Reid Kalley, 
vinculado à Igreja Congregacional, em 1855, no Rio de Janeiro. Já a igreja presbiteriana 
organizou sua primeira Escola Dominical, também naquela cidade, em abril de 1860, através 
do missionário Ashbel Green Simonton, em sua própria casa. Este texto tem como objetivo 
analisar de que maneira as escolas dominicais presbiterianas eram organizadas, verifi cando 
a metodologia utilizada nas mesmas. A partir desses objetivos a indagação elaborada é 
a seguinte: Qual a importância das Escolas Dominicais Presbiterianas enquanto espaços 
pedagógicos no período de 1909 a 1928? O recorte teórico-metodológico está pautado em 
Roger Chartier (1999), Dominique Julia (2001), Jorge Nascimento (2008) e Carlo Ginzburg 
(2007), os quais oferecem categorias de análise como representações, cultura escolar, 
educação extra-escolar e método indiciário. O texto apresentado justifi ca-se pela ausência 
de estudos referentes às práticas educacionais das Escolas Dominicais Presbiterianas na 
história da educação brasileira. Esse trabalho insere-se na perspectiva da Nova História 
Cultural, a qual permite aos pesquisadores de História da Educação exceder barreiras do 
seu objeto de estudo, trocando informações e explorando outras áreas do conhecimento que 
vem a enriquecer sua pesquisa. As principais fontes utilizadas para o embasamento deste 
texto foram, Importância da Pedagogia Religiosa na Consolidação da Igreja Presbiteriana 
do Brasil (KERR, 1925) e a Primeira convenção regional das Escolas Dominicais no Rio 
de Janeiro (REIS, 1909). Os resultados apresentam a Escola Dominical como um espaço 
de realização de práticas pedagógicas, onde o principal objetivo era ensinar a doutrina 
protestante através da Bíblia. As Escolas Dominicais tornaram-se um ambiente relevante 
de contato dos novos convertidos com a nova cultura religiosa, aprenderam a interpretar a 
Bíblica, a cantar hinos evangélicos e a orar a Deus. (DISSERTAÇÃO)
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V - SEMINÁRIO DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA DE PROCESSOS

COMUNICAÇÕES ORAIS DE 
PÓS-GRADUAÇÃO CIÊNCIAS
EXATAS E ENGENHARIAS



220 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

SÍNTESE DE BIODIESEL EM MEIO CONTÍNUO 
PRESSURIZADO EMPREGANDO HIDROTALCITAS. 

Anderson Alles Jesus (andalles@yahoo.com.br); Wilson Linhares Santos (wilson.
linhares@yahoo.com.br); Claudio Dariva (claudio.dariva@yahoo.com.br); Elton Franceschi 
(franceschi.elton @gmail.com); Lisiane Santos Freitas (lisiane@freitaspi.com.br); Silvia 
Maria da Silva Egues (egues@ibest.com.br); André Luis Dantas Ramos (aldramos@ufs.
br) Montserrat Fortuny (fhmontse@yahoo.es); Alexandre Ferreira Santos (alexfsantos@
hotmail.com). 

As hidrotalcitas, hidróxidos duplos lamelares, têm sido estudados como sistema catalítico 
para a reação de transesterifi cação de triglicerídeos visando a produção de biodiesel.  
O presente trabalho acopla o uso de catalisador heterogêneo (hidrotalcita), que evita a 
saponifi cação e facilita a etapa de separação do meio após a reação, com o uso de reatores 
contínuos, com intuito de produção em alta escala, utilizando como matéria prima o óleo 
de soja empregando etanol e metanol como alcoóis supercríticos. O aparato experimental 
utilizado é constituído basicamente de uma bomba de deslocamento positivo e um forno 
contendo um reator tubular em seu interior, recheado com catalisador. A hidrotalcita foi 
sintetizada com diferentes razões Al/(Al+Mg) (0,20, 0,33), calcinada a 200°C e caracterizada 
através das análises de fl uorescência de raios X, difratometria de raios X, análise 
termogravimétrica, análise textural (método BET) e dessorção a temperatura programada 
de CO2. As variáveis reacionais estudadas foram temperatura, razão molar, quantidade 
de catalisador, fl uxo, diferentes dimensões de reatores e temperatura, tendo a conversão 
como variável de resposta, medida através de cromatografi a gasosa. Essas reações foram 
conduzidas inicialmente em um reator PFR contínuo com 1/4 e 3/8 de polegada, com um 
leito recheado com 0,35g de catalisador acoplado em série. O catalisador  claramente 
promoveu a reação em relação à reação não catalítica, obtendo-se como resultado fi nal 
conversão maior que 99% para temperatura de 350oC. Também foi estudado o uso do 
reator catalítico sozinho, em maior quantidade (4 g), em tubo de 3/8. Tendo em vista que 
o tempo de residência no reator é em torno de 7 minutos, os resultados também foram 
satisfatórios com conversões de 90% para temperatura de 300 oC. A partir dos resultados 
obtidos concluiu-se que a adição de catalisador ao meio reacional aumentou o rendimento 
em ésteres etílicos e metílicos da reação, tornando as condições reacionais mais brandas 
para uma escala de tempo de reação mínima. (DISSERTAÇÃO)
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MONITORAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO 
DE GOTA DE EMULSÕES DE PETRÓLEO EM SISTEMAS 
PRESSURIZADOS EMPREGANDO MICROSCOPIA ÓTICA 
ACOPLADA A ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO 

PRÓXIMO. 

Gustavo Rodrigues Borges (Programa de Mestrado em Engenharia de Processos NUESC/ITP/
UNIT - gustavorborges@yahoo.com.br); Gabriela do Bú Farias (Curso Engenharia de Petríoleo  
UNIT/ITP/NUESC - gabizinha_farias15@hotmail.com); Talyta Matos (Curso Engenharia de 
Petríoleo  NUESC/ITP/UNIT - taly_matos@hotmail.com); Elton Franceschi (NUESC/ITP/UNIT 
- elton@itp.org.br); Alexandre Ferreira Santos (NUESC/ITP/UNIT  alexfsantos@itp.org.br) e 
Cláudio Dariva (NUESC/ITP/UNIT  claudio_dariva@itp.org.br). 

Os processos envolvidos na obtenção e tratamento do petróleo geram grandes quantidades 
de emulsão, principalmente do tipo água em óleo. O conhecimento das características 
físicas e químicas destas emulsões e dos mecanismos que regem a estabilidade destes 
sistemas faz-se necessário a fi m de otimizar os processos de tratamento do petróleo, 
aumentar a produtividade e diminuir os custos de produção. Dentro deste contexto, o 
presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma nova técnica de monitoramento da 
distribuição de tamanho de gota (DTG) e teor de água (TA) de emulsões de petróleo 
em sistemas pressurizados, acoplando microscopia ótica e espectroscopia na região de 
infravermelho próximo. Para realização deste estudo foram sintetizadas emulsões de 
Petróleo Marlin P32 com diferentes TA (10 a 50%) e homogeneizadas com diferentes 
dispersores os quais forneciam emulsões com diâmetro médio de gota, d(0,5), entre 3 e 
25μm. Avaliou-se a estabilidade destas emulsões por um período de 180min. Para efeito 
de análise, todas as emulsões sintetizadas eram diluídas em óleo mineral claro (EMCA). 
O estudo do TA foi realizado utilizando método de titulação com reagente de Karl Fischer 
e a DTG foi monitorada com analisador de tamanho de partícula da Malvern modelo 
Mastersizer 2000 e comparada com a DTG obtida por microscópio ótico invertido, dotado 
com sistema de aquisição de imagens e software específi co para medição das gotas. Um 
espectrofotômetro de infravermelho próximo com transformada de Fourier (FT-NIR) foi 
empregado para obtenção de espectros dos sistemas em estudo, sendo que sua calibração, 
com relação ao TA e DTG, era realizada por meio dos resultados fornecidos pelo titulador 
e microscópio ótico, respectivamente. Todas as emulsões sintetizadas mostraram-se 
estáveis durante o período de monitoramento, indicando que após a síntese dispomos de 
até 180 min para realização das análises. As DTGs obtidas por microscopia mostraram-se 
similares àquelas obtidas pelo Malvern, indicando que a técnica pode ser empregada para 
estes estudos e com a vantagem de poder monitorar sistemas pressurizados. A diluição 
das emulsões em EMCA, na proporção de 1:3 (p/p), fez-se necessária devido a falta de 
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defi nição dos espectros de infravermelho das amostras concentradas. Para estudo da DTG 
e TA destes sistemas o FT-NIR teve o caminho ótico ajustado em 0,5mm, com isso, torna-se 
possível obter espectros de emulsões com até 50% de água desde que d(0,5)>10μm, para 
d(0,5)<10μm o TA máximo deve ser 40%. Desenvolveu-se metodologia para obtenção de 
emulsões estáveis com diferentes DTGs e diferentes TA. As DTGs obtidas por microscopia 
condizem com as obtidas via Malvern. A confi guração encontrada para o FT-NIR possibilita 
o estudo de emulsões com ampla faixa de DTGs e TA. (DISSERTAÇÃO)
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PRODUCAO DE BIODIESEL E EMULSIFICANTES 
UTILIZANDO ENZIMAS LIPOLÍTICAS IMOBILIZADAS. 

Nayara Bezerra Carvalho (Curso de Mestrado em Engenharia de Processos – UNIT e 
LPA/ITP/UNIT, nayara.eng@hotmail.com), Emanuelle Lima Pache de Faria (Curso de 
Engenharia Ambiental– UNIT e LPA/ITP/UNIT, emanuelle.pache@gmail.com), Lisiane dos 
Santos Freitas (LTTL/ ITP e UNIT, lisiane_freitas@itp.ogr.br), Aline Tinoco Fricks (LEB/ ITP 
e UNIT, alinitf@yahoo.com.br), Álvaro Silva Lima (LPA/ ITP e UNIT, alvaro_lima@itp.ogr.br), 
Cleide Mara Faria Soares (LPA/ ITP e UNIT, cleide_mara@itp.ogr.br).

A tecnologia de imobilização reúne os conhecimentos da química, bioquímica, biologia 
celular e engenharia, buscando ampliar as aplicações das enzimas na conversão de 
matérias-primas em produtos de maior valor agregado e com menor impacto ambiental. 
Neste contexto, as Lipases (EC 3.1.1.3) são enzimas pertencentes a uma classe de 
hidrolases que atuam na interface orgânico-aquosa e sobre ligação de éster e são 
largamente empregadas na agroindústria e quando imobilizadas tornam-se uma estratégia 
para recuperação e reutilização de biocatalisadores. O objetivo deste trabalho foi estudar a 
reação de esterifi cação e transesterifi cação utilizando Lipase Bacillus sp. ITP-001 e Lipase 
Candida rugosa imobilizada em matrizes hidrofóbicas obtidas pela técnica sol-gel, avaliando 
as condições reacionais de produção do emulsifi cante laurato de isopropila e a produção 
do biodiesel a partir do óleo de soja e canola em meio isento de solventes. A atividade de 
esterifi cação foi quantifi cada pelo consumo de ácido láurico na reação com  isopropanol, 
na presença de 10% (p/v) de peneira molecular. As reações foram conduzidas em reatores 
fechados de 100mL, e foram coletadas alíquotas de 300μL, diluídas em 20ml de acetona-
etanol (1:1) onde a quantidade de ácido láurico consumido foi determinado por titulação 
com NaOH 0,1N, utilizando fenolftaleína como indicador. As reações de síntese do biodiesel 
foram realizadas em batelada e agitação orbital a uma temperatura de 40 e 50°C, sob 
agitação constante de 150 rpm. Os meios reacionais continham misturas de óleo (canola ou 
soja) e etanol numa razão molar fi xa de 1:6 e 1:18 incubados com as diversas preparações 
em relação a massa total de reagentes. Para a purifi cação utilizou-se solução saturada 
de NaCl e hexano, após esse processo a amostra foi levada para estufa em temperatura 
de 50°C e a produção de ésteres avaliadas após injeção no cromatógrafo gasoso. O 
rendimento de imobilização foi de aproximadamente 30% para Lipase Candida rugosa e 
de 49% para a Lipase Bacillus sp. ITP-001. Para produção de emulsifi cantes utilizando 
a Lipase Bacillus sp. ITP-001  obtivemos uma conversão de 13%,  para Lipase Candida 
rugosa imobilizada 35,93%. Para produção de biodiesel Lipase Bacillus sp. ITP-001 não 
apresentou resultados satisfatórios e para a Lipase Cândida rugosa o máximo rendimento 
global da reação com óleo de soja foi de 34,61%, na razão molar de 1:6 à 40oC em 120 
h. Dentre as enzimas testadas, a Lipase Candida rugosa imobilizada apresentou potencial 
para obtenção de emulsifi cantes e biodiesel. (DISSERTAÇÃO)
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CARACTERIZAÇÃO BIOQUÍMICA DA LIPASE 
PURIFICADA DE BACILLUS SP. ITP-001. 

José Murillo de Pinho Barbosa (murillobarbosa@hotmail.com); Ranyere Lucena Souza 
(ranyerels@hotmail.com); Nayara Bezerra Carvalho (nayara.eng@hotmail.com); Alini 
Tinoco Fricks (alinitf@yahoo.com.br); Cleide Mara Faria Soares (cleide_mara@unit.br); 
Álvaro Silva Lima (alvaro_lima@unit.br).

As lipases (triacilglicerol hidrolases, E.C. 3.1.1.3) são biocatalisadores que atuam na 
interface orgânico-aquosa, catalisando a hidrólise de ligações éster-carboxílicas e liberando 
ácidos e álcoois orgânicos. Diferentes organismos como fungos, bactérias, plantas e 
animais podem ser utilizadas para sua obtenção, porém as lipases bacterianas do gênero 
Bacillus são fortes candidatos para diversas aplicações industriais. Estes microrganismos 
necessitam de condições simples de cultivo e produzem enzimas com propriedades 
biológicas diferenciadas em relação à especifi cidade, estabilidade e atividade catalítica. 
Durante os estágios de produção a lipase pode modifi car suas propriedades estruturais 
e funcionais, tornando necessária a sua caracterização para determinar o seu potencial 
nas condições adversas dos processos industriais: altas temperaturas, valores extremos 
de pH e presença de componentes químicos. Sendo assim, este trabalho tem como 
objetivo o estudo das propriedades cinéticas, do pH e temperatura ótimos para a atividade 
e estabilidade enzimática, e a infl uência de íons e solventes na lipase purifi cada. A lipase foi 
obtida por fermentação submersa utilizando o microrganismo Bacillus sp. ITP-001 isolado 
de um solo com histórico de contato com petróleo. As proteínas contaminantes foram 
precipitadas com sulfato de amônia a 80% e a enzima foi purifi cada utilizando sistema 
aquoso bifásico formado por 20% de PEG 8000, 18% de fosfato de potássio e 6% de NaCl, 
com pH 6 e a 4ºC seguido de diálise e liofi lização. Os valores de Km e vmax para o substrato 
azeite de oliva foram respectivamente 0,024 mol e 0,010 mol.min-1.g-1 pelo método de 
Hanes Wolf. A melhor atividade da lipase foi aproximadamente 276 U/g, quando submetida 
ao pH 7 e temperatura 80ºC, apresentando maior estabilidade no pH 5 e temperatura de 
37ºC. A atividade enzimática foi estimulada pelos íons Ca+2, Mg+2, Co+2, Mn+2, Zn+2 e 
Fe+2, e inibida pelo Cu+2, enquanto que o EDTA não infl uenciou signifi cativamente. Dentre 
os solventes utilizados, o álcool etílico infl uenciou fortemente a inibição da enzima (-30,2%) 
e somente a piridina estimulou sua atividade (+10,5%). (DISSERTAÇÃO)
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RECUPERAÇÃO DE COMPOSTOS ÁCIDOS DO 
PETRÓLEO UTILIZANDO FASES ESTACIONÁRIAS DE 

TROCA IÔNICA. 

Juliana Faccin de Conto (Curso Mestrado em Engenharia de Processos- UNIT e LTTL/
ITP/UNIT, julianadeconto@hotmail.com); Juciara dos Santos Nascimento (Curso Mestrado 
em Engenharia de Processos- UNIT e LTTL/ITP/UNIT, juciara_bela@yahoo.com.br); 
Driele Mayara de Souza Borges (Curso de Engenharia Ambiental- UNIT e LTTL/ITP/UNIT, 
drieleborges.s@hotmail.com); Lisiane S. Freitas (LTTL/ITP e UNIT, lisiane.freitas@pq.cnpq.
br); Silvia M. S. Egues (LTTL/ITP e UNIT, egues@ibest.com.br). 

O petróleo é constituído essencialmente por uma mistura complexa de hidrocarbonetos 
e outros compostos de menor concentração contendo heteroátomos como nitrogênio, 
enxofre e oxigênio. Os compostos ácidos, principalmente os ácidos naftênicos do petróleo, 
apresentam características negativas como: corrosão nas tubulações e equipamentos de 
refi no e efeito nocivo ao meio ambiente. Devido aos problemas ocasionados por esses 
ácidos, a inefi ciência dos métodos de remoção convencionais e as difi culdades de 
caracterização destes compostos em amostras de petróleo, faz-se necessário estudar 
novas metodologias para identifi car os compostos ácidos presentes no petróleo. A extração 
em fase sólida (SPE) com fases estacionárias de troca iônica tem sido amplamente utilizada, 
pois oferece boa sensibilidade, maior seletividade, menor consumo de solvente e pequena 
quantidade de fase estacionária. Neste contexto, o estudo proposto teve como objetivo 
realizar a recuperação de compostos ácidos usando o método de SPE, aplicando diferentes 
tipos de fases estacionárias comerciais de troca iônica como a SAX e NH2 e compará-
las com a fase estacionária de alumina funcionalizada com di-3-n-propiltrimetoxisilano (1,4 
diazabiciclo[2.2.2]octano) dicloro, a qual foi sintetizada neste trabalho. Ácidos lineares com 
12 à 22 átomos de carbono e ácidos naftênicos foram utilizados em mistura padrão na SPE. 
A recuperação destes ácidos foi feita de duas maneiras 1) eluição com 20 mL de éter etílico 
contendo 5% (v/v) de ácido fórmico; 2) 20 mL de éter etílico contendo 10% (v/v) de ácido 
fórmico. As caracterizações das amostras foram realizadas em GC/MS. A recuperação dos 
compostos ácidos cíclicos utilizando as três fases estacionárias descritas anteriormente e 
eluídos com 5% de ácido fórmico em éter etílico não foi superior a 0,1%, já para os ácidos 
acíclicos a SAX mostrou-se mais efi ciente em comparação a NH2 e a alumina funcionalizada, 
esse resultado deve-se ao fato de que a intensidade de adsorção da SAX é menor, pois a 
mesma apresenta um impedimento estérico ao redor do grupamento amino. Devido à forte 
adsorção dos compostos ácidos nas fases estacionárias um novo eluente contendo 10% 
de ácido fórmico foi testado. O resultado alcançado para os ácidos acíclicos com essa 
solução foi de aproximadamente 100% para as três fases utilizadas, para os ácidos cíclicos 
a recuperação também foi maior alcançando valores de até 25%, isso deve-se a maior 
concentração do ácido fórmico no eluente, pois aumenta o número de trocadores aniônicos 
o que facilita a troca iônica dos compostos fortemente adsorvidos na fase. Conclui-se que 
a técnica analítica desenvolvida mostrou-se efi ciente para a quantifi cação dos compostos 
envolvidos, a recuperação dos compostos ácidos pela fase estacionária sintetizada neste 
trabalho foi tão boa quanto as fases estacionárias comerciais e o eluente contendo 10% de 
ácido fórmico em éter etílico apresentou maior percentual de recuperação dos compostos 
ácidos. (DISSERTAÇÃO)
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ESTUDOS DE PRÉ-TRATAMENTOS A BASE DE NAOH 
EM RESÍDUOS DO CULTIVO DE MILHO. 

Angélica dos Santos Reis (Curso Eng. Ambiental - UNIT e LEB/ITP/UNIT, angelreis43@
hotmail.com); Marcel B. do Nascimento (Curso Eng. Ambiental  UNIT e LEB/ITP/UNIT, 
marcel.unit@yahoo.com.br); Simone Freitas (Prog. Pós-Graduação em Eng. Processos  
PEP/UNIT, simones.freitas@yahoo.com.br); Luís Fernando R. Ferreira (LEB/ITP e UNIT, 
romanholobio@gmail.com); Álvaro S. Lima (LPA/ITP e UNIT, alvaro_lima@itp.org.br); 
Cleide M. Faria Soares (LPA/ITP e UNIT, cleide.soares@pq.cnpq.br); Denise S. Ruzene 
(LMTE/ITP, UNIT e UMINHO/Portugal, ruzeneds@hotmail.com); Daniel P. Silva (LEB/ITP, 
UNIT e UMINHO/Portugal, silvadp@hotmail.com).

Nos dias atuais, associado ao rápido crescimento populacional mundial e aos inúmeros 
países que se industrializaram nas últimas décadas, o consumo de energia vem aumentando 
constantemente. Este comportamento fez surgir de imediato um grande interesse em 
explorar outras fontes alternativas de energia, como o uso de reíduos agro-industriais 
ou agrícolas para a obtenção de bioetanol celulósico. No caso específi co dos resíduos 
provenientes do cultivo do milho, foi constatado um aumento considerável nas quantidades 
obtidas, dado ao aumento da produção nos últimos anos, o que possibilita e justifi ca 
uma maior implementação da biotecnologia nesta área, bem como do conceito de uso 
integral desta biomassa. Como destaque, Sergipe foi um dos estados brasileiros de maior 
crescimento neste cultivo nos últimos anos. Deste modo, este trabalho teve por objetivo 
comparar duas diferentes condições de pré-tratamentos a base de hidroxido de sódio 
(NaOH, 0,75 mol/L por 3 horas), aplicando diferentes temperaturas (30 e 80ºC) em resíduos 
provenientes do milho (sabugo), visando encontrar condições favoráveis para melhor uso 
posterior para a obtenção de bioetanol via processo enzimático para hidrólise da fração 
celulósica e fermentativo, para a transformação (como última etapa) de açúcares em etanol. 
Os resultados apresentaram-se satisfatorios frente aos valores de hemicelulose extraída 
(% em relação ao material seco inicial): na condição de 30ºC, foi de 11,8%  enquanto que 
os valores de hemicelulose extraída na condição de 80ºC foi de 21,3%, correspondendo a 
uma dissolução de 34,0% e 61,4% da hemicelulose original, respectivamente. Entretanto foi 
observado que em 80ºC componentes existentes nas frações lignocelulósicas possivelmente 
tenham sofrido processo degradativo, sendo sugerido etapas futuras em temperaturas 
intermediárias aquelas aqui apresentadas (CAPES, CNPq, FAPITEC e PROBIC/PROVIC-
UNIT). (DISSERTAÇÃO)
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PROPRIEDADES VISCOELÁSTICAS DE 
EMULSÕES DO TIPO A/O. 

Cesar Bündchen Záccaro de Oliveira (Doutorado PEP/UNIT e Nuesc/ITP, cesarbundchen@
hotmail.com); Islânia dos Santos Lima (Curso de Eng. Ambiental - UNIT e Nuesc/ITP, 
islaniacabrall@hotmail.com); Lexsandro de O. Caldas (Curso de Eng. Ambiental - UNIT e 
Nuesc/ITP, lexcaldas@hotmail.com); Montserrat Fortuny (UNIT e Nuesc/ITP, fhmontse@
yahoo.es); Cláudio Dariva (claudio.dariva@itp.org.br,PEP/UNIT e Nuesc/ITP); Alexandre 
Ferreira Santos (PEP/UNIT e Nuesc/ITP, alexfsantos@itp.org.br).

Em função das características do reservatório e dos métodos de recuperação empregados, 
a produção de petróleos ocorre acompanhada de teores variáveis de água, que propicia a 
formação de emulsões estáveis ao longo do caminho entre o reservatório e as instalações 
de superfície. A presença de tensoativos naturais (resinas, asfaltenos, etc), bem como 
a composição química da fase óleo estão entre os principais fatores determinantes da 
estabilidade e comportamento reológico das emulsões. Em muitos casos, estabilidade 
da emulsão e comportamento reológico estão interligados, pois a coalescência depende 
das propriedades reológicas do meio contínuo e/ou da interface. O objetivo deste trabalho 
é avaliar o efeito de um conjunto de variáveis no comportamento reológico de emulsões 
de petróleo, incluindo diâmetro médio de gota, salinidade, pH e teor de água. Para tanto, 
foram sintetizadas emulsões A/O a partir de um petróleo brasileiro leve, com teor de água 
variando entre 10-65%. Foram preparadas emulsões estáveis do tipo água em petróleo a 
partir de um petróleo brasileiro com distintas composições da fase aquosa. A fase aquosa 
das emulsões foi constituída de água Milli-Q com diferentes salinidades: 50 e 100 g.L-1 
de cloreto de sódio (VETEC PA, 99,5%) e isenta de sais, e soluções com diferentes pH 
(2, 6 e 10). Foi utilizado um homogeneizador Ultra-Turrax (modelo T-25 Basic - dispersor 
S25-25G) para cisalhamento e dispersão da fase aquosa. Os ensaios reológicos foram 
realizados testes reológicos de varredura de tensão (&#964;=0,1 a 300 Pa) sob freqüência 
constante (&#969;=6,28 rad.s^(-1)) para a determinação da região de viscoelasticidade 
linear para emulsões com teores de água variando entre 10 e 65%. Na condição de tensão 
defi nida nos ensaios de varredura de tensão (&#964;=0,1 Pa) foram realizados ensaios de 
varredura de freqüência (&#969;=0,1 a 100 rad.s^(-1)) para as emulsões com TA entre 10% 
e 65%. As emulsões apresentaram aumento na componente viscosa (G) com o aumento 
da freqüência angular e com o aumento de TA. Entretanto, o perfi l do módulo elástico (G) 
em função da freqüência angular mostra-se menos dependente da freqüência para altos 
teores de água, similar ao encontrado em trabalhos recentes na literatura. Observou-se 
a infl uência da DTG nas propriedades viscoelásticas, constatando-se que para emulsões 
com TA até 50% e com DTG entre 3μm e 30μm as componentes G e G não se alteram. 
Para as emulsões concentradas, as componentes G e G tendem a decrescer com o 
aumento da DTG. As emulsões apresentaram redução signifi cativa das componentes 
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viscoelásticas na presença de sais em relação às emulsões que apresentavam o teor da 
fase aquosa isenta de sais. Em relação ao pH, foi observado aumento do módulo elástico 
para emulsões com fase aquosa ácida (pH=2) sob altos teores de água na presença de 
sais. Os dados obtidos podem contribuir para esclarecer a relação entre as propriedades 
viscoelásticas e a estabilidade coloidal das emulsões de petróleos, provendo informação 
adicional para o melhor entendimento dos mecanismos de deslocamento das espécies com 
atividade superfi cial e conseqüente qualifi cação de procedimentos para o processamento 
de emulsões de petróleo. (DISSERTAÇÃO) 
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QUEBRA DE EMULSÕES DE PETRÓLEO VIA 
MICRO-ONDAS: ESTUDO DA PARTIÇÃO DE 

ESPÉCIES ÁCIDAS. 

Elisângela Batista da Silva (Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos/
UNIT e NUESC/ITP, zanelibatista@terra.com.br); Denisson Santos (Graduação em Tecnologia 
em Petróleo e Gás/UNIT e NUESC/ITP, denis_s_santos@hotmail.com); Alexandre Ferreira 
Santos (Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, 
alexfsantos@hotmail.com); Cláudio Dariva (Programa de Pós-graduação em Engenharia de 
Processos/UNIT e NUESC/ITP, claudio.dariva@yahoo.com.br); Lisiane dos Santos Freitas 
(Programa de Pós-graduação em Engenharia de Processos/UNIT e LTTL/ITP, lisiane_freitas_
santos@yahoo.com.br); Montserrat Fortuny Heredia (Programa de Pós-graduação em 
Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@yahoo.es).

O petróleo é constituído de uma mistura complexa de hidrocarbonetos com uma quantidade 
bastante signifi cativa de isômeros, além de compostos contendo nitrogênio, oxigênio, 
enxofre, e outros heteorátomos que contribuem para a acidez e polaridade da matriz 
oleosa. Grande parte dos petróleos produzidos no Brasil, e na América do Sul como um 
todo, destaca-se entre os mais ácidos do mundo. Esta elevada acidez ocasiona um elevado 
grau de corrosividade. Ainda, os compostos ácidos, juntamente com outros componentes 
polares, atuam como emulsifi cantes naturais, contribuindo na estabilização das emulsões 
água-em-óleo formado durante a produção do petróleo. Neste contexto, o presente trabalho 
tem como objetivo analisar o processo de partição de espécies ácidas em emulsões de 
petróleo, focalizando o efeito da partição de espécies ácidas em sistemas submetidos ao 
aquecimento convencional e micro-ondas. Neste trabalho foram sintetizadas emulsões 
via homogeneizador Ultra-Turrax (modelo T-25 Basic da IKA) a partir de um petróleo 
nacional e quantidades conhecidas de água, sob distintos valores de pH (3,6 e 11). As 
emulsões foram submetidas a aquecimento convencional e micro-ondas, com o intuito de 
promover a separação das fases água e óleo, sendo utilizado um reator micro-ondas do 
tipo multímodo modelo Synthos 3000 da Anton-Paar. Após tal processamento, as amostras 
foram caracterizadas utilizando-se de técnica de difração a laser (Malvern Mastersizer 
2000) para determinar a distribuição de tamanho de gotas, titulação potenciométrica 
(Metrohm Titrando 836) empregando o reagente de Karl- Fischer para determinação do 
teor de água e extração em fase sólida (SPE) para extrair e concentrar os analitos da fase 
aquosa para fase orgânica. Em seguida, estes analitos, foram analisados via GC/qMS 
(Cromatografi a gasosa acoplada a espectrometria de massas do tipo quadrupolar). Para 
avaliar o efeito das condições operacionais sobre a partição das espécies ácidas foram 
investigadas algumas variáveis: tipo de aquecimento, pH da fase aquosa, temperatura e 
tempo de processamento. Pode-se afi rmar que a temperatura e o pH da fase aquosa foram 
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as variáveis que mais infl uenciaram quanto à partição dos compostos ácidos. O aumento de 
temperatura favoreceu a partição de um maior número de compostos cíclicos e ao utilizar 
fase aquosa com pH neutro e alcalino houve maior favorecimento de partição de compostos 
ácidos cíclicos, se comparado com pH ácido. A partição das espécies ácidas entre as fases 
(aquosa e oleosa) resultante da aplicação de radiação micro-ondas está ainda na fase 
inicial de desenvolvimento. Este trabalho apresenta uma tecnologia recente que pode ser 
empregada futuramente na indústria de petróleo para atingir simultaneamente dois objetivos 
altamente relevantes: a separação de emulsões e a remoção de espécies ácidas da fase 
oleosa. Neste sentido, tornam-se necessários estudos mais detalhados para otimização do 
processo. (CENPES/PETROBRAS). (DISSERTAÇÃO)
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SECAGEM DE SEMENTES DE GIRASSOL VIA 
RADIAÇÃO INFRAVERMELHO E CONVECÇÃO 

FORÇADA. 

Cleiton José Rodrigues dos Santos (cleiton.cjrs@dpf.gov.br).

Diante da crescente importância das sementes de girassol (Helianthus annuus L.) como 
fonte de óleo e proteína, e como matéria-prima para a produção de biodiesel, existe um 
grande interesse no Brasil em aumentar sua produção. 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 tecnologias 
póscolheita aplicadas a estas sementes. Em razão dos crescentes volumes de produção, 
este material requer uma atenção especial, no sentido da adoção de uma técnica de 
benefi ciamento, como a secagem, que permita assegurar a obtenção de sementes com 
excelente potencial de conservação de suas características físico-químicas e fi siológicas 
até o seu aproveitamento como matéria-prima, seja para extração de óleo, seja como 
semente para semeadura, para fi ns de renovação das lavouras. Dentro desse contexto, o 
objetivo deste trabalho foi efetuar uma análise comparativa da secagem de sementes de 
girassol da variedade EMBRAPA 122, utilizando uma estufa de convecção forçada e um 
secador infravermelho, através de uma abordagem experimental dos aspectos relacionados 
à transferência de massa, efi ciência energética e qualidade do produto. Na estufa de 
convecção forçada, os experimentos foram conduzidos em temperaturas de 30, 40, 50, 
60 e 70oC, enquanto no secador infravermelho as temperaturas da fonte de aquecimento 
IV foram reguladas para que o material atingisse estes mesmos níveis de temperatura.Os 
modelos difusivo simplifi cado e de Page foram aplicados para a descrição e interpretação 
do fenômeno de transferência de massa. As dependências do coefi ciente de difusão de 
massa e da constante de secagem com a temperatura foram descritas por relações do 
tipo Arrhenius. A análise comparativa dos métodos de secagem com base nos valores 
de difusividade efetiva de massa demonstrou que a técnica empregando radiação IV tem 
maior potencialidade para remover a umidade das sementes em temperaturas superiores 
a 50ºC. A aplicação de radiação IV para a secagem resultou numa redução do consumo 
de energia específi ca, entre 50 e 62%, quando comparada com a secagem convectiva. 
Os potenciais de regeneração fi siológica e as composições físicoquímicas das sementes 
secas pelos dois métodos de secagem foram similares. No entanto,  para fi ns de extração 
de óleo, não é recomendada a secagem convectiva a 30oC, devido ao longo tempo de 
exposição do material com o ar, que contribui para a oxidação da fração lipídica contida 
na semente. Uma análise global dos métodos investigados, em termos da transferência de 
massa, do consumo de energia e dos atributos de qualidade do produto, revela o potencial 
da aplicação da radiação IV para a secagem de sementes de girassol. (DISSERTAÇÃO)



232 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

ESTUDO COMPARATIVO DA EFICIÊNCIA DE ÂNODOS 
DIMENSIONALMENTE ESTÁVEIS PREPARADOS 

USANDO DIFERENTES MÉTODOS PARA A OXIDAÇÃO 
DO PESTICIDA CARBARIL. 

Tarciso Éder Santana Santos (Curso de Mestrado em Engenharia de Processos – UNIT 
e LEN/ITP/UNIT, tarcisounit@yahoo.com.br), Diego Gomes Matos (Eng. Ambiental, LEN/
UNIT, dieguinho_desorden@hotmail.com), Giancarlo Richard Salazar Banda (LEN/
ITP e UNIT, Giancarlo_richard@itp.org.br), Katlin Ivon Barrios Eguiluz (LEN/ITP e UNIT, 
katlinbarrios@gmail.com).

O uso de pesticidas para combater pragas é uma prática muito comum em todas as 
regiões do Brasil e vem se acentuando a cada ano, o que requer um aumento contínuo 
na produção industrial destas substâncias, com o consequente incremento na produção 
de resíduos poluentes, que muitas vezes, são descartados diretamente no meio ambiente. 
Neste estudo, foram desenvolvidos novos materiais eletródicos (ânodos dimensionalmente 
estáveis), para uso em sistemas (eletroquímicos) de tratamento de efl uentes na remoção 
de pesticidas. Inicialmente foi realizado um pré-tratamento do suporte de titânio a base de 
isopropanol e ataque químico com soluções de ácidos (clorídrico e oxálico, na sequência). 
A seguir, foi preparada uma solução precursora de RuO2 utilizando os métodos Pechini e 
de decomposição térmica de cloretos usando um líquido iônico como solvente. Em seguida 
foi realizado um tratamento térmico com os eletrodos variando o tempo e a temperatura de 
calcinação para cada método. Para Finalmente, os eletrodos obtidos foram caracterizados 
física e eletroquimicamente. Todos os suportes de titânio apresentaram melhor desempenho 
para aderência de camadas após o pré-tratamento. Os eletrodos obtidos usando o método 
de decomposição térmica de cloretos apresentaram melhor recobrimento do que aqueles 
obtidos pelo método Pechini. As voltametrias cíclicas mostram um equilíbrio de estabilidade 
após sete pintadas de recobrimento no eletrodo obtido pelo método Pechini e três pintadas 
de recobrimento no eletrodo obtido pelo método decomposição térmica de cloretos. As 
análises realizadas por UV-VIS mostram que ambos os eletrodos obtidos pelo método 
Pechini e decomposição térmica de cloretos foram efi cientes com o aumento da corrente 
nas eletrólises realizadas. O eletrodo obtido pelo método decomposição térmica de cloretos, 
apresentou o melhor resultado. Os percentuais de degradação do pesticida carbaril para 
o eletrodo obtido pelo método Pechini foram aproximadamente 87,7%, enquanto para o 
método decomposição térmica de cloretos aproximadamente 94,3%. (DISSERTAÇÃO).
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EXPOSIÇÃO DE PAINÉIS
TEMAS LIVRES

PAINÉIS HUMANIDADES



234 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

USO DA PROGRESSÃO TEXTUAL EM 
TEXTOS ESCOLARES.

Ariane Meneses Ribeiro (Letras Português/UFS, ariane-rib@hotmail.com), Jeane Andrade 
Gomes (Letras Português-Inglês - DLE/UFS, jeane.andrade1@gmail.com) e Denise Porto 
Cardoso (DLE/UFS, denipoc@uol.com.br). 

A progressão textual é uma sequenciação em que os procedimentos linguísticos, entre 
partes do texto, se estabelecem. Nesse processo, vários tipos de relações semânticas 
e/ou pragmático-discursivas são formados, um deles é a progressão referencial, que diz 
respeito à introdução, preservação, continuidade e retomada de referentes textuais. Assim, 
a referenciação encontra nas nominalizações e pronominalizações anafóricas um forte 
aliado, pois o emprego de expressões anafóricas opera da forma com que o enunciador 
quer dizer; dessa maneira, o autor passa para um estágio seguinte de sua argumentação 
através de um encapsulamento de forma nominal ou pronominal. O projeto de pesquisa 
intitulado Relações anafóricas em textos escolares desenvolve suas atividades analisando 
as estratégias de progressão referencial nos textos produzidos por alunos de escolas 
públicas. Esse trabalho tem por objetivo observar se há mudanças na escolha das formas 
de expressões anafóricas nominais e pronominais à medida que o aluno alcança um nível 
de escolaridade maior e consequentemente tem um maior contato com a língua escrita. 
Para essa análise, foram coletados textos de alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental 
e 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas de Aracaju. Pelo processo de análise 
quantitativa, observou-se que os alunos empregam em maior quantidade as anáforas por 
repetição (correferenciação), indiscriminadamente, em todas as séries de ensino. Os textos 
apresentam-se redundamente circulares sem progressão textual evidente, além de uma 
forte marca de oralidade na escrita. Outras modalidades de anáforas são relativamente 
pouco expressivas nos textos analisados. Estes resultados vêm confi rmar que em termos 
gramaticais e linguísticos não tem havido uma prática pedagógica consistente, programada 
e sistematizada do texto escrito em sala de aula. Dessa forma, espera-se que esse 
trabalho possa servir de base ao professor que busca, constantemente, refl etir sobre o 
ensino da língua materna. Acredita-se que a análise das anáforas nominais e pronominais 
possa contribuir para o ensino de Língua Portuguesa, especifi camente, para as atividades 
que envolvam questões relacionadas à produção e compreensão textuais, no sentido de 
explorar, junto aos alunos, os mecanismos de referenciação anafórica, que auxiliam na 
interpretação dos textos. (PIBIC / UFS).
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PERCEPÇÕES E ATITUDES DOS ACS DA 
CONTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA P SUAS AÇÕES 

QUOTIDIANAS. 

Jamile Santana Teles (jamileteles18@hotmail.com), Carolina Castro Santos (psical@yahoo.
com.br ), Fabiane Paula Fonseca (fabiane_pink@yahoo.com.br ), Marlizete Maldonado 
Vargas (marlizete@uol.com.br), Ronaldo Nunes Linhares (ronaldonl@uol.com.br ) e 
Cristiana Costa da Cunha ( criscunhaoliva@yahoo.com.br). “Jamile Santana Teles (Curso 
de Psicologia  UNIT e LPPS/ITP/UNIT, jamileteles18@hotmail.com), Carolina Castro Santos 
(Curso de Psicologia  UNIT e LPPS/ITP UNIT), Fabiane Paula Fonseca (Curso de Psicologia  
UNIT e LPPS/ITP UNIT), Marlizete Maldonado Vargas (LPPS/ITP e UNIT), Ronaldo Nunes 
Linhares (LPPS/ITP e UNIT) e Cristiana Costa da Cunha (LPPS/ITP e UNIT).

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi criado a partir da compreensão 
da importância da educação e da comunicação social para a efetiva ação do conceito 
de saúde. O Agente Comunitário de Saúde (ACS) atua como facilitador da saúde 
coletiva através de extensões das ações básicas aos núcleos familiares. Esse programa 
tem realizado capacitações como o projeto de inclusão digital, que utiliza a educação à 
distância como método de disseminação de informação, comunicação e educação em 
saúde. Esta pesquisa multimétodo (PMM) objetiva identifi car as forças e fraquezas do 
programa desenvolvido em Sergipe, levantar, discutir e analisar opiniões, percepções, 
sentimentos e atitudes dos ACS acerca das contribuições da capacitação para suas ações 
quotidianas. Foi realizado um levantamento de dados, esses foram analisados seguindo 
um design quali-quantitativo com 38 ACS capacitados pelo programa citado nos pólos de 
Itabaiana, Propriá e Lagarto (amostra obtida pela fórmula de Barbeta). Para o levantamento 
e análise da percepção dos sujeitos desse estudo foi utilizada a técnica de Grupo Focal 
para identifi car percepções, sentimentos e atitudes desses acerca das contribuições da 
capacitação em inclusão digital para suas ações quotidianas. Pode-se identifi car com os 
dados, que 74,30% não possuem recursos multimídias em casa; 36,60% entendem que a 
capacitação contribuiu para seu trabalho e 48,60% dos sujeitos pensam que a qualidade 
do atendimento a população assistida melhorou. No segundo momento com abordagem 
qualitativa através da técnica de Grupo Focal, identifi caram-se as percepções, sentimentos 
e atitudes dos Agentes Comunitários de Saúde, pode-se perceber verdadeiras cataxe dos 
participantes, que destacaram as difi culdades do projeto que perpassaram por: estrutura 
física, relacionamento interpessoal com os monitores, nivelamento entre os grupos, uso de 
material didático e facilidades como: associação da teoria a práxis, ajuda mútua entre os 
participantes e aprendizagem, pois através da capacitação os ACS puderam especializar-
se em temáticas para atuarem na comunidade assistida através de práticas educativas.  
Demonstraram ainda em seus relatos a necessidade de continuidade do processo de troca 
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de experiências e de grupos de refl exão sobre suas práticas, que muitas vezes não as 
vêem valorizadas. Esse projeto apresentou muitas difi culdades em seu desenvolvimento, 
por isso que a pesquisa de avaliação dos impactos servirá como subsídio importante 
para reestruturação de projetos de formação de ACS em estratégias para qualifi cação 
profi ssional e na promoção da saúde no estado de Sergipe. Pode-se considerar também 
que as difi culdades deste projeto desencadeou um senso crítico dos capacitados, no 
tocante as sugestões e informações que poderão redirecionar o planejamento de futuros 
projetos. (PROBIC/UNIT).
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VIOLENCIA FISICA E SEXUAL NO ESTADO DE 
SERGIPE: ANALISE DOS LAUDOS PERICIAIS 

REALIZADOS NO IML NO ULTIMO BIENIO. 

Taiane Alves (taianealves83@hotmail.com), Jamile Santana Teles (jamileteles18@hotmail.
com), Laize Fonseca Oliveira (laizeoliveira@hotmail.com), Leilane Henriette Barreto 
Chiappetta Santana (leilaneh@hotmail.com), Mel Menezes Carvalho (melmc_@hotmail.
com), Thalita Caroline Costa Melo(thalitapsicologia@hotmail.com), Ellen Caroline Oliveira 
Santos (ellencaroline-psicologia@hotmail.com), Marlizete Maldonado Vargas (UNIT, 
marlizete@uol.com.br). 

Os dramáticos índices do aumento da violência e suas diversas formas de manifestação 
preocupam, cada vez mais, a sociedade brasileira. Muitos fatores são indicados como causa 
deste aumento, entre eles estão incluídos, as imensas desigualdades econômicas, sociais 
culturais, a disseminação das drogas, o desemprego, ou mesmo os efeitos perversos da 
chamada cultura de massa. Embora esses fatores contribuam para o aumento da violência, 
por si sós não explicam o fenômeno. O desenho metodológico adotado nesta pesquisa foi 
de natureza quantitativa. Foi realizada uma pesquisa documental com recorte transversal do 
biênio (2007 e 2008) de todos os laudos de lesões corporais e violência sexual arquivados 
no Instituto Médico Legal, de vítimas provenientes de todo o estado de Sergipe, levantando 
como variáveis de estudo a idade, sexo, grau de escolaridade, estado civil, profi ssão, 
procedência do agressor e vítima, local onde ocorreu a violência, relação anterior ou tipo 
de vínculo entre agressor e vítima, dentre outros, para o levantamento e tabulação dos 
dados que foram levantados através do manuseio dos documentos. O material categorizado 
alimentou um banco de dados com o uso do Programa SPSS e foram trabalhados através 
de cálculos da estatística descritiva. O resultado fi nal da coleta de dados de violência física 
de 5.188 laudos apontou que a maioria das vítimas de agressões físicas é solteiros (as) 
71,66%; do gênero masculino 51,13%%, com faixa etária prevalente de 16 e 30 (48,90%); 
12,66% dos agressores (as) são conhecidos (as) não deferidos da vítima. O vinculo com 
o agressor não é informado na maioria dos laudos. Constata-se que 98,29% das vítimas 
não apresentaram riscos fatais mediante a agressão, ocorrida principalmente na capital do 
estado 56,84%. Em todos os tipos de violência sexual (estupro 71,35%, atentado violento 
ao pudor 45,74% e sedução 71,42%) prevaleceram as idades entre 0 e não mais de 15 
anos. O local da ocorrência da violência física e sexual não foi informado nos laudos, porém, 
dentre aqueles que apresentavam essa informação viu-se que a maioria ocorreu dentro das 
próprias residências, 18,02% nos casos de violência física e nos violência sexual 11,98% 
(estupro) 20,94% (atentado violento ao pudor). Os resultados desta pesquisa mostraram 
a necessidade de um preenchimento mais detalhado nos laudos periciais pelos médicos, 
de forma mais padrão e um sistema informatizado de estatística no IML, assim como, 
um aumento nas criações de políticas públicas no estado de Sergipe voltadas para este 

fenômeno. (PROBIC/UNIT).
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UM OLHAR SOBRE OS SÍMBOLOS PRESENTES NAS 
ILUSTRAÇÕES DO CONTO DE FADAS /BRANCA DE 

BRANCA. 

Ane Rose de Jesus Santos Maciel - Dpto. De Ciências Humanas Sociais UNIT, PROBIC/
UNIT- anerosemaciel@gmail.com; Carolina Barrozo Sampaio Mendonça - Dpto. De Ciências 
Biológicas e Saúde UNIT; PROVIC/UNIT - carolinasampaio@terra.com.br; Marilúcia Pereira 
do Lago - Depto. de Ciências Biológicas e Saúde - Psicologia - UNIT - Colaboradora. 
Giovana Scareli - PPED - Programa de Pós Graduação em Educação UNIT  Professora - 
gscareli@yahoo.com.br. 

Neste trabalho, procuramos estudar os símbolos contidos em diferentes ilustrações do conto 
de fadas Branca de Neve. Este estudo é fruto do projeto de pesquisa de Iniciação Científi ca 
- PROBIC/UNIT, sob o titulo de “A Pesquisa com Imagens no Campo Educacional: um 
olhar sobre a produção imagética dos contos de fadas e das fábulas”. Nossa metodologia 
de pesquisa teve como primeiro passo a formação de um banco de dados com imagens 
de diferentes contos, autores e épocas, que propiciasse uma riqueza de material para 
as observações e análises. Posteriormente escolhemos o conto a ser pesquisado com o 
critério de gosto, quantidade de imagens conseguidas e conteúdo para o desenvolvimento 
da pesquisa. Após selecionar as ilustrações, passamos a descrevê-la com base nas teorias 
estudadas. Utilizamos como referencial teórico para este estudo, trabalhos com autores 
que tratam a temática da imagem e da psicanálise, além de trabalhos sobre contos de fadas 
e educação visual que davam sustentação às análises que fi zemos das imagens. Desse 
modo, nosso objeto de pesquisa são as ilustrações, pinturas e demais imagens que fazem 
referência ao conto escolhido e nosso tema/foco são os símbolos presentes e recorrentes 
nessas imagens. A relevância do projeto está no desenvolvimento dos estudos no campo 
da educação visual, fazendo um recorte específi co nos símbolos contidos nas ilustrações 
a fi m de provocar uma refl exão sobre uma possível infl uência na construção de um sujeito 
que é consumidor deste tipo de produção cultural desde muito cedo. Segundo Jung (1999) o 
símbolo é formado no ponto de encontro entre o inconsciente e a consciência. A representação 
simbólica de emoções temíveis por intermédio dos contos de fadas traz essas questões 
para a consciência, onde elas podem ser elaboradas com a ajuda das forças do ego. Se 
não forem simbolizadas, essas forças negativas permanecerão intactas no inconsciente 
primitivo, do qual emergirão sem sofrer nenhuma transformação ou domesticação. Neste 
sentido Jung, nos mostra qual a importância dos símbolos contidos nos contos de fadas e 
como esses símbolos são representados de forma recorrente nas imagens com o passar do 
tempo. Sendo assim, esses momentos dignos de serem ilustrados, são aqueles que trazem 
uma carga dramática muito forte como também simbólica. Esperamos que os resultados 
desta pesquisa possam despertar preocupações e discussões em diversas áreas que 
tangem esta temática, como por exemplo, história, psicologia, educação, entre outras, que 
poderão trocar olhares acerca de pesquisas com imagens. (PROBIC/UNIT).
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PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES CIVILIZATÓRIAS 
E EDUCACIONAIS: A CORRESPONDÊNCIA RELIGIOSA 

E AS REDES DE SOCIABILIDADE ENTRE BRASIL E 
ESTADOS UNIDOS. 

Ellen de Souza Bonfi m (ellen_bonfi m@hotmail.com); Profa. Dra. Ester Fraga Vilas-Bôas 
Carvalho do Nascimento (ester.fraga@uol.com.br). 

Esse trabalho é resultado de um projeto de Iniciação Científi ca em andamento, sob orientação 
da Profª. Drª. Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento. Inserindo-se no campo da 
História da Educação, o objetivo deste projeto é compreender a presença norte-americana 
na cultura brasileira através de grupos protestantes, no caso, o presbiteriano, por ter sido o 
primeiro a instalar escolas no Nordeste brasileiro e analisar a ação da Missão Brasil através 
da correspondência trocada entre os missionários presentes no Brasil e seus dirigentes em 
Nova York, bem como as redes de sociabilidade produzida por eles. Para isso, estão sendo 
analisados um conjunto de correspondências trocadas entre os membros da Missão Brasil, 
vinculada à Igreja Presbiteriana do Norte dos Estados Unidos, procurando compreender 
a ação dessa organização no Brasil durante os Oitocentos. Pela quantidade e difi culdade 
na tradução, pois as correspondências estão em inglês,este projeto se propõe a analisar o 
conteúdo do Rolo 140, composto por 121 documentos, sendo que 58 estão legíveis para a 
tradução. Destas, 12 falam de Educação, mas apenas 6 estão legíveis. Para tanto, estão 
sendo analisadas essas correspondências enviadas por missionários presbiterianos norte-
americanos presentes no Brasil para os seus dirigentes nos Estados Unidos. A troca de 
informações é feita entre missionários, homens e mulheres, vinculados à Missão Brasil, 
possibilitando o mapeamento dos missionários presbiterianos norte-americanos e seus 
locais de atuação no Brasil durante a década de 80 do século XIX. O referencial teórico-
metodológico pauta-se em Carlo Ginzburg (2007), Pierre Bourdieu (1980), Max Weber 
(2004), Gomes (2004), Nascimento (2007, 2008), método indiciário, campo, associações 
voluntárias, correspondências e missões protestantes. A análise de parte dessas fontes 
está permitindo permite compreender o projeto civilizador e educacional proposto pelo 
grupo religioso presbiteriano norte-americano que atuou no Brasil durante mais de cem 
anos e de que maneira intelectuais protestantes foram referentes de um modelo religioso 
e educacional difundido no país, a partir de meados do século XIX. O cruzamento desses 
dados possibilita também apreender parte da rede de sujeitos que prescreveram normas 
que regeram as estratégias de imposição, difusão e apropriação de saberes religiosos e 
educacionais, entendendo por apropriação a forma como os indivíduos se relacionam e se 
utilizam dos modelos culturais que lhes são impostos. A investigação desses documentos 
contribui na elucidação de questões referentes à inserção do Protestantismo no Brasil e do 
seu papel na Educação brasileira, na organização de escolas. (PROBIC-UNIT)
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A INTERATIVIDADE NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM 
OLHAR SOBRE O AMBIENTE UNIT ONLINE. 

Keyne Ribeiro Gomes/kenya_sd@hotmail.com, Marcelo Santos Leite da Silva/
marceloleite17@live.com, Prof. Dra. Simone de Lucena Ferreira/slucen@yahoo.com.br.

A implantação das tecnologias da informação e da comunicação, com ênfase no computador 
conectado à internet, propiciou a instauração de novas formas de comunicação e de 
relacionamento entre pessoas e instituições. Surgem novos ambientes virtuais onde as 
pessoas têm agora possibilidades de serem autores e co-autores de produções individuais 
e coletivas, independentemente de onde estejam. Nos ambientes virtuais de aprendizagem 
(AVA), as fi guras do espectador passivo ou do simples consumidor de informações deixam 
de existir ou passam a ser relativizadas. Esta interatividade irá favorecer a construção 
de novas educações que consideramos como sendo a superação da escola única com 
seus currículos fechados e hierarquizados, por outra escola plural com tempos e espaços 
próprios onde a diferença possa ser o elemento fundante do processo ensino-aprendizagem 
(PRETTO e SERPA, 2001). (PROBIC/UNIT).
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O CONTROLE DO ABUSO DE PODER PELA JUSTIÇA 
ELEITORAL EM SERGIPE. 

Maurício Gentil Monteiro gentil@infonet.com.br; Diane Vidigal Silva Oliveira didividigal@
hotmail.com; Francisco Guilherme Alcantara Machado guilhermealcantara_@hotmail.com; 
Carine Lima Mota carine.l.mota@gmail.com. 

Apesar da democracia ter trazido para sociedade a possibilidade de participação popular 
nas decisões do Estado através voto,  tal participação não vem espelhando o verdadeiro 
signifi cado da palavra cidadania. Isso ocorre em razão das interferências ilícitas dos 
políticos no processo eleitoral, os quais atuam munidos pelo poder que possuem cometendo 
abusos (políticos e econômicos), além de outras infrações. Em razão dessa realidade na 
qual está inserido o país, é pertinente pesquisar acerca do tema e expor à sociedade a 
forma como a fi scalização vem sendo realizada bem como a atuação da Jurisdição Eleitoral 
no julgamento dos infratores. Assim, o projeto de pesquisa intitulado O controle do abuso 
de poder pela justiça eleitoral em Sergipe tem como principal fi nalidade coletar dados e 
informações presentes em processos já arquivados sobre o abuso de poder político e 
econômico nas eleições do Estado de Sergipe. Devido à carência de dados e pesquisas 
a respeito desse tema, estamos fazendo nosso papel de cidadão compondo uma análise 
sistemática de todos os dados coletados em processos transitados em julgados sobre o 
tema a partir das eleições de 1990. Estão sendo catalogados dados como os índices de 
condenação, espécies de abuso de poder, atuação do Ministério Público Eleitoral e os 
principais fatos que confi guram a instauração do processo.Na apresentação do projeto 
durante a SEMPESq, serão expostos os dados já coletados até o momento bem como 
a análise parcial e a conclusão a respeito daquilo que vem sendo pesquisado. Já foram 
catalogados dados de 26 processos de competência originária do TRE que já transitaram 
em julgado e estão arquivados no Arquivo do referido Tribunal.O projeto foi inspirado em 
uma pesquisa realizada com apoio fi nanceiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científi co e Tecnológico- CNPq, através do Programa de Iniciação Científi ca  PIBC, 
coordenado pelo Professor Doutor Martonio Montalverne Barreto Lima (O papel da Justiça 
Eleitoral na consolidação da democracia. Eleições no Ceará: 1994-1996) (PROBIC/UNIT)
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IMAGENS DE VIDA, CUIDADOS COM A MORTE: UM 
ESTUDO DAS PEÇAS PUBLICITÁRIAS DOS PLANOS 

PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL. 

Enedina Maria Soares Souto - enedina_souto@hotmail.com; Aline do Nascimento Santos - 
alinecastainha@hotmail.com.

Nas últimas décadas temos assistido no Brasil mudanças signifi cativas nas práticas 
funerárias, sobretudo, nos cuidados com o morto e seu funeral. De um lado, nota-se tanto 
à diminuição do tempo do luto, o aparecimento dos cemitérios privados, que se distinguem 
também pela posição das lápides ao nível do solo, quanto à expansão das franquias de 
cemitérios. Por outro lado aumentam empresas que prestam serviços funerários na 
forma de Planos Funerários, ampliando os serviços já oferecidos tradicionalmente pelas 
chamadas Mortuárias. Trata-se além da venda de caixões, aluguel de castiçais, base para 
caixão e translado do cortejo, assistência parcial ou completa (a depender do plano) à 
família do morto, os serviços de tanatopraxia (conservação do morto), urnas mortuárias e 
necromaquiagem. Ao mesmo tempo, os planos funerários remetem à idéia de previdência 
em relação à morte, valor social pouco estimulado na cultura ocidental, mas que pode 
ser compreendido pelo viés da ampliação dos negócios capitalistas, que criaram desde o 
século XIX as caixas previdenciárias. Somado a isso temos a intensifi cação do valor social 
da individualização, cristalizado na diminuição do cuidado da família com o morto. Como 
conseqüência podemos observar o aumento das práticas funerárias em espaços específi cos 
(velatórios) e serviços prestados pelas empresas contratadas. Os planos de previdência em 
relação à morte ganham aceitação na mesma sociedade em que a morte é constantemente 
negada. Essa questão foi pensada através do sentido da individualidade experimentada 
pelas sociedades capitalistas no sentido de diminuição dos laços de solidariedade em que 
as vidas dos indivíduos estão fortemente marcadas pela interdependência da sobrevivência 
e também em relação à morte. A apreensão da sociedade brasileira para novas práticas 
funerárias que tornam o fenômeno da morte suavizado em contraposição ao tradicional 
sentimento de recusa da morte, é resultado de dois processos adequáveis: o surgimento 
das empresas funerárias e dos serviços especializados da tanatopraxia; e a acentuação do 
sentimento de individualização na família contemporânea. A adoção dos Planos Funerários 
pelas famílias tem sido, de uma maneira geral, justifi cada pelas facilidades da prestação 
de serviços privatizados e as demandas individualizadas dos membros de uma família. O 
que chamou a atenção para a realização d presente pesquisa, foi como questões relativas 
à morte e ao morto antes velado e temidas, tornou-se público e legitimado pela idéia de 
conforto do serviço aos familiares do morto. Fatos que chamam a atenção para a refl exão 
da morte como elemento cultural que se transforma e diversifi ca-se pela capacidade 
criadora do homem na relação que estabelece outros mundos e também com os outros 
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homens em sociedade. Portanto, compreender como se construía o discurso e a justifi cativa 
para existência de planos funerários pelas empresas de Assistência familiar, constituiu-se 
os objetivos centrais deste estudo. Nessa perspectiva a pesquisa teve como objetivos: 
mapear historicamente as empresas de assistência funeral investigar as mudanças das 
práticas funerárias e os serviços oferecidos, com a publicização dos planos funerários 
e descrição da empresa OSAF da cidade de Aracaju.  Na sociedade contemporânea 
observa-se a transição do cuidado com o morto do âmbito da família para as instituições 
responsáveis pela administração dos funerais, mediado nos casos de morte por doença 
pelo saber da medicina e o tratamento hospitalar. Neste caso o princípio da individualidade 
torna-se visível na diminuição do enlutamento, no silêncio da família e na existência de 
serviços e saberes apropriados para o cuidado com o morto e o funeral. Diante desses fatos 
a questão que se colocou foi de que a aceitação dos Planos Funerários seria refl exo do 
processo de individualização que, atingindo as relações familiares, diminuiria as relações 
de solidariedade e co-responsabilidade. (PROVIC/UNIT).
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CONSTRUINDO UM MUNDO MELHOR 
ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO. 

Eliane Freitas Couto - Curso Serviço Social UNIT (elianearacaju@hotmail.com) 

O presente trabalho teve como fi nalidade estimular o prazer da aprendizagem nas crianças 
e adolescentes abrigadas no Lar Cristo Redentor (LICRE), que fi ca situado à Rua São 
Gonçalo n° 717 bairro Santos Dumont, Aracaju-Sergipe, como também esclarecer e 
sensibilizar a instituição quanto a esta  necessidade, visto que, estas crianças vinham  
demonstrando através de seu rendimento escolar uma carência no aspecto educacional 
e é responsabilidade do abrigo promover o desenvolvimento humano das mesmas através 
do acolhimento institucional, proporcionando educação e reinserção na sociedade.Segundo 
a Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os abrigos são medida de 
proteção social a ser aplicado por ocorrência ou omissão da sociedade ou do Estado; por 
falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; em razão da própria conduta da criança 
e do adolescente. Prescreve os princípios norteadores desse atendimento, considerando o 
aspecto da provisoriedade e da excepcionalidade e ainda equipara o dirigente desse serviço 
ao guardião, para todos os efeitos de direito. O projeto de intervenção propunha um estimulo 
para o interesse de estudar através de procedimentos aplicados de forma planejada, que 
foi organizado da seguinte maneira: O primeiro momento foi realizado uma palestra sobre a 
importância educação, e da leitura. O segundo momento foi m ministrado pelo contador de 
histórias: Luciano Batista de Góis no qual teve como objetivo sensibilizar as crianças através 
de histórias contadas, ressaltando a educação como sendo importante para a construção 
de um mundo melhor. O terceiro e último momento teve a exibição de DVD com um fi lme, 
História de Formiga: Aula do mestre. Que relata a história de um professor, que resolve dar 
uma aula diferente para os alunos, levando-os para a natureza, mostrando a importância 
de aprender além do ambiente escolar observando os recursos naturais. O monitoramento 
e avaliação tiveram como objetivo avaliar e medir todos os avanços do projeto, o 
desenvolvimento das crianças e adolescentes foi notório junto com a participação durante 
a palestra, as histórias contadas e a exibição do fi lme. Os resultados obtidos foi superação 
na melhoria educacional. Considerando-se ainda os avanços obtidos e demonstrados no 
decorrer e ao fi nal do projeto. Através do projeto apresentado e executado percebeu-se 
um interesse maior das crianças e adolescentes do LICRE pela educação e a vontade de 
construir um mundo melhor através da educação. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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LIMPEZA NAS RUAS É SINÔNIMO DE SAÚDE. 

Maria Flávia Andrade Araújo (fl avia_servicosocial@hotmail.com); Cassio Roberto C. de 
Menezes (cassiosmtt@gmail.com).

O descarte de resíduos sólidos no meio ambiente tornou-se ao longo deste século 
objeto de preocupação da sociedade em geral, vez que, têm colocado em riso a saúde 
da população e contribuído para a degradação do meio natural. Como em Poço Verde, 
grande partes dos resíduos sólidos são descartados de maneira imprópria, muitos não são 
coletados, provocando o aumento da poluição e contaminação das águas, do ar e do solo 
e a proliferação de vetores de doenças, reduzindo a qualidade dos recursos ambientais 
e a qualidade de vida da população. Na tentativa de mudar esta situação, realizamos um 
trabalho de educação ambiental, principalmente, no que diz respeito à exposição do lixo 
nas ruas, conscientizando a comunidade escolar bem como o demais munícipes sobre 
as doenças causadas pela ação do homem, inclusive, mostrando o tempo que alguns 
objetos levam para se decompor na natureza. O presente trabalho foi apresentado nas 
ruas da cidade de Poço Verde  SE através de passeata e na Escola Estadual Claudionor 
Santana, através de apresentações culturais, distribuição de panfl etos e apresentações de 
stands assim esta ação, buscou a conscientização da população e dos alunos sobre os 
perigos que a exposição do lixo provoca a saúde humana e ao meio ambiente. O tema foi 
escolhido a partir da elaboração do mapa dos desafi os ao ser identifi cado que este é um 
problema bastante presente no cotidiano poçoverdense. Desta forma, a ação implementada 
foi bem sucedida, com resultados positivos como sensibilização do público alvo, exercício 
de cidadania, explanação detalhada para o público alvo sobre o tempo que os objetos 
como pneu, garrafas pet, sacos plásticos e outros levam para se decompor na natureza, 
esclarecimento das principais doenças (cólera, disenteria, febre, toxoplasmose, leptospirose, 
peste bubônica, salmenelose) transmitidas pelo mau condicionamento do lixo e as ações 
de corporativismo que foram incorporadas nas atividades desenvolvidas.  Conclui-se que é 
imprescindível realizar limpeza adequada nas ruas, tanto por parte do poder público quanto 
da comunidade a fi m de proporcionar uma melhor qualidade de vida à população, evitando 
o contado direto desta com os resíduos sólidos. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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ESTUDO GEOGRÁFICO DO ESPAÇO TURÍSTICO DO 
PARQUE GOVERNADOR JOSÉ ROLLEMBERG LEITE. 

Marcelo Santos Leite da Silva (marceloleite17@live.com), André Santos Cerqueira 
(andresc182@yahoo.com.br).

O turismo está ligado intimamente à paisagem e ao meio ambiente. Dentre as modalidades 
do turismo, as que envolvem o ambiente são as que prometem benefícios para o 
desenvolvimento econômico. Hoje não se pode vislumbrar o crescimento econômico e 
humano sem deixar de questionar-se acerca da importância do meio ambiente. E com 
isso compreender que a degradação do mesmo trará prejuízos para todos, analisando-os 
assim à proposta de um turismo sustentável. O Parque Governador José Rollemberg Leite 
é formado por uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada 
de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 
qualidade de vida e o bem-estar da população. O ecoturismo segundo uma das defi nições 
mais utilizadas, é a viagem responsável que conserva o ambiente natural e mantém o bem-
estar da população local. É praticado em pequenos grupos que não deixam indícios de terem 
visitado uma área. Eles procuram compreender as relações existentes nos ecossistemas, 
respeitá-las e mantê-las as mais intactas possíveis, em harmonia com as populações locais. 
O ecoturismo pode ser entendido como o turismo sustentável praticado em áreas naturais. 
(PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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ESTADO NUTRICIONAL DE ALUNOS DO 2º AO 4º ANO 
DA ESCOLA DESEMBARGADOR SARNEY COSTA DO 

MUNICÍPIO DE CANTANHEDE, MARANHÃO. 

Elisangela Moura Santos (Aluna de Serviço Social-UNIT, elisangela.ms.89@gmail.com); 
Juracy Soares de Brito Estrela (Aluno de Serviço Social-UNIT, juca2910@hotmail.com); 
Susan Santos da Paz (Aluna de Educação Física, susan.paz@hotmail.com); Valmir Fontes 
Morato (Aluno de Educação Física Bacharelado-UNIT, Gepafi s e Gepefe UNIT, valmir.
morato@hotmail.com); Poliana Reis de Oliveira (Professora da UNIT, pro23@ig.com.br).

Consoante dados do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), 28,5% da 
população brasileira vive na pobreza absoluta, em condições precárias, sem acesso à 
saúde, educação, moradia e alimentação. Dentro desse contexto, uma dos agravos à saúde 
que atinge os brasileiros é a desnutrição infantil, determinada pelas condições ambientais, 
orgânicas, econômicas e sociais. Desse modo, a desnutrição se apresenta como um 
problema social e de saúde pública, conforme mencionado pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) através dos Objetivos do Milênio com a redução da mesma. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) considera a desnutrição um dos maiores desafi os para o Brasil 
e entende que faz-se necessário o fortalecimento da educação nutricional e a promoção 
de hábitos saudáveis nas escolas. Esta pesquisa pretendeu analisar o estado nutricional, 
enfocando aspectos sociais e de saúde, bem como as condições socioeconômicas que 
infl uenciam para o seu agravamento no município de Cantanhede, MA. A pesquisa foi 
realizada na Escola Desembargador Sarney Costa do Município de Cantanhede, Maranhão. 
A amostra foi de 182 alunos, com faixa etária entre 6 a 14 anos. As categorias levantadas 
foram idade, gênero, estatura e peso. O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado 
mediante divisão do peso da massa corporal pelo quadrado da estatura. O levantamento 
e a análise dos dados foram realizados pelo mesmo pesquisador. A partir da análise dos 
dados referentes aos 182 estudantes, representando 100 % da amostra, da qual 50,55% 
são do gênero feminino e 49,45% do gênero masculino, foram encontrados os seguintes 
resultados para IMC: normal 16,5%, sobrepeso 1,6% e desnutrição 81,9%. A elevada 
proporção de desnutrição encontrada neste estudo, entre os sujeitos desta pesquisa, 
demonstrou a necessidade de ações de saúde destinadas à prevenção e ao controle desta 
problemática de modo a contribuir para a redução destes índices no contexto analisado, 
assim como servindo de base para a efetivação de políticas públicas de saúde. (PRATICAS 
INVESTIGATIVAS)
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O PERFIL DOS ACADÊMICOS DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DA UNIVERSIDADE TIRADENTES (UNIT). 

Roberta Estrela Alves de Oliveira (Aluna de Arquitetura e Urbanismo da UNIT, beta_estrela@
hotmail.com); Juracy Soares de Brito Estrela (Aluno de Serviço Social da UNIT, juca2910@
hotmail.com); Franciele Santana de Sousa (Aluna de Serviço Social da Unit, francy.sofi a@
hotmail.com); Rosane Souza Freitas (Aluna de Serviço Social da Unit, rosane_freitas@
hotmail.com).

O presente artigo tem por objetivo traçar o perfi l dos acadêmicos de arquitetura e urbanismo 
da UNIT, bem como os fatores que infl uenciaram a escolha pelo curso, e ainda buscamos 
apurar de que estado estes estudantes eram originários, os meios de comunicação pelos 
quais eles conheceram o curso, qual a maior incidência em relação ao gênero, e por fi m, 
identifi car na descrição feita pelos próprios em que se resumia o curso. Para realização 
desta pesquisa utilizamos como instrumento para coleta de dados um questionário com sete 
perguntas, visto que o mesmo possibilita coletar informações baseando-se na indagação 
de um grupo representativo da população em estudo, sendo efi ciente pela facilidade com 
que se interroga um elevado número de pessoas. Com base na análise dos questionários 
averiguamos que o perfi l dos acadêmicos do curso de arquitetura e urbanismo caracteriza-
se em sua maioria como pessoas do sexo feminino (61%), sendo originários de nove estados 
brasileiros, sobretudo de Sergipe (66,3%) e Bahia (17,89%), sendo que os demais estados 
somam 15,81% dos estudantes pesquisados. No tocante aos meios de comunicação 
responsáveis pelo primeiro contato com o curso, constatamos que a revista é o veículo 
de comunicação mais efi caz na divulgação do mesmo, seguida pela internet, televisão e 
rádio. Um porcentual signifi cativo de entrevistados (65%) afi rmaram não possuir nenhum 
parente atuando na área de arquitetura e urbanismo, no entanto, os pais em 25,2% dos 
casos foram apontados como sendo os maiores infl uenciadores pela escolha da profi ssão. 
Por fi m, visualizamos que a palavra que melhor defi ne o curso na opinião dos entrevistados 
foi criatividade (28,42%) e arte (4,2%). Em suma, a pesquisa foi relevante uma vez que 
possibilitou a apreensão de dados capazes de identifi car o perfi l dos estudantes deste curso, 
sendo que é importante conhecer as diversas áreas profi ssionais, uma vez que o trabalho 
interprofi ssional é uma necessidade contemporânea a qual todos os profi ssionais devem 
estar atentos, logo, enquanto acadêmicos de serviço social e arquitetura e urbanismos 
devemos estabelecer um elo profi ssional já que temos em comum o fato de trabalharmos 
com pessoas e estarmos direcionados a melhor a qualidade de vida das mesmas. A escolha 
de uma profi ssão é um dilema que sofre infl uencias do contexto em que o indivíduo está 
inserido, no caso dos pesquisados a família é um norte para essa decisão. Vale ressaltar, 
que a criatividade é um elemento imprescindível para este profi ssional através de suas 
habilidades possa responder dinamicamente as exigências de sua demanda. (PRATICAS 
INVESTIGATIVAS)
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A DIVERSIDADE DA MANDIOCA NO BRASIL. 

Ana Cristina Santos (Curso de Geografi a/Unit, anna.tinna@hotmail.com); Cleidiane Andrade 
Santos (Curso de Geografi a, c_s.loves@hotmail.com); Natália H. Sousa Barreto (Curso 
de Geografi a/Unit, nataliacalypso_1@hotmail.com); Marilene Batista da Cruz Nascimento 
(Docente Unit/GPGFOP/Práticas Investigativas, nascimentolene@yahoo.com.br); Auro de 
Jesus Rodrigues (Docente Unit/ Curso de Geografi a).

A cultura da mandioca no Brasil é importante para a agricultura e a indústria. Um dos 
produtos extraídos com a decantação da água de lavagem da mandioca, a fécula, que é 
bastante utilizada nas indústrias de alimentos, os quais que podem atingir produtividade 
alta com pouco investimento, gerando emprego e agregando valor ao produto.  Este estudo 
tem como objetivo investigar a importância da mandioca e a sua diversidade do Brasil. A 
metodologia foi desenvolvida por meio de um levantamento bibliográfi co acerca do objeto de 
estudo, que incluiu busca na base de dados do scielo e nas fontes impressas da biblioteca.   
O sucesso da mandioca depende da época da plantação, pois os períodos quentes e secos 
são desfavoráveis nas primeiras fases do plantio. Depois de bem desenvolvidas, as plantas 
têm boa resistência à seca, possivelmente pela profundidade que pode atingir o seu sistema 
radicular. No período vegetativo, as temperaturas ambientes mais favoráveis devem estar 
entre 20° e 30°C. A discussão teórica permitiu esclarecimentos acerca da comercialização, 
enquanto produto de base alimentar bastante energético e barato, e dos diversos tipos 
de uso. Além disso, averigou-se que o Brasil é o quarto maior produtor de fécula, tendo 
como principais estados produtores Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A pesquisa 
contribuiu para constatar que a produção da mandioca tem provado ser de grande utilidade, 
trazendo resultados positivos, principalmente na produção da fécula. Esse derivado é 
aproveitado na alimentação humana e animal, especialmente pela população de baixa 
renda. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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O SERVIÇO SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE: A 
ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO 

ÂMBITO DA EDUCAÇÃO. 

Maria Florência dos Santos (Curso de Serviço Social- UNIT ma_ry_a@hotmail.com), Jéssica 
de Oliveira Guimarães (UNIT jessica.guima@hotmail.com), Lusandra Almeida de Oliveira 
(UNIT lusandra.almeida@gmail.com), Vera Ilza Santos Silva (UNIT lince_shadow@hotmail.
com), Vívia Santos Santana (UNIT vivia.santana@yahoo.com.br) Co-autor Profª Maria Ione 
Vasconcelos de Menezes. 

Considerando que o Serviço Social surgiu para atender as demandas da questão social 
decorrentes do sistema capitalista; logo, o assistente social tem como objeto de trabalho 
a realidade dessas expressões na sociedade. Na contemporaneidade, o Serviço Social 
adquire novos espaços de atuação, devido ao aumento das desigualdades que são 
expressas de diversas formas na sociedade. Dessa forma, o Serviço Social atua em vários 
segmentos, tais como: saúde, habitação, assistência, educação, meio ambiente, entre 
outros campos. Decorrente da inquietação enquanto alunas ingressantes no curso, a partir 
da realização da prática investigativa realizada como atividade acadêmica da disciplina 
Introdução ao Serviço Social, cuja fi nalidade foi possibilitar o conhecimento das diversas 
áreas de atuação do Serviço Social, bem como conhecer as competências e atribuições do 
profi ssional; a pesquisa de campo teve como técnicas de coletas de dados, a entrevista e a 
observação. A partir da vivência nos mais diversos campos e das exposições pelos grupos, 
fomos despertados para a produção do artigo que se propõe a explicar a importância 
da intervenção do Serviço Social na área da educação. O assistente social na área da 
educação busca minimizar as expressões da questão social que se encontram cada vez 
mais presentes também na escola e que se manifestam através de vários aspectos como 
o baixo rendimento dos alunos, evasão escolar, bem como do comportamento inadequado 
dos mesmos. Nesse contexto, a prática desse profi ssional vai ser um recurso a mais para o 
enfrentamento dos problemas sociais que se apresentam no cotidiano escolar. A pesquisa 
evidenciou a importância da atuação do Assistente Social na educação, já que este atuará 
na dimensão no processo de ensino e aprendizagem, na medida em que sua atuação 
possibilitará o favorecimento da relação família-escola-comunidade ampliando o espaço 
de participação destas na escola, incluindo a mesma no processo educativo. A educação 
constitui um campo de atuação que não diferente dos demais apresenta inúmeros desafi os, 
já que o Assistente Social pode e deve criar possibilidades de intervenção, pois constitui 
competências do mesmo no âmbito da escola, atuar de modo interdisciplinar com a equipe 
e este a todo momento é chamado a pensar, pesquisar, analisar, e elaborar projetos para 
amenizar as expressões da questão social na sociedade capitalista, refl etida diretamente na 

escola. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO NO PENSAMENTO DE 
TOBIAS BARRETO (1839 - 1889). 

Prof. José Ricardo Freitas Nunes (UNIT/PPED /GPHPE) jricardofn@yahoo.com.br.

Com base na análise das obras de Estudos de Filosofi a, e Estudos Alemães, e de alguns 
dos seus comentadores, Luiz Antônio Barreto e Jorge Carvalho do Nascimento, levamos 
a cabo a construção descritiva dos elementos terminológicos no pensamento de Tobias 
Barreto. Ditos elementos, constatamos no decorrer da investigação, se fazem expressar por 
meio dos constructos teóricos tobiáticos que identifi cam os conceitos de homem, natureza, 
conhecimento, fi losofi a, ciência e cultura os quais, por sua vez, são determinantes para 
a compreensão do conceito de educação, propriamente dita, elaborado pelo pensador 
sergipano. Tal conceito nos demonstra uma concepção de educação, enquanto ciência, 
que assume as postulações básicas do positivismo no sentido de estabelecer um caráter 
particular, que seria próprio das disciplinas científi cas. A metodologia empregada neste 
estudo tomou por base a aplicação de instrumentos metodológicos que se inserem no âmbito 
analítico-indisiario, que privilegia aplicação do método leitura, análise e interpretação dos 
textos. Com efeito, o presente artigo aborda a contextualização histórica da problemática 
investigativa proposta por Tobias Barreto (suas relações e implicações teóricas) e a 
problemática da educação como ciência, conferindo ênfase ao signifi cado e ao sentido que 
a pedagogia assume na elucidação conceitual, de aspectos que dizem respeito, a realidade 
sobre a qual as políticas educacionais se volta para análise. Neste contexto, se deram três 
registros importantes: (a) o pensamento tobiático constitui uma interpretação de caráter 
evolutivo das noções de pedagogia; (b) a dimensão objetiva do conhecimento provindo da 
pedagogia, expressa uma tentativa de síntese entre o saber fi losófi co e a ciência; e (c) o 
sistema fi losófi co que ergue Tobias é resultante dos muitos modos de pensar, em voga no 
seu tempo, no campo da fi losofi a e das ciências naturais. Dentre esses modos, podemos 
destacar o positivismo, o racionalismo, o cientifi cismo, e o evolucionismo. Com efeito, foram 
estes modos de pensar que, em última instância, determinaram a elaboração do conceito de 
educação desenvolvido por Tobias Barreto. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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GESTÃO DE COMPETENCIA E APLICABILIDADE DO 
DIREITO DO TRABALHO. 

Geanison Ramiro (geanissonramiro@hotmail.com); Thales Gomes de Miranda (thagdm@
msn.com).

As competências são divididas em duas: as competências técnicas que é o que o 
profi ssional precisa saber para desempenhar sua função e a competência comportamental 
é tudo que o profi ssional precisa demonstrar como seu diferencial competitivo e tem impacto 
em seus resultados. Após deve-se identifi car as competências dos colaboradores, quais 
as competências que precisam ser aprimoradas, então assim será o método de avaliação 
por competências. Assim vendo as defi ciências apontadas na avaliação é preciso treinar e 
desenvolver com treinamentos mais focados, objetivos, assertivos e precisos. A avaliação de 
desempenho, dentro das empresas, tem como meta diagnosticar e analisar o desempenho 
individual e grupal dos funcionários, Primeiramente a constituição diz que o trabalho é um 
direito assegurado, é um dever social (CLT, 1988), mas, contudo não é um processo livre 
das forças do mercado que sofre regelações destinadas a ela.  Já no estado novo em 1937 
o trabalhador conquista seu repouso semanal remunerado. Mas essa relação primordial de 
conquista foi abalada após a assinatura de princípios que restringiam relações coletivas. 
Em 1946 a nova constituição devolve o livre arbitro sindical, mas sem alterar a estrutura 
sindical da constituição de 1937, mas adotou uma reformulação na estrutura governamental 
da justiça brasileira. A constituição de 1967 e 1969, adotada pelo regime militar não altera o 
direito coletivo e individual, exceto as reivindicações de greves pelos funcionários públicos 
e trabalhadores de empresa privada, mas dando também a oportunidade de participação 
dos trabalhadores nos lucros da própria empresa. Então veio a constituição de 1988, que 
é adotada ate hoje pelo Estado maior, ela trouxe avanços referentes ao sistema sindical 
e principalmente ao sistema trabalhista. Trazendo consigo a economia no direito do 
trabalho a origem do mesmo está intimamente relacionada à Economia. O código de leis 
trabalhistas surgiu com o reconhecimento do trabalho como uma mercadoria, que é o objeto 
do capitalismo. Já que não há intervenção do Estado na economia, as negociações entre 
empregador e empregado devem ser realizadas somente pelas partes sem paternalismo 
estatal. Evitando assim o atropelamento da justiça do trabalho pelas centenas de ações 
trabalhistas que dão entrada todos os dias. Aplicabilidades da Contabilidade nos Direitos 
Trabalhistas Quanto à relação de emprego, dar-se-á quando uma pessoa realizar atos, 
executar obras ou prestar serviços para outra, em forma voluntária e mediante o pagamento 
de uma remuneração. São duas as teorias da Natureza Jurídica: Contratualismo é a teoria 
que considera a relação entre empregado e empregador, um contrato; o seu fundamento; 
a vontade das partes é a causa insubstituível e única que pode constituir o vínculo jurídico; 
E Anticontratualismo, ao contrário, sustenta que a empresa é uma instituição, na qual há 
uma situação estatutária e não contratual; o estatuto prevê as condições de trabalho, que 
são prestadas sob a autoridade do empregador, que é detentor do poder disciplinar; a lei 
Brasileira defi ne a relação entre empregado e empregador como um contrato. (PRATICAS 
INVESTIGATIVAS)
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CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO IDOSA NO BRASIL. 

Ana Flavia Oliveira Freitas (curso de serviço social-UNIT, Ana_fl avya@hotmail.com); 
Daniele Feitosa Lima (curso de serviço social-UNIT, dany_16_se@hotmail.com); Fábio 
Miguel Costa (serviço social-UNIT, cost@r7.com); Melissa dias Xavier (curso de serviço 
social-UNIT, mell_xav@hotmail.com). 

Desde os anos 60 que a taxa de crescimento da população brasileira vem experimentado 
declínios intensifi cados juntamente com a queda da fecundidade. De acordo, com o censo 
de 1970 e de 1991 os idosos (pessoas de 60 anos acima) aumentaram signifi cativamente 
(cerca de 120 %), enquanto o de crianças, entre 0 a 14 anos aumentaram 28 %. Segundo 
o IBGE (2001), estima-se que em 2005 o Brasil seja a sexta maior população de Idosos 
do mundo com aproximadamente 32 milhões de pessoas nesse grupo. Foi a partir de 
estudos bibliográfi co, utilizando livros, artigos, sites e dados do IBGE para poder identifi car 
a qualidade das políticas públicas relacionadas ao idoso. Em conseqüência disso, o 
signifi cativo aumento da população de idosos vem sendo motivo de grande preocupação 
pelas implicações que se possa ter, já que o atendimento de necessidades básicas desta 
faixa etária necessita de mais cuidados e boas políticas públicas, em ação para promover 
seu bem estar físico, social, econômico e psicológico. Este trabalho dedicou-se a análise 
de temas como a rede nacional de proteção e defesa da pessoa idosa, assistência social, 
previdência social, saúde, direitos básicos, Política Nacional do Idoso, transporte e lazer do 
idoso. No entanto, essa faixa etária da população precisa em caráter de urgência uma boa 
infra-estrutura básica de atendimento que lhes garanta uma boa qualidade de vida e não 
apenas uma longevidade. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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GLOBALIZAÇÃO: CENÁRIO DO DESENVOLVIMENTO 
DESIGUAL. 

Monike Barbosa Andrade (Curso de Serviço Social UNIT, nike_yki@hotmail.com); Sara 
Alves de Oliveira (Curso de Serviço Social UNIT, sara-alves-princess@hotmail.com); 
Thaysa Albuquerque de Menezes (Curso de Serviço Social UNIT, thaysaalbuquerque@
hotmail.com); Maria Balbina de Carvalho Menezes Prof. M.S.c Orientador. (Serviço Social-  
mbalbina@oi.com.br).

A chamada globalização teoricamente tem como um dos objetivos, considerando o grau 
da sua complexidade, integrar os indivíduos no aspecto social, político, econômico e 
cultural, mas na mesma proporção ela acaba excluindo. O desenvolvimento do capitalismo 
é um fator contribuinte para os danos causados as classes menos favorecidas por conta 
da concentração de capital e a expansão da pobreza através das propriedades privadas, 
mercado livre, hiper-consumismo, individualismo, acúmulos de riquezas gerando assim um 
cenário do desenvolvimento desigual. A abordagem retratada nesse contexto apresenta 
uma junção dos aspectos que difi culta a inserção do individuo na sociedade moderna. De 
forma geral é abordado os três tipo de pobreza e o último nível delas a miséria, que por 
meio de pesquisa bibliográfi ca foi possível aprofundar as informações. A fi nalidade desse 
estudo é retratar o cenário do mundo globalizado compreendendo como se apresenta o 
capitalismo e a sua relação com a desigualdade social. Assim, após a revisão de literatura 
e pesquisa bibliográfi ca, pôde-se ter uma aproximação teórica com duas categorias de 
análise  capitalismo e desigualdade social que no contexto globalizado estão vinculadas ao 
modo de produção capitalista onde emerge uma população com vários tipos de pobreza. 
Percebeu-esse a necessidade do crescimento econômico alinhado as novas tecnologias, 
mas, evidenciaram-se também todos os desafetos em termos de trabalho, políticas públicas, 
qualidade de vida destinada à população de baixa renda sujeita a um estado de proteção 
que não atende as necessidades mais elementares. Destaca-se também a ausência de 
oportunidade de serem verdadeiramente incluídas no contexto do trabalho e usufruto de 
bens e serviços assegurados pela condição cidadã, as classes sociais desfavorecidas 
na óptica do capital as quais não conseguem acompanhar o ritmo de crescimento e de 
inovações da sociedade globalizada. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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TECNOLOGIAS, INOVAÇÃO E ENTRETENIMENTO. 

Vinicius Silva Santos (Orientador. Curso de Ciência da Computação UFS/São Cristovão, 
vinnymil@yahoo.com.br).

O objetivo principal dessa pesquisa é analisar a utilização das tecnologias da comunicação e 
da informação no mercado de entretenimento no município de Aracaju  Sergipe. Trata-se de 
uma pesquisa intitulada Tecnologias, Inovação e Entretenimento em desenvolvimento pela 
Universidade Federal de Sergipe, através do curso de Ciência da Computação e Sistemas 
de Informação, durante a disciplina Informática, Ética e Sociedade. Foram pesquisadas 
dez empresas, organizações ou programas sociais que atuam na área de entretenimento 
com auxilio das tecnologias da informação e da comunicação. Os principais objetivos da 
pesquisa são: 1) Analisar os níveis de utilização dos suportes tecnológicos por empresas, 
organização ligada ao mercado de entretenimento do município de Aracaju. 2) Identifi car o 
potencial do mercado de trabalho voltado ao entretenimento do cidadão Aracajuano com 
suporte das tecnologias da informação e da comunicação. 3)  Investigar o perfi l dos usuários 
dos meios de entretenimento no município de Aracaju. 4) Observar o cotidiano das empresas 
que atuam no ramo do entretenimento, analisando seu cotidiano, formação, espaço de 
atuação, inovação tecnológica e mercado de trabalho. A metodologia utilizada na pesquisa 
foi qualitativa, tomando como base a pesquisa de campo e/ou pesquisa exploratória com 
a utilização de um questionário fechado e o observação/análise do cotidiano da empresas 
de entretenimento e a infl uência das tecnologias da informação e da comunicação. Quanto 
ao potencial do mercado de trabalho voltado ao entretenimento do cidadão Aracajuano, 
podemos destacar que ainda são poucas as alternativas e possibilidades encontradas para 
os profi ssionais que trabalham no ramo de TI. De igual modo, é possível notar que grande 
parte das organizações e empresas pesquisadas não dispõe de um quadro de funcionários 
qualifi cados. Sendo assim, o setor de entretenimento do município de Aracaju necessita 
de profi ssionais formados na área para atuar nesse mercado. Em relação ao perfi l dos 
usuários dos meios de entretenimento do município de Aracaju podemos dizer que este 
panorama varia muito em decorrência ao tipo de entretenimento ofertado por cada empresa/
organização. Por fi m, com o resultado das primeiras análises da pesquisa, observamos que 
o mercado de entretenimento com auxilio das tecnologias da comunicação e da informação 
no município de Aracaju, estado de Sergipe não dispõe de uma estrutura tecnológica, 
profi ssional e operacional sufi ciente para promover outras formas de entretenimento ao 
seu público. Existem experiências pontuais na área e, sobretudo, organizações particulares 
que desempenham o serviço de entretenimento do estado. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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POLÍTICA CRIMINAL BRASILEIRA PARA PESSOAS 
DOENTES MENTAIS OU COM DESENVOLVIMENTO 

MENTAL INCOMPLETO OU RETARDADO.

Alessandro Araujo Mendes (Pesquisador - Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, 
Gestão Socioeducacional e Formação do Professor - UNIT; sandroaless@bol.com.br); Kátia 
Regina Lopes Costa (Pesquisadora - Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Gestão 
Socioeducacional e Formação do Professor  UNIT, katia_rlc@yahoo.com.br).

Muitas pessoas com algum tipo de defi ciência estão sendo tratadas da mesma forma que 
eram tratadas na Idade Média. Não se respeitam os direitos destas pessoas; são subjugadas 
e ignoradas pela sociedade e pelo Estado. Quando se fala em defi ciência, pensa-se logo 
em defi ciência física; na verdade ela também pode ser sensorial e intelectual. É nesta que 
iremos trabalhar. Pessoas com defi ciências mentais ou intelectuais são julgadas e colocadas 
em manicômios judiciários como se fossem doentes mentais. Independentemente de ser 
defi ciente ou doente mental, os mesmos só devem ser colocados em medidas de segurança 
se não houver nenhum outro meio para seu tratamento; quando todas as outras formas 
de tratamento não tiverem surtido efeito, quais sejam: tratamento em domicílio, postos de 
saúde ou internação em estabelecimentos próprios para cuidar de pessoas com defi ciência 
e doença mental. O método utilizado foi a pesquisa qualitativa de cunho bibliográfi co e 
descritiva, fazendo-se um apanhado na doutrina especializada, bem como legislação 
pertinente, revistas e sites da internete; fazendo-se um apanhado sobre como os defi cientes 
mentais (intelectuais) que cometem crimes são tratados pela política criminal do Brasil. 
Um doente mental sendo absolvido pela prática de um crime e sendo submetido à medida 
de segurança, ele vai, na verdade, ser condenado a uma espécie de prisão perpétua. Ela 
será internada em casa especializada e difi cilmente se recuperará, fi cando eternamente 
em uma prisão perpétua. Desta feita, uma pessoa doente mental submetida a medida de 
segurança (mesmo que absolvida), tem menos direitos do que pessoas sãs condenadas. 
Uma pessoa doente mental submetida a medida de segurança (mesmo que absolvida), 
tem menos direitos do que pessoas sãs condenadas. Estas têm direitos à: progressão de 
regime, detração penal, prescrição, sursis, livramento condicional, liberdade provisória com 
ou sem fi ança, etc. Tratamos nossos doentes mentais com mais rigor do que tratamos os 
nossos criminosos, pois o criminoso é aquele que pode optar pela prática ou não de um 
crime, mas opta em praticá-lo; já a pessoa portadora de defi ciência mental não teve essa 
opção, mesmo assim, o ordenamento jurídico brasileiro (sistema criminal) é mais rigoroso 
com eles. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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PESQUISA E SERVIÇO SOCIAL: QUAL RELAÇÃO? 

Clarissa Augusto Barreto Monteiro. clarissaaugusto@yahoo.com.br. 

A pesquisa surge no âmbito do Serviço Social nos anos de 1970 e de 1980, em nível de 
pós graduação e graduação, respectivamente. Nos dois momentos históricos, justifi cou-
se o seu desenvolvimento diante do processo de transformação da profi ssão que passou 
a exigir profi ssionais críticos, refl exivos e com o domínio da realidade na qual estavam 
inseridos. Foi refl exo do amadurecimento acadêmico e científi co que lhe proporcionou 
também produção de conhecimento. Diante desse contexto, apresentamos uma refl exão 
acerca da relação Pesquisa e Serviço Social na contemporaneidade, tomando como 
referência a fala de profi ssionais de diversos espaços sócio-ocupacionais do município de 
Aracaju/SE. O nosso objetivo foi, pois, identifi car se está o Serviço Social atuando nos 
espaços sócio-ocupacionais para além da intervenção, conforme determina a legislação 
e as novas demandas a ele postas socialmente. Como forma de responder às nossas 
inquietações, a saber: Existe relação entre Pesquisa e Serviço Social? O assistente social 
é um pesquisador? A Pesquisa faz parte do Cotidiano Profi ssional?, foram entrevistadas, 
por alunos em atividade de práticas investigativas, 20 (vinte) assistentes sociais, contatadas 
em campos de estágio ou aleatoriamente, a partir de sua disponibilidade em responder as 
questões elaboradas. A coleta e análise de dados foram feitas no decorrer da unidade II 
da disciplina Pesquisa em Serviço Social, tendo como suporte teórico o método dialético. 
Segundo as assistentes sociais entrevistadas, a pesquisa é importante para a profi ssão. 
Com ela é possível a realização de uma prática mais efetiva e efi caz, uma vez que a mesma 
é utilizada como instrumento para o melhor entendimento da questão social, objeto do 
Serviço Social. Acerca do segundo questionamento apresentado, ou seja, se o assistente 
social é um pesquisador, 100% (cem por cento) das entrevistadas defi niram que sim, pois 
ele investiga e atua no campo das ciências sociais. No tocante a terceira questão formulada, 
os assistentes sociais, majoritariamente, afi rmaram não fazerem uso da pesquisa em seu 
cotidiano profi ssional, devido às demandas institucionais e atendimento aos usuários; pouca 
experiência para o exercício investigativo; ou, pela falta de estímulo dada à aproximação da 
aposentadoria, como em alguns casos foi verifi cado. O Serviço Social possui historicamente 
o caráter interventivo. Entretanto, diante das transformações ocorridas no seio da profi ssão, 
é necessário que a pesquisa seja concebida como algo intrínseco à mesma, pois a atitude 
investigativa permite ao assistente social olhar para além do que está posto, transcendendo 
a realidade tal como se apresenta. Com esta é possível desvendar as relações e construir 
conhecimento acerca das mesmas, favorecendo, a partir de refl exões e críticas, uma prática 
profi ssional consistente e coerente. Deve ser indissociável, pois, a relação investigação e 
intervenção, não só no âmbito acadêmico, mas nos campos de prática também, mesmo 

que o profi ssional não seja pesquisador em tempo integral. (PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA PRÁTICA DO 
ENSINO RELIGIOSO. 

Ranúsia Pereira Silva dos Santos (UFS/EDUCON, nusa_pereira@yahoo.com.br); Edineide 
Santana (Universidade Lusófona, edineide_santana@yahoo.com.br); Julita Batista da Cruz 
Lopes (Universidade de Lusófona, Julita.lopes@yahoo.com.br).

O cenário educacional em que o Ensino Religioso está inserido, nos últimos tempos, tem 
sinalizado para a criação de políticas alternativas de como desenvolver na prática uma temática 
tão polêmica como a religiosidade. A disciplina de Ensino Religioso quando trabalhada na 
escola recebe várias defi nições e formas assumindo diferentes representações que fogem 
do cunho científi co e absorve um caráter pessoal, de realização e aceitação integral na 
sua dimensão religiosa.  É referindo-se a Aula de Religião que os sujeitos da Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) buscam a disciplina, pensando encontrar a frente dela, não um  
professor,  mas sim um educador, uma pessoa que dará um caráter interconfessional as 
temáticas sugeridas e abordadas. Neste sentido, este estudo busca apresentar os objetivos 
alcançados ao longo de dois semestres, no ano de  2009, nas turmas da modalidade da 
EJA - 3ª etapa do Ensino Fundamental que corresponde no ensino regular às 7ª e 8ª séries, 
do Colégio Estadual Profª. Judite Oliveiras, em Aracaju- SE. Na metodologia, este estudo 
traz como referências metodológicas iniciais, uma pesquisa de campo aplicada por meio 
de instrumentais em duas turmas, num total de 36 alunos, buscando entender através 
das respostas dadas aos questionamentos básicos: a denominação religiosa dos sujeitos; 
como eles entendiam a necessidade da disciplina na matriz curricular da EJA; o que eles 
gostariam de discutir e contribuir dentro da disciplina; e quais seriam os pontos críticos para 
solucionar e entender as religiões cristãs e as não cristãs. Dos questionamentos levantados, 
fi cou clara a resistência do público em não desejar conhecer um pouco mais das religiões 
cristãs e não cristãs e sim acomodarem-se as suas religiões, defendendo-as sem ao 
menos compreender que o Ensino Religioso desenvolvido em sala de aula deveria trilhar 
por um caráter Inter-Religioso assumido nos anos 90, que desprezou um ensino orientado 
por igrejas cristãs, para ser assumido por todas as religiões, tradições e organizações 
religiosas, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 93.94/96. E para 
melhor entender esta resistência, a luta das representações dentro do cotidiano dos sujeitos 
utilizou-se a categoria das representações de Roger Chartier. Por fi m, a pesquisa apresenta 
resultados de um grupo social que delimita seu espaço, não se preocupa em só afastar-se 
do convívio social, mas representa de fato o que cabe a escola e ao educador no sentido 
de apresentar alternativas de como fazer seu público abrir-se aos novos conhecimentos 
e às novas representações  sem que seja necessário esquecer-se das que já possuem. 
(PRATICAS INVESTIGATIVAS)
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EDUCAÇÃO: DESAFIOS E CAMINHO PARA A 
LIBERDADE SOCIAL E CULTURAL. 

Marluce lima Andrade (pós-graduada psicopedagogia institucional-faculdade atlântico, 
marlucela@hotmail.com); Gustavo dos Santos (curso de História-UNIT, bolsista da fapitec- 
se, guguzinho.91@hotmail.com.

Falar da situação e da organização do sistema escolar com todas as suas interferência 
externa e internas, positivas e negativas será uma tarefa no qual iremos sentir algumas 
difi culdades, pelo fato da existência de muitas contradições e por ser algo muito subjetivo e 
heterogêneo logo, presente trabalho foi elaborado com o objetivo Analisar os procedimentos 
didáticos, metodológicos e avaliativos, que compõe as esferas relacionadas a educação 
dentro de suas atribuições. Para elaboração deste artigo optou-se por uma pesquisa 
bibliográfi ca, documental e entrevistas com alunos , professores funcionários e direção do 
colégio estadual José de Matos Teles  na cidade de Japaratuba-SE. Neste sentido ,observou-
se que funcionários alunos e professores avalia que família e a comunidade participa apenas 
quando acontece grandes eventos na escola. Entretanto nessas discursos não ouve avanço 
considerável, diferentemente do que se refere a respeito de religião e sexualidade, temas 
estes polêmicos e contraditórios   levantados pelos alunos. Apesar da família ser a peça 
primordial na escola, ela  não participar intensamente na vida escolar de seus fi lhos com 
isso pode impossibilitar que o educador desenvolva uma trabalho educacional voltado  para 
a liberdade social e cultural. (DISSERTAÇÃO)
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TOBIAS BARRETO E O MOVIMENTO DA 
ESCOLA DO RECIFE.

José Ricardo Freitas Nunes (Mestrando- PPED /GPHPE/UNIT) jricardofn@yahoo.com.br; 
José Gilvam da Luz (Mestrando- PPED /GPHPE/UNIT) prof.gilvan.luz@gmail.com; Simone 
Silvestre Santos Freitas (GPHPE/UFS) silvestrebb@hotmail.com; Prof. Dr. Miguel André 
Berger (PPED/GPHPE/UNIT) miguel_berger@unit.br.

A pesquisa se fundamentou nos textos de estudiosos como do próprio Tobias Barreto de 
Menezes e de seus comentadores, Luiz Antônio Barreto e Jorge Carvalho do Nascimento, 
a partir destes, analisamos a construção descritiva dos elementos teóricos tais como: 
ciência, homem, conhecimento e cultura. Compreender esses conceitos é determinante 
para entender o pensamento do sergipano acerca da educação e sua difusão por meio da 
Escola do Recife.  O artigo aborda contextualização histórica da problemática investigada 
suas relações e implicações teóricas, bem como a educação científi ca ou aos estudos do 
chamado germanismo pedagógico. A metodologia empregada toma por base a aplicação 
de instrumentos que se inserem no âmbito da História Cultural, conferindo ênfase ao 
signifi cado e ao sentido que a educação assume, tanto conceitual, como da realidade 
sobre a qual a educação se volta para análises e intervenções. Neste contexto, se registra 
três hipóteses: o pensamento tobiático constitui uma interpretação de caráter evolutivo 
das noções educacionais? A dimensão objetiva do conhecimento provindo da história, 
expressa uma tentativa de síntese entre o saber fi losófi co e o científi co? O sistema fi losófi co 
tobiático é resultante dos muitos modos de pensar, em voga no seu tempo? Os quais podem 
destacar o espiritualismo eclético, romantismos, positivismo, racionalismo, cientifi cismo, 
evolucionismo. Sendo estes determinantes na elaboração dos pré-supostos conceituais 
acerca da educação defendida pelo intelectual. Para tanto, investigamos uma dimensão 
humana, essencialmente prática, mas que não exclui as refl exões históricas sobre a 
dimensão educacional na qual se insere. Depois de realizados estudos, constata-se uma 
estrutura racional das ideias tobiaticas determinantes na confi guração que o intelectual faz 
da educação e as executam na Escola do Recife. (DISSERTAÇÃO)
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A TRAJETÓRIA EDUCACIONAL DE 
TOBIAS BARRETO (1839 a 1889). 

José Ricardo Freitas Nunes (Mestrando- PPED /GPHPE/UNIT) jricardofn@yahoo.com.br; 
Simone Silvestre Santos Freitas (GPHPE/UFS) silvestrebb@hotmail.com; e Prof. Dr. Miguel 
André Berger (PPED/GPHPE/UNIT) miguel_berger@unit.br.

O artigo aborda a contextualização histórica suas relações e implicações teóricas, bem 
como as experiências educacionais até atingir o chamado germanismo pedagógico. A 
metodologia empregada toma por base a aplicação de instrumentos que se inserem no 
âmbito da História Cultural, conferindo ênfase ao signifi cado e ao sentido que a educação 
assume, tanto conceitual, como da realidade sobre a qual a pedagogia se volta para 
análises. A pesquisa se fundamenta nos textos do próprio Tobias Barreto de Menezes e 
de seus comentadores, Luiz Antônio Barreto e Jorge Carvalho do Nascimento, a partir 
destes, analisamos a trajetória descritiva dos elementos teóricos e práticos vivenciados pelo 
sergipano, desde nascimento à morte. Tais como: ciência, homem, conhecimento e cultura. 
Compreender esse processo é determinante para entender o pensamento do intelectual 
acerca da sua formação e sua ideias difundidas por meio da Escola do Recife. Das 
corretes fi losófi cas da época podem ser destacadas o espiritualismo eclético, romantismos, 
positivismo, racionalismo, cientifi cismo, evolucionismo. Sendo estes determinantes na 
elaboração dos signifi cados de produção literária defendida por Tobias Barreto. Depois de 
realizados estudos, constata-se uma estrutura racional das ideias tobiáticas determinantes 
na confi guração que o intelectual faz da educação da antropologia da natureza das ciências 
e as exprimem em suas obras. (DISSERTAÇÃO)
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EDUCAÇÃO: DESAFIOS E CAMINHO PARA A 
LIBERDADE SOCIAL E CULTURAL. 

Marluce Lima Andrade ( pós-graduada psicopedagogia institucional-faculdade atlântico, 
marlucela@hotmail.com); Gustavo dos Santos (curso de História-UNIT, bolsista da fapitec- 
se, guguzinho.91@hotmail.com.

Falar da situação e da organização do sistema escolar com todas as suas interferência 
externa e internas, positivas e negativas será uma tarefa no qual iremos sentir algumas 
difi culdades, pelo fato da existência de muitas contradições e por ser algo muito subjetivo e 
heterogêneo logo, presente trabalho foi elaborado com o objetivo Analisar os procedimentos 
didáticos, metodológicos e avaliativos , que compõe as esferas relacionadas a educação 
dentro de suas atribuições. Para elaboração deste artigo optou-se por uma pesquisa 
bibliográfi ca, documental e entrevistas com alunos , professores funcionários e direção do 
colégio estadual José de Matos Teles  na cidade de Japaratuba-SE. Neste sentido ,observou-
se que funcionários alunos e professores avalia que família e a comunidade participa apenas 
quando acontece grandes eventos na escola. Entretanto nessas discursos não ouve avanço 
considerável, diferentemente do que se refere a respeito de religião e sexualidade, temas 
estes polêmicos e contraditórios   levantados pelos alunos. Apesar da família ser a peça 
primordial na escola, ela  não participar intensamente na vida escolar de seus fi lhos com 
isso pode impossibilitar que o educador desenvolva uma trabalho educacional voltado  para 
a liberdade social e cultural. (DISSERTAÇÃO)
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TOBIAS BARRETO E O MOVIMENTO DA  
ESCOLA DO RECIFE. 

José Ricardo Freitas Nunes (Mestrando- PPED /GPHPE/UNIT) jricardofn@yahoo.com.br; 
José Gilvam da Luz (Mestrando- PPED /GPHPE/UNIT) prof.gilvan.luz@gmail.com; Simone 
Silvestre Santos Freitas (GPHPE/UFS) silvestrebb@hotmail.com; e Prof. Dr. Miguel André 
Berger (PPED/GPHPE/UNIT) miguel_berger@unit.br.

A pesquisa se fundamentou nos textos de estudiosos como do próprio Tobias Barreto de 
Menezes e de seus comentadores, Luiz Antônio Barreto e Jorge Carvalho do Nascimento, 
a partir destes, analisamos a construção descritiva dos elementos teóricos tais como: 
ciência, homem, conhecimento e cultura. Compreender esses conceitos é determinante 
para entender o pensamento do sergipano acerca da educação e sua difusão por meio da 
Escola do Recife.  O artigo aborda contextualização histórica da problemática investigada 
suas relações e implicações teóricas, bem como a educação científi ca ou aos estudos do 
chamado germanismo pedagógico. A metodologia empregada toma por base a aplicação 
de instrumentos que se inserem no âmbito da História Cultural, conferindo ênfase ao 
signifi cado e ao sentido que a educação assume, tanto conceitual, como da realidade 
sobre a qual a educação se volta para análises e intervenções. Neste contexto, se registra 
três hipóteses: o pensamento tobiático constitui uma interpretação de caráter evolutivo 
das noções educacionais? A dimensão objetiva do conhecimento provindo da história, 
expressa uma tentativa de síntese entre o saber fi losófi co e o científi co? O sistema fi losófi co 
tobiático é resultante dos muitos modos de pensar, em voga no seu tempo? Os quais podem 
destacar o espiritualismo eclético, romantismos, positivismo, racionalismo, cientifi cismo, 
evolucionismo. Sendo estes determinantes na elaboração dos pré-supostos conceituais 
acerca da educação defendida pelo intelectual. Para tanto, investigamos uma dimensão 
humana, essencialmente prática, mas que não exclui as refl exões históricas sobre a 
dimensão educacional na qual se insere. Depois de realizados estudos, constata-se uma 
estrutura racional das ideias tobiaticas determinantes na confi guração que o intelectual faz 
da educação e as executam na Escola do Recife. (DISSERTAÇÃO)
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A TRAJETÓRIA EDUCACIONAL DE 
TOBIAS BARRETO (1839 a 1889). 

José Ricardo Freitas Nunes (Mestrando- PPED /GPHPE/UNIT) jricardofn@yahoo.com.br; 
Simone Silvestre Santos Freitas (GPHPE/UFS) silvestrebb@hotmail.com; e Prof. Dr. Miguel 
André Berger (PPED/GPHPE/UNIT) miguel_berger@unit.br.

O artigo aborda a contextualização histórica suas relações e implicações teóricas, bem 
como as experiências educacionais até atingir o chamado germanismo pedagógico. A 
metodologia empregada toma por base a aplicação de instrumentos que se inserem no 
âmbito da História Cultural, conferindo ênfase ao signifi cado e ao sentido que a educação 
assume, tanto conceitual, como da realidade sobre a qual a pedagogia se volta para 
análises. A pesquisa se fundamenta nos textos do próprio Tobias Barreto de Menezes e 
de seus comentadores, Luiz Antônio Barreto e Jorge Carvalho do Nascimento, a partir 
destes, analisamos a trajetória descritiva dos elementos teóricos e práticos vivenciados pelo 
sergipano, desde nascimento à morte. Tais como: ciência, homem, conhecimento e cultura. 
Compreender esse processo é determinante para entender o pensamento do intelectual 
acerca da sua formação e sua ideias difundidas por meio da Escola do Recife. Das 
corretes fi losófi cas da época podem ser destacadas o espiritualismo eclético, romantismos, 
positivismo, racionalismo, cientifi cismo, evolucionismo. Sendo estes determinantes na 
elaboração dos signifi cados de produção literária defendida por Tobias Barreto. Depois de 
realizados estudos, constata-se uma estrutura racional das ideias tobiáticas determinantes 
na confi guração que o intelectual faz da educação da antropologia da natureza das ciências 
e as exprimem em suas obras. (DISSERTAÇÃO)
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O ENSINO DE FILOSOFIA NAS ESCOLAS DA REDE 
PRIVADA DE ARACAJU: /UMA REFLEXÃO. 

Edney Menezes Nogueira (Mestre em Filosofi a pela Pontifícia Universidade Gregoriana 
de Roma-Itália, edneymenezes1@hotmail.com), Patrícia Batista dos Santos (Núcleo de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe- UFS, pet.bs@oi.com.br), Marcio 
José Fidelis Neri (Núcleo de Pós-graduação de Docência e Tutoria no Ensino à Distância - UNIT, 
prof_fi delis@yahoo.com.br). 

Com este trabalho queremos apresentar o resultado de um trabalho feito a partir de uma 
pesquisa in loco em algumas escolas da rede privada da cidade de Aracaju-SE. O objeto de 
nossa pesquisa foi a prática pedagógica vista a partir do ensino da disciplina de Filosofi a, 
onde pudemos constatar que, apesar de fazer parte do currículo obrigatório, a disciplina de 
Filosofi a ainda é vista e tratada como uma disciplina de segundo plano. A não valorização 
desta disciplina, segundo o que pudemos observar, possui duas causas principais. A primeira 
diz respeito à história da educação no Brasil, onde graças ao regime militar a disciplina de 
Filosofi a foi retirada do  currículo; a segunda causa, a nosso ver, é cultural. Esta se manifesta 
como refl exo de uma mentalidade positivista de uma sociedade profundamente marcada 
pelo materialismo onde disciplinas como Filosofi a parecem não ter muita importância para 
a vida das pessoas. As políticas pedagógicas das escolas observadas possuem a nítida 
preocupação em preparar os alunos apenas para o vestibular. Diante desta preocupação, o 
ensino ganha um aspecto muito mais técnico do que refl exivo. Portanto, a partir de coletas 
de dados, a saber, observação /in loco/, entrevistas com coordenadores pedagógicos, com 
professores e com os próprios alunos, bem como nos servindo de um extenso material 
didático que nos serviu de fonte para a pesquisa, procuramos refl etir sobre a realidade 
do cotidiano escolar a partir da importância dada, dentro da grade curricular e da própria 
política pedagógica das escolas à disciplina de Filosofi a. Os fundamentos teóricos e 
metodológicos neste trabalho estão contidos os saberes da Nova História e História da 
Educação, e utilizaremos autores como: Lopes e Galvão, Lipman,  Chervel,  Bittencourt, 
dentre outros. Portanto, apresentamos este artigo como resultado desta acurada pesquisa. 
Com isto, pretendemos, antes de mais nada, denunciar o desprezo no qual está submetida 
a fi losofi a no ensino médio e avaliar a prática pedagógica do ensino de fi losofi a nas escolas 
da rede privada de Aracaju. A relevância deste estudo está, sobretudo, no fato de apresentar 
um diagnóstico do dia a dia da prática escolar, aqui referida à rede privada, mostrando um 
acentuado comportamento que supervaloriza o conhecimento acumulativo de informações 
em detrimento de um conhecimento dinâmico e criador proporcionado pela refl exão 
fi losófi ca.
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A FESTA DO MASTRO EM CAPELA – SE. 

Aline Conceição Barbosa de Santana (Curso de História / UNIT, linny_sud@hotmail.com), 
Aline Taíse Melo Salomão (Curso de História / UNIT, lalinhasalomao@hotmail.com), Darlene 
Souza Santos (Curso de História / UNIT, darlene_souzas@hotmail.com), Raquel Almeida da 
Silva (Curso de História / UNIT, quel.zinhaquel@hotmail.com), Hortência de Abreu Gonçalves 
(UNIT, ensino.pesquisa@yahoo.com.br)

A festa do mastro na cidade de Capela surgiu em 1939, a partir das iniciativas de Nelson 
Melo, Anderson Melo, Napoleão Francisco Melo e Wilson Melo, os quais no passado, 
entraram em contato com essa manifestação da cultura popular na época em que residiam 
na cidade de Salgado e decidiram levá-la para Capela. Em 29 de junho de 1939 foi realizada 
a primeira festa do mastro no município, havendo nesta apenas a participação da família 
Melo, alguns convidados e uma tímida presença da comunidade, em virtude de ser uma 
festa de criação recente e introdutória de costumes novos, entre os quais estavam a busca 
do mastro na mata e a prática de sujar os corpos com lama. Trata-se de um levantamento 
bibliográfi co direcionado às fontes secundárias que abordam a temática, considerando 
autores sergipanos e nacionais. Constatou-se que esta festa é muito popular e tradicional 
para o município, sem esquecer o enfoque dado a ela em termos culturais, desde a busca 
do mastro na mata até o espetáculo lúdico iluminado pela fogueira ao seu entorno.  Conclui-
se assim que, por intermédio desta festa, ocorre uma confraternização familiar e entre 
moradores e turistas, levados a ela pela curiosidade do seu signifi cado, lembrando ainda 
que o mastro é enfeitado por diversos presentes atraentes, para quem conseguir pega-los 
em meio a uma guerra de buscapés.
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A MORTE EM LARANJEIRAS: QUANDO OS MORTOS 
DEIXARAM DE SER ENTERRADOS NAS IGREJAS E 

PASSARAM A SER ENTERRADOS NOS 
CEMITÉRIOS (1852-1867). 

Aline Conceição B. de Santana (Curso de História / UNIT, linny_sud@hotmail.com), Darlene 
Souza Santos (Curso de História / UNIT, darlene_souzas@hotmail.com), Raquel Almeida da 
Silva (Curso de História / UNIT, quel.zinhaquel@hotmail.com), Joceneide Cunha dos Santos 
(UNIT / UFBA, joceneidecunha@oi.com.br)

Um estudo acerca da  morte parece pouco atraente para alguns, porém muito instigante 
para os menos preconceituosos em relação a um tema que desperta arrepios na 
contemporaneidade, mas que no Brasil oitocentista era encarado como motivo de festa, 
dada a crença de que a morte não era o fi m, mas o início de uma nova vida junto de 
Deus, a qual tinha de ser iniciada nos solos sagrados das igrejas, motivo pelo qual os 
moribundos se preparavam através do registro de suas vontades pós-morte em contas 
de enterro inseridas em seus testamentos e inventários. Por isso, pretendemos analisar 
os rituais de morte na Laranjeiras Oitocentista, no período de 1852 a 1867. Através das 
leituras e fi chamentos dos inventários, analisando as contas de enterro referentes a esse 
período  encontradas nos testamentos e inventários presentes no Arquivo do Judiciário 
do Estado de Sergipe. Remetemo-nos à observação das práticas fúnebres do Brasil 
oitocentista na cidade de Laranjeiras onde haviam enterramentos nas Igrejas Católicas, 
além de elencar outros elementos pertencentes à cultura funerária vigente, a exemplo da 
contratação de pobres para participarem do enterro, das várias missas de corpo presente 
que deveriam ser realizadas, a descrição da roupa fúnebre a ser utilizada pelo indivíduo, 
a quantidade de velas que deveria ser queimada e mesmo quanto deveria ser despendido 
com essas responsabilidades, além é claro dos gastos com a igreja.  Ao analisar esses 
fatos percebemos que muito dinheiro era despendido no cumprimento dos ritos fúnebres 
do oitocentos e  que mesmo com a proibição dos enterramentos nas igrejas efetuado pelo 
império em 1835 tais práticas continuaram a ser executadas, principalmente porque a 
sociedade se revoltou em relação a tal decisão e continuou enterrando os seus mortos nas 
igrejas, abstendo-se disso apenas por causa das várias advertências médicas relacionadas 
a essa prática, em virtude da crença de que a convivência tão próxima entre vivos e mortos 
era extremamente prejudicial à saúde dos vivos e a causa de várias doenças defl agradas 
durante o império, razão pela qual aconteceria a criação dos cemitérios, evidenciando-se 
essa prática na cidade de Laranjeiras já na segunda metade do século XIX.
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FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA A 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. 

Adenilson Souza Cunha Júnior; adenilson.ufs@gmail.com

A centralidade das discussões no que tange a formação continuada de professores para 
atuarem na Educação de Jovens e Jovens Adultos (EJA) ocupa, no cenário atual, um papel 
relevante no que se refere à criação e o fomento de estratégias pedagógicas que contemplem 
essa modalidade de ensino e contribuam para diminuir a evasão e conseqüentemente 
assegurem a condição de cidadania dos sujeitos nela envolvidos. Neste estudo, a partir 
de leituras bibliográfi cas sobre a temática em questão e a utilização de questionários, 
pesquisamos um grupo de vinte e um professores que atuam na modalidade de ensino 
para Jovens e Adultos na rede municipal de ensino de Vitória da Conquista (BA). Quando 
questionados quanto à formação inicial que receberam para atuarem nessa modalidade de 
ensino, dos vinte e um sujeitos pesquisados apenas um considera adequada, residindo ai 
a necessidade de se repensar a formação continuada de professores para atuarem dentro 
das exigências requeridas na Educação de Jovens e Adultos, tendo em vista a constatação 
através da pesquisa que os cursos de formação inicial, na forma de licenciatura, não 
contemplam em suas grades curriculares uma disciplina específi ca para atuarem nesta 
modalidade de ensino. Conclui-se deste estudo, que mudanças nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de Professores (DCN/s), bem como a formação continuada 
em exercício promovidas pelas redes estaduais e municipais de ensino minimizariam essa 
discrepância entre teoria e prática docente, estimulando estratégias didático-pedagógicas 
para garantir os processos de ensino-aprendizagem entre os sujeitos que demandam essa 
categoria de ensino.
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA O USO 
PEDAGÓGICO DO COMPUTADOR. 

Joniely Cheyenne Moura Cruz (jonycheyenne@yahoo.com.br); Kelly Araújo Valença Oliveira 
(araujo_kelly71@yahoo.com.br); Edineide Santana (edineide_santana@yahoo.com).

O processo de informatização em nossa sociedade vem acompanhado da crescente 
utilização da informática também nas escolas. Estudos sobre o tema apontam, no entanto, 
que a formação do professor para a utilização da informática nas práticas educativas 
não tem sido priorizada, ao contrário da compra de computadores de última geração e 
de programas educativos pelas escolas, transparecendo a ideia de que os equipamentos 
sozinhos podem melhorar a qualidade das práticas educativas. Partindo desse pressuposto, 
este estudo tem como objetivo compreender o processo de formação do professor para a 
utilização da informática nas práticas educativas. Logo, o maior desafi o das escolas será 
desenvolver uma metodologia adequada à exigência do profi ssional dos novos tempos, com 
a inserção da informática numa proposta pedagógica que respeite o contexto sociopolítico, 
as condições prévias do aluno e os processos de avaliação. Busca-se com essa pesquisa 
responder as seguintes indagações: como e quando a escola poderá integrar o computador 
a seus espaços de saber, de modo a restabelecer as formas de aprendizagem que 
enfatizam a ação e a refl exão dos alunos? Como preparar o professor para atuar nessa nova 
realidade? Para responder as indagações propostas, a pesquisa será desenvolvida numa 
linha de pesquisa-ação, utilizando para sua concretude o estudo de caso, numa escola 
da Rede Municipal de Ensino de Aracaju, com professores das séries iniciais do ensino 
fundamental. Para a investigação serão utilizados instrumentos como, questionários, planos 
de intervenção e entrevistas.  A análise dos dados será realizada de forma qualitativa e 
quantitativa, com a construção de uma proposta de intervenção em conjunto com os sujeitos 
da pesquisa. Esta intervenção através da pesquisa-ação se dará prioritariamente na atuação 
do professor no sentido de prepará-lo para desenvolver as competências necessárias para 
atuar no processo de interação com os alunos em ambientes de aprendizagem. Diante 
desse contexto de transformação e de novas exigências em relação ao aprender, as 
mudanças prementes não dizem respeito à adoção de métodos diversifi cados, mas sim 
à atitude diante do conhecimento e da aprendizagem, bem como uma nova concepção de 
homem, de mundo e de sociedade. Isso signifi ca que o professor terá papéis diferentes a 
desempenhar, o que tornam necessários novos modos de formação que possam prepará-
lo para o uso pedagógico do computador, assim como para refl etir sobre a sua prática e 
durante a sua prática (refl exão na prática e sobre a prática, conforme Shön, 1992), acerca 
do desenvolvimento, da aprendizagem e de seu papel de agente transformador de si mesmo 
e de seus alunos.
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O RESGATE MEMORIAL NA EJA COMO POSSIBILIDADE 
DE VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE: O CASO DO 

REAJA.

Maria Cláudia Meira Santos Barros ( Mestrado em Educação / UNIT, caumeira6@hotmail.com), 
Maria Inês Meira Santos Brito Mestre em Desenvolvimento Sustentável na UNB- DF, 
ines2606@hotmail.com).

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade específi ca da Educação Básica 
que tem por objetivo atender a uma clientela, que por diversos motivos não freqüentaram 
a escola na idade considerada adequada. Essa problemática tem raízes históricas e até 
os dias atuais se constitui em grande desafi o para o Brasil. O olhar para com o objeto de 
estudo, mostra a diversidade de /cores e formas/ do fenômeno social; em outras palavras, 
os limites e possibilidades de desenvolvimento de uma política educacional atrelada a uma 
proposta de sustentabilidade local, resgatando a complexidade das práticas locais que visam 
demonstrar os avanços trazidos pelo projeto e, por outro lado, os claros limites das ações 
municipais na condução de políticas de desenvolvimento à luz das relações estabelecidas 
com outras instâncias do Estado.  O presente artigo tem por objetivo avaliar as possíveis 
contribuições, objetivas e subjetivas do Programa REAJA (Repensando a Educação de 
Adolescentes Jovens e Adultos) quanto a valorização da auto-estima, da identidade e 
da cidadania participativa. Para melhor compreensão, abordou-se o desenvolvimento 
do REAJA no municipio de Vitória da Conquista/BA, de 1999 a 2002.Utilizar-se-á como 
metodología a pesquisa qualitativa  através dos relatos e narrativas orais da memória dos 
protagonistas do Programa. Através das narrativas históricas, relacionadas ao cotidiano 
escolar, pretende-se  obter dados concernentes às práticas educacionais, a formação da 
cidadania e a questão cultural, que não se encontram em fontes materiais existentes na 
própia escola, daí seu grande valor para a reconstrução da memória e da identidade de um 
povo, ou grupo social. A pesquisa ainda esta em andamento e será concluída no próximo 
ano quando será apresentada em forma de tese.
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A FALTA DE MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 
DOS MERCADOS ANTÔNIO FRANCO E TALES FERRAZ 

E O ARTESANATO SERGIPANO COMO CADEIA 
PRODUTIVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. 

Valéria Do Nascimento Santos (valery.aju@hotmail.com).Viviane Couto da Silva Dósea 
(vivi.couto@hotmail.com); Professor Orientador Luiz Carlos Silva Lima (UNIT-EAD, elliizs@
bol.com.br). 

Considerando que o Serviço Social se utiliza do instrumental técnico multidisciplinar das 
Ciências Humanas e Sociais, para análise e intervenção nas diversas refrações da questão 
social. Utilizando-se  da Antropologia e da Sociologia, como ciências que estudam o homem 
na sociedade com a fi nalidade de perceber como nasce um problema social, buscando 
intervir para melhorar.A partir da pesquisa de campo como atividade acadêmica proposta pela 
disciplina Fundamentos Antropológicos e Sociológicos, utilizou-se como técnicas de coletas 
de dados, a entrevista, assim como dados etnográfi cos e a observação da potencialidade e 
da problemática enfrentada pelos artesãos dos Mercados Antônio Franco e Tales Ferraz no 
município de Aracaju. (RESULTADOS E DISCUSSÕES). Diante do levantamento de dados e 
materiais anexados, apesar dos mercados terem sido recentemente recuperados conforme 
projeto original e transformados em centro comercial e cultural, é caracterizada nos dias 
atuais, a  falta de manutenção da infra-estrutura, que requer políticas públicas voltadas em 
investimentos para a reestruturação e pavimentação, para que o escoamento das águas, 
principalmente em tempos de chuva não formem poças, a ventilação e a iluminação sejam 
ampliadas, bem como a segurança de forma atuante, mantendo assim a organização e 
a limpeza do patrimônio da cidade. Pois, é muito importante considerar os mercados no 
centro de Aracaju, como referência cultural e divulgação do trabalho dos artesãos de todo 
o Estado, gerando empregos e proporcionando fonte de renda para subsistência de muitas 
famílias sergipanas e fortalecendo o turismo local.  O artesanato como cadeia produtiva e 
expressão cultural e artística, difundida em Aracaju e em todo o Estado, vem incentivando 
e promovendo o turismo. Essas evidências respaldam o enfrentamento da situação com a 
implantação de políticas públicas.”
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O PAPEL DA INOVAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO 
BRASIL – A COMPLEXA RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS 

E UNIVERSIDADES. 

Cassio Roberto C. de Menezes (Curso de Mestrado em Sociologia - Disciplina Isolada – 
Teoria das Instituições – NPPCS/ UFS, cassiosmtt@gmail.com) e Oneclark Francisco 
Ramos (Curso de Mestrado em Sociologia - Disciplina Isolada – Teoria das Instituições – 
NPPCS/ UFS, oneclark@gmail.com). 

As transformações no espaço geográfi co e biológico do município de São Cristóvão/SE são 
frutos de uma relação no mínimo confl ituosa, entre o espaço urbano e o meio ambiente, 
entre o homem e a natureza. Essa relação, conforme mostra o presente trabalho, é 
refl exo do avanço da cidade na direção das áreas de preservação permanente, o que tem 
provocado a degradação do espaço natural, contribuindo para a escassez de recursos e 
para a diminuição da qualidade de vida da população. Este estudo se constitui em refl exão 
com base em observação direta complementada por levantamento bibliográfi co e revisão da 
literatura. Foi analisado o diagnóstico estratégico do município e outras fontes bibliográfi cas 
e documentais para melhor embasamento teórico sobre o contexto analisado. Após a 
revisão da literatura e documentos, foi feita observação direta detalhada em campo, com 
registro fotográfi co para visualização das áreas degradadas pela ação humana, dentro do 
espaço urbano do município. De acordo com a observação, percebeu-se que o manguezal 
e o rio paramopama são áreas de preservação afetadas pelas ações antrópicas, em face 
da sua localização está dentro ou próxima do perímetro urbano da sede municipal. Como 
a cidade vem crescendo de forma desordenada, é comum percebermos a presença de 
construções em áreas de preservação permanente e, consequentemente, os esgotos 
domésticos e resíduos sólidos que são despejados nos corpos d/água vêm causando não 
só o assoreamento e poluição do rio, mas também a degradação do ecossistema manguezal 
e estuarino. Portanto, a falta de planejamento urbano tem ameaçado a sustentabilidade do 
meio ambiente e as conseqüências desse crescimento desordenado do município, que em 
grande parte se verifi ca pela ocupação imprópria de áreas de preservação permanentes, 
acarretam em importantes questões ambientais, já que a bacia de um de seus rios - o 
Poxim, abastece em grande parte a cidade de Aracaju e vem sofrendo pressões antrópicas, 
assim como os manguezais remanescentes dos estuários do rio Vaza Barris, que têm 
sido degradados pela falta de saneamento ambiental, por atividades de carcinicultura 
sem manejo adequado e pela pesca predatória de caranguejos. Logo, a proteção do meio 
ambiente constitui uma das formas de minimizar os impactos ambientais causados sobre 
as áreas de preservação permanentes, assegurando a existência dos recursos naturais e 
evitando o seu esgotamento.
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A RELAÇÃO CONFLITUOSA DO ESPAÇO URBANO 
COM O MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE SÃO 
CRISTOVÃO/SE: UMA REFLEXÃO SOBRE OS 

IMPACTOS AMBIENTAIS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. 

Cassio Roberto C. de Menezes (Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Urbana e 
Planejamento Municipal – NUPEC/ UFS, cassiosmtt@gmail.com).

O grande avanço tecnológico que o mundo vem vivenciando nas últimas décadas está 
intimamente ligado à busca de grandes mercados globais pelas empresas. Para se destacar 
no mercado, não basta apenas ter um bom produto para comercializar, mas um produto 
diferenciado e que atenda a uma grande parcela do mercado mundial. Nesse sentido é que a 
inovação assume um papel determinante, pois quem mais inova buscando alternativas para 
criar, reformular e adequar seus produtos aos interesses do consumidor global é quem está 
fazendo a diferença e abocanhando grandes divisas e se tornando mega empresas. Mas 
para ser uma empresa inovadora, antes de tudo, é necessário investir em material humano 
qualifi cado, entre eles, pesquisadores e profi ssionais de ponta. É nesse momento que se 
discute a relação entre empresas e universidades, pois essa é a formadora dos profi ssionais 
que irão atuar, de forma signifi cativa, no trabalho das empresas. Este estudo visa, entre 
outros aspectos, entender basicamente como a inovação tem infl uenciado as grandes 
empresas, assim como compreender a relação de empresas e universidades no Brasil no 
tocante à inovação, analisando gráfi cos e tabelas onde apresentamos dados sobre pedidos 
de patentes e a posição do país em relação a outros emergentes e desenvolvidos, baseado 
num levantamento bibliográfi co geral e específi co sobre as noções de desenvolvimento 
tecnológico, papel das universidades na formação de pesquisadores, além de estudos que 
destacam a evolução das pesquisas científi cas, seguido por um levantamento documental 
junto aos órgãos que tratam da temática. Os resultados obtidos neste estudo demonstram 
que o Brasil tem evoluído nos últimos dez anos na produção de conhecimento, mas, ainda 
a passos lentos, se comparado a outros países bem menos desenvolvidos em termos 
econômicos. A pesquisa indica que 80% dos doutores e mestres, ao invés de atuarem no 
desenvolvimento das organizações, dentro das empresas, estão trabalhando no interior 
das universidades, onde nem sempre as novas descobertas são disponibilizadas ao 
mercado. Logo, o distanciamento entre empresas e universidades constitui um dos grandes 
entraves para a política de desenvolvimento do país e, aproximá-las é o grande desafi o dos 
governos, pois é preciso que estas instituições atuem de maneira integrada para que juntas 
possam criar riquezas e melhorar as condições de vida da população. Com isso, ganha a 
universidade, captando recursos das organizações para a realização de pesquisas e, as 
empresas, inovando os seus produtos e processos com menor investimento.
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PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DOS ADOLESCENTES, 
GARANTIA DE RESSOCIALIZAÇÃO? 

André Luiz Souza Faria (Curso de Direito / UNIT, andrealfa8@hotmail.com), Alysson Mark 
Alves de Oliveira (Curso de Direito / UNIT, alyssonzv@hotmail.com), Rosane Bezerra 
(Curso de Direito / UNIT, LPPS/ITP rosanebezerra1986@hotmail.com), Victor Matheus 
Silva Cruz (Curso de Direito / UNIT, vitrox_vx@hotmail.com) e Jarbene Oliveira (UNIT, 
jarbenes@bol.com.br)

O trabalho traz um breve estudo sobre a evolução histórica do direito penal juvenil no Brasil, 
apontando semelhanças e diferenças do Estatuto da Criança e do Adolescente e legislações 
anteriores, além de apontar as difi culdades enfrentadas pelos adolescentes em confl ito 
com a lei internos do CENAM - Centro de Atendimento ao Menor.  Para esta pesquisa 
foram analisados o Código de Menores de Melo Matos, de 1927, o Código de Menores 
de 1979 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estes foram correlacionados com as 
etapas penais: indiferenciada (anterior à legislação), tutelar ou menorista, e, a garantista. 
Analisou-se os conceitos de ato infracional e as medidas sócio educativas propostas 
pelo ECA. Foram realizadas entrevistas com uma especialista em direito penal juvenil e 
profi ssionais do CENAM (uma psicóloga e um agente). Percebemos que há uma grande 
evolução no percurso entre a etapa penal indiferenciada, onde menores de idade eram 
tratados iguais a maiores, até a etapa garantista, que propõe a proteção integral de crianças 
e adolescentes. Apesar disso, alguns estabelecimentos educacionais, como são chamados 
os locais onde fi cam reclusos os adolescentes que cumprem medida sócioeducativa com 
privação de liberdade, mantêm uma estrutura bastante similar a sistemas prisionais. Em 
alguns aspectos, a legislação específi ca é mais rígida que a legislação penal voltada para 
os adultos, a exemplo dos aspectos de prescrição, que ocorre no caso de crimes praticados 
por adultos, mas não no caso atos infracionais cometidos por adolescentes. Além disso, 
há a inexistência de possibilidade de progressão de medida sócioeducativa, possibilidade 
existente no caso da pena. Percebemos que ocorre uma transferência de responsabilidade 
entre Estado, família e sociedade civil, incorrendo em criação de obstáculos que difi cultam 
ações efetivas. Além disso, percebemos que no estabelecimento educacional CENAM, há a 
existência de problemas como superlotação, instalações precárias, insatisfação dos agentes 
socioeducacionais e maus tratos sofridos pelos adolescentes.   O Estatuto da Criança e do 
Adolescente é um marco na legislação infanto-juvenil, tendo estabelecido uma nova etapa 
jurídica: a garantista. Porém em muitos aspectos as /inovações/ disfarçam antigas práticas. 
A privação de liberdade de adolescentes não garante a segurança da sociedade. O bem-
estar da criança e do adolescente é dever de seus familiares, mas também do Estado e da 
sociedade.
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TEORIA CRITICA OU ESCOLA DE FRANKFURT. 

Bruno José Balbino Santos (Curso de Jornalismo - UNIT, brunotriplox@hotmail.com), 
Elisângela Chaves de Campos (Curso de Jornalismo - UNIT, peluthi@hotmail.com), Flávia 
Santos França (Curso de Jornalismo - UNIT, lourafranca7@hotmail.com), José Cesário 
da Silva Neto (Curso de Jornalismo - UNIT, zezinhosss@hotmail.com) e Henriete Cabral 
Mendonça (Professora do Curso de Jornalismo / UNIT, henrietecabral@gmail.com).

Trabalho apresentado como pré-requisito para avaliação da disciplina de Teoria da 
Comunicação do curso de Jornalismo na Universidade Tiradentes, com o objetivo de 
pesquisar sobre a teoria crítica, seu papel, sua importância e sua relação com a comunicação 
social. A teoria crítica, também conhecida como escola de Frankfurt, é uma corrente de 
pensamento surgida na Alemanha e fruto do pensamento de uma série de autores que 
tinham em comum o questionamento da sociedade industrial que se desenvolvia então. 
Fundada e mantida por pensadores judeus. O levantamento foi bibliográfi co e em sites 
da internet e deu-se em diversos níveis. Começou-se por pesquisar livros de introdução 
à corrente de pensamento e aos principais autores. Em seguida, a pesquisa versou sobre 
as duas principais teorias de fundamentação da Teoria Crítica: a psicanálise e o marxismo. 
Por fi m, buscou-se, a partir de palavras chaves, introduzir o que os principais pensadores 
da escola discutiram sobre a comunicação social de maneira geral. A psicanálise surgia e 
ganhava destaque na Alemanha do início do século XX. Vários pensadores com interesses 
diversos tiveram sua atenção voltada para mais essa teoria que desconfi ava do homem 
e das relações sociais de sua época. Eram pensadores judeus que estudavam Marx e as 
revoluções do capitalismo e não conseguiam entender porque as contradições do sistema 
não geravam a revolução apregoada por Marx. Sua existência foi atribulada por diversos 
condicionamentos, entre eles o fato de serem judeus e serem exilados pelo nazismo 
nascente. Para estes autores, os meios de comunicação de massa formavam uma indústria 
cultural, um meio de manipulação das massas e de reprodução do sistema. A massifi cação 
dos produtos culturais gera na população uma apatia e um aumento da dominação. A teoria 
crítica, principal legado dos frankfurtianos, ainda é extremamente válida e necessária. Uma 
teoria que desmascare a dominação e a manipulação, que eduque para a construção da 
cidadania e que, acima de tudo, tome partido dos oprimidos pelo sistema, é essencial. 
Pensar o papel das mídias e da comunicação de massa, pensar novas alternativas de 
comunicação e todo o processo necessário para a democratização da comunicação, tudo 
isso foi pensado pelos pensadores da escola de Frankfurt e é esse o seu papel ainda atual 
e premente.
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TODA CRIANÇA TEM DIREITOS. 

Eliane Freitas Couto - Curso Serviço Social (UNIT, elianearacaju@hotmail.com) 

Todo mundo diz que as crianças têm direito a um montão de coisas. Foi durante a Assembléia 
Geral das Nações Unidas, no dia 20 de novembro de 1959, que representantes de centenas 
de países aprovaram a Declaração dos Direitos da Criança. Ela foi adaptada da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, só que voltada para a criançada! Existe uma luta para que 
esses direitos sejam respeitados. A Declaração dos Direitos da Criança tem 10 princípios 
que devem ser respeitados por todos para que as crianças possam viver dignamente, 
com muito amor e carinho. Nós brasileiros temos o dever de proteger e valorizar nossas 
crianças, pois não devemos esquecer que elas serão o nosso futuro/. (Declaração Universal 
dos Direitos Humanos).  Foi baseada na Declaração dos Direitos da Criança que foi 
desenvolvida a metodologia e a construção desse planejamento, uma vez que nela possui 
princípios que garantem o desenvolvimento psicossocial do referido público do LICRE (Lar 
Infantil Cristo Redentor). A apresentação dos direitos será através de slides e depois as 
crianças trabalharão também na construção de cartazes onde elas poderão expressar 
o aprendizado através de desenhos. Portanto serão explanados da seguinte maneira: 
linguagem de forma descontraída, bem humorada, alegre, clara e objetiva para que elas 
possam entender os seus direitos, brincando e se divertindo. A atividade demonstrou que 
proporcionar conhecimento através do divertimento é algo possível, especialmente quando 
o mesmo ocorre fora de locais formais, como salas de aula. Foi notório o envolvimento e 
participação em todas as atividades desenvolvidas, por parte das crianças como também 
a acadêmica do curso de Serviço Social que não se propôs apenas em participar levando 
o conhecimento, mas que também manteve uma postura de receptora do conhecimento, 
observando o comportamento das crianças e ouvindo-as em vários momentos.
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USOS DO PATRIMÔNIO EM LARANJEIRAS: O 
TRAPICHE COMO ECOMUSEU.

Profa. Dra. Janaina Cardoso de Mello (Núcleo de Museologia/ GEMPS-UFS, janainamello@
uol.com.br)

A instalação do campus da UFS em Laranjeiras, com a restauração do IPHAN, fez a 
população local questionar as vantagens e desvantagens de morar numa cidade-patrimônio. 
Objetiva-se estimular a economia da cultura para o bem estar social tornando a instituição 
um espaço de ofi cinas para a comunidade sobre o uso sócio-econômico responsável do 
patrimônio histórico, direcionado ao turismo, educação, comércio e transporte local com 
a interação entre academia e população. No primeiro momento busca-se o conhecimento 
das demandas sociais locais; em seguida a elaboração do plano de ação e realização 
das ofi cinas de educação patrimonial com professores, alunos, funcionários públicos de 
instituições culturais, comerciantes e com agentes de transporte local sobre o uso sócio-
econômico responsável do patrimônio histórico voltadas para ao turismo cultural e seus 
ramos de atuação. O curso de graduação em Museologia da Universidade Federal de 
Sergipe - ao lidar com o patrimônio e a identidade local / tem como princípio fundamental 
a promoção de uma cidadania consciente sobre o uso do espaço público. Dessa forma 
a teoria e a prática aliam-se para possibilitar idéias que ensejem melhores condições 
de vida para a comunidade e a universidade federal em Laranjeiras. Seguindo-se os 
princípios d a Declaração de Quebec no Canadá (1984) que defi niu a base para uma nova 
museologia adotando modelos alternativos de museus como os /ecomuseus/ e os /museus 
comunitários/. (CONCLUSÕES) Compreendendo a cultura como necessidade básica, 
forma de expressão e acúmulo do bem estar junto a quem a consome, impulsionam-se 
seus efeitos multiplicadores (geração de empregos, renda, etc.). Nesse sentido a economia 
da cultura promove o desenvolvimento onde o preço do produto cultural (oferta, produção, 
distribuição, demanda/consumo) e o valor simbólico da tradição local (singularidades, 
educação, democracia/difusão, hábito e interesse) no mercado não sejam hierarquizados, 
mas atuem de forma complementar evitando situações de marginalidade e vulnerabilidade 
social. A preservação ao manter os testemunhos das manifestações culturais e ambientais 
possibilita à sociedade reconhecer a sua identidade, valorizando-a e estabelecendo 
referenciais para a construção de seu futuro. (FAPITEC-SE/CNPq/ PROEX-UFS/IPHAN)
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O FENÔMENO URBANO: UM ESTUDO DA EXPANSÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO BAIRRO ROSA ELZE, NO 

MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE. 

Cassio Roberto C. de Menezes (Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Urbana e 
Planejamento Municipal – NUPEC/ UFS, cassiosmtt@gmail.com).

O processo de urbanização brasileiro, impulsionado pela industrialização promoveu o 
desenvolvimento do capital e, paralelamente, desencadeou um intenso crescimento das 
cidades e o esvaziamento do campo. Esse processo resultou na formação de grandes 
aglomerações urbanas, dando origem ao fenômeno da metropolização, o qual, por sua 
vez, fortaleceu os centros metropolitanos transformando-os em pólos geradores de 
desenvolvimento e atração de atividades econômicas, bem como de migração populacional. 
No bojo dessas transformações ocorridas no espaço brasileiro iniciamos um estudo sobre 
o bairro Rosa Elze, uma região inserida em perímetro urbano, porém, completamente 
destacada da sede municipal e muito mais ligada à região periférica de Aracaju. Para 
tanto, realizamos as pesquisas, bibliográfi ca e de campo, possibilitando, assim, uma 
melhor compreensão do fenômeno estudado. O levantamento de campo foi realizado 
com observação direta, utilizando a técnica de contagem, onde se percebeu um aumento 
consubstancial dos empreendimentos urbanos com funções públicas e/ou privadas na 
região do Grande Rosa Elze. Consequentemente, os resultados encontrados mostram 
que a expansão e o desenvolvimento do bairro deram-se em função da instalação da 
Universidade Federal de Sergipe ¿ UFS, a qual fornece os principais serviços de educação 
ao Estado e tem infl uenciado o surgimento de outras atividades nas suas redondezas, tais 
como: restaurantes, copiadoras, lanchonetes, lan houses, condomínios destinados aos 
estudantes, etc. Logo, a presença desses serviços nas proximidades da instituição indica 
que os empreendedores imobiliários têm nos estudantes da UFS um público altamente 
consumidor. Portanto, depreende-se que a instalação do campus universitário foi de suma 
importância para o desenvolvimento local, pois, proporcionou melhores condições de acesso 
e de transporte, acelerando a ocupação dos loteamentos circunvizinhos e a proliferação 
de novos empreendimentos.  O adensamento acelerado do aglomerado resultou na 
consolidação de uma região metropolitana integrada a capital do estado. Desse modo, 
nova dinâmica econômica e social foi dada a região e, com isso, o bairro, ao passar dos 
anos, tornou-se alvo de especulação imobiliária e de políticas públicas habitacionais que, 
mais serviram para diminuir o défi cit habitacional de Aracaju do que para oferecer melhores 
condições de vida à população. Assim, a pesquisa servirá para nortear o poder público no 
atendimento das demandas geradas pelo crescimento urbano acelerado, podendo conduzir 
a gestão municipal a lançar mão nos instrumentos, mecanismos e ordenamentos que 
possibilitam ações mais planejadas para o desenvolvimento sustentável.



PAINÉIS DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE, BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS
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POTENCIAL FITOINDICADOR DE CLITORIA 
FAIRCHILDIANA NA MATA DO JUNCO, CAPELA  SE. 

Vinícius Silva Reis (vinicius_bioufs@yahoo.com.br); Heloísa Thaís Rodrigues de Souza 
(heloisathais@hotmail.com); Edson Barbosa (fsddea@hotmail.com); Douglas Vieira Gois 
(douglasgeograf@hotmail.com); Rosemeri Melo e Souza (rome@ufs.br).

A Clitoria fairchildiana é uma leguminosa popularmente conhecida como Sombreiro. É 
característica de formações secundárias da fl oresta pluvial amazônica. É largamente 
usada na arborização de cidades pelo seu bom sombreamento e por suas fl ores terem 
potencial ornamental. O Refúgio de Vida Silvestre Mata do Junco, local onde se localizam 
os indivíduos observados é um remanescente fl orestal secundário semidecidual, localizado 
no município de Capela  SE. O objetivo deste estudo é analisar a atividade fenológica 
da espécie para a identifi cação de aspectos que possam ser usados como indicadores 
de mudanças ambientais rápidas. Para a análise fenológica foram utilizados os métodos 
qualitativo e semi - quantitativo de Fournier. Neste estudo foram consideradas as fenofases 
de emissão e queda foliar, fl oração e frutifi cação. Foram feitas duas visitas ao local para 
as observações fenológicas, uma em novembro de 2009 e outra em janeiro de 2010. 
Encontrou-se apenas cinco indivíduos na Mata do Junco, localizados na borda da fl oresta. 
Em novembro não foram observadas fl ores nem frutos em nenhum dos indivíduos. Dois 
indivíduos apresentavam queda de folhas com intensidade de 10% e apenas um indivíduo 
apresentou emissão de folhas com intensidade de 5%. Em janeiro, não foi observado 
nenhum evento de emissão de folhas. Para a queda foliar foram obtidos os mesmos 
índices de atividade e intensidade que no mês de novembro. A fl oração se manifestou 
em quatro indivíduos com uma intensidade de 50%. Poucas fl ores observadas estavam 
abertas (antese). Um indivíduo apresentou frutos, todos verdes, com intensidade de 10%. A 
fenologia de uma espécie é uma resposta às condições climáticas e edáfi cas da região onde 
se encontra, por isso, o fato de a população de C. fairchildiana estudada não ser nativa da 
Mata Atlântica sergipana pode ter infl uenciado na sua fenologia. Em novembro, a população 
de sombreiro da Mata do Junco não apresentou nenhuma das fenofases observadas com 
intensidade. A presença de frutos verdes sugere que a população está sofrendo polinização 
e passando a uma fase de frutifi cação que provavelmente chegará a seu ápice na época 
de chuvas quando houver melhores condições de germinação das sementes. Outro fator 
importante a ser considerado é o fato de os indivíduos estarem inseridos em uma área de 
borda fl orestal, com condições de clima e recursos característicos desse tipo de ambiente 
perturbado, sendo assim, as fenofases respondem a alterações climáticas características 
de borda do fragmento. Diante da fenologia da espécie estudada, observou-se que o 
sombreiro é uma espécie com potencial para indicação de mudanças ambientais rápidas. 

(PIBIC/CNPq).
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ANÁLISE TOPOGRÁFICA DOS TERCEIROS MOLARES 
INFERIORES INCLUSOS POR TOMOGRAFIA DO TIPO 

MULTIDIRECIONAL. 

Maria de Fátima Batista de Melo (Curso de Odontologia – UNIT, mfbmelo@infonet.com.br ); 
José Carlos Pereira ( Curso de Odontologia – UNIT); Antonio Teles de Siqueira (Curso 
de Odontologia – UNIT, a-teles@hotmail.com); Ofélia Oliveira Nascimento ( Curso de 
Odontologia- UNIT, ofeliajairo@uol.com.br .

Conceituam-se como inclusos ou retidos, os dentes que não irromperam após chegada a 
época de erupção, seja por razões mecânicas ou patológicas.  O objetivo deste foi avaliar 
a acurácia diagnóstica dos exames radiográfi cos panorâmico e tomografi a multidirecional 
na avaliação topográfi ca dos terceiros molares inferiores retidos. Amostra constituiu de 14 
unidades dentárias de pacientes, na faixa etária de 20 a 30 anos, que apresentavam um ou 
os dois terceiros molares inferiores inclusos ou semi inclusos submucosos, com indicação de 
extração e que procuraram a Clínica Odontológica da UNIT para atendimento odontológico. 
Após execução das radiografi as panorâmica e tomografi a com laudo radiológico analisando 
a situação do dente quanto à sua retenção, sua posição em relação ao longo eixo do dente 
vizinho, suas raízes e relações com o canal mandibular, foram realizados os procedimentos 
cirúrgicos, onde o cirurgião responsável, correlacionou os achados radiográfi cos com os 
encontrados durante a remoção dos dentes, bem como do valor da contribuição destes 
exames para sua realização, quantifi cando o benefício em escores de 0 a 4, em relação 
à posição da coroa, posição da raiz e sua relação com o canal mandibular. O grau de 
contribuição do exame tomográfi co em relação a coroa foi de 28,6% para boa contribuição, 
e 35,7% para muito boa e excelente contribuição, respectivamente. Em relação a raiz, 
57%com pouca contribuição e 43% para boa contribuição. Em relação a posição da raiz 
com o canal mandibular, foram encontrados 57% com pouca contribuição, 35,7% boa 
contribuição e 7,3% com muito boa contribuição.  A condição da unidade a ser extraída e 
a sua imagem na radiografi a panorâmica, mostrou que 93% dos dentes apresentavam-se 
semi inclusos, estando 57% em posição mesio angular; 21,1 % horizontal e 7,3 % para 
cada posição linguo angular, disto angular e vertical A panorâmica mostrou-se útil em 
avaliar a condição de retenção dentária, posição e forma radicular dos dentes terceiros 
molares inferiores retidos; Houve correlação favorável entre os achados clínicos cirúrgicos 
e radiográfi cos com excelente contribuição da tomografi a na visualização da coroa dentária; 
pouca contribuição e correlação em relação à localização da raiz; e média contribuição e 
correlação na visualização da relação raiz e canal mandibular. A tomografi a multidirecional 
teve limitações no que se refere à análise topográfi ca dos terceiros molares inferiores retidos 
na amostra estudada. (PROBIC- UNIT).
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RESPOSTA IMUNOLÓGICA EM CAMUNDONGOS 
INFECTADOS COM HERPES LABIAL TRATADOS COM 

EXTRATO DE ECHINACEA PURPUREA MOENCH.

Marcus urelius Novais Bancilon (apollobp1manb@hotmail.com); Ana Paula Barreto Prata 
Silva (anapratta@hotmail.com); Lauro Xavier Filho (xavierfi lho@infonet.com.br). PROBIC/
UNIT.

Nos dias atuais a herpes ainda se faz um problema que afeta um numero grande de pessoas 
e causa a esses portadores do vírus uma série de incômodos que vão desde questões 
de saúde até questões estéticas, pois o aparecimento das lesões, que costumeiramente 
aparecem na região facial, se dá diante de uma situação de stress provocada ao hospedeiro. 
Os mecanismos do hospedeiro de latência e a reativação de Herpes Simplex Virus não 
são bem entendidos, mas são provavelmente múltiplos, envolvendo mediadores neurais, 
endócrinos e imunológicos. Aproximadamente 30 a 40 por cento dos pacientes que se 
expuseram ao HSV desenvolverão infecções recorrentes. HSV recorrente pode ocorrer 
como herpes labial recorrente ou herpes intraoral recorrente. (Miller, C.S., Danaher, R.J., 
Jacob, R.J.,1998). Com os avanços acerca de estudos sobre medicamentos desenvolvidos 
a partir de metabólitos vegetais já se sabe dos progressos obtidos com a Echinacea 
purpurea e de sua atividade antiviral, de forma que extratos de planta de Echinacea purpurea 
Moench. demonstraram em bioensaios proteger contra herpes e infl uenza. O pó processado 
da planta foi obtido comercialmente através da empresa QUIMER: Ervas e especiarias, com 
a qual foram realizadas extrações com adição de etanol 95º ao pó e em seguida fi ltrado, 
depois com a obtenção da fi ltração o material foi levado ao rotaevaporador para a secagem 
e separação do etanol e da graxa que é o material de interesse para a preparação do 
gel com a parte seca serão preparados os comprimidos utilizados no tratamento, para as 
testagens camundongos Balb/c foram infectados com o HSV-1 e em seguida foi ministrado 
o extrato por meio de gavagem e o gel aplicado diretamente nas lesões apresentadas. 
Após o tratamento os ratos foram observados durante 28 dias e em seguida sacrifi cados 
para a obtenção do nervo trigêmeo e baço que foram utilizados nas análises acerca da 
presença ou não do vírus, essas observações também foram realizadas por meio de 
planimetria com o auxilio do programa Image Tool 3.0, no acompanhamento das fotos das 
lesões. Adequações foram inseridas ao projeto como a inserção de novas metodologias e 
a retirada de outras, para melhor aproveitamento do que foi proposto na obtenção de uma 
possível cura para herpes simples-1, a exemplo do uso de sacrifícios em cinética para 
melhor aproveitamento dos resultados e maior constatação e veracidade desses resultados 
na bibliográfi a atesta uma real indução do organismo à produção de IFN-&#947; após o uso 
da planta, no qual o objetivo do estudo é constatar se esse IFN-&#947; é sufi ciente para o 
combate a manifestação do vírus e sua possível inativação. (Conclusão) Conclui-se então 
que se faz necessário mais estudos acerca do desenvolvimento sobre o estudo da ação da 
Echinacea purpúrea e sua efi cácia contra o HSV. (PROBIC/UNIT)
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EFEITO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE LASER DE BAIXA 
POTÊNCIA (LLLT) E AGREGADO DE TRIÓXIDO. 

Diego Souza Silva Oliveira Dourado (curso de odontologia UNIT/ ITP/ LMBE, diego_souza10@ 
hotmail.com); Lucas Sandes (curso de odontologia UNIT/ITP/LMBE, lucas_boby@hotmail.
com); Daniel Souza Campos (curso de odontologia UNIT/ITP/LMBE, dascd@hotmail.com); 
Fellipe Santos Batista (curso de odontologia UNIT/ITP/LMBE feu-fellipe@hotmail.com); 
Ismário Silva de Meneses (curso de odontologia UNIT/ITP/LMBE: ismariok@hotmail.com); 
Ângela Valéria Farias Alves (curso de Biomedicina UNIT/ITP/LMBE  angelalves_21@yahoo.
com.br); Esaú Pinheiro dos Santos (curso de odontologia UNIT/ITP/LMBE esau_pinheiros@
hotmail.com); Marcus Ricardo Santos Lima Melo (curso de odontologia UNIT/ITP/LMBE 
marcus_rmelo@hotmail.com); Danielle Rodrigues Ribeiro Cavalcante (curso de dannyrrc_
bio08@yahoo.com.br, Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior (LMBE/ITP e PSA/
ODONTOLOGIA/UNIT, Ricardo_luiz@itp.org.br);  Sônia Oliveira Lima (LMBE/ITP/UNIT 
somia.sol@ibest.com.br).

O Agregado de Trióxido Mineral (MTA) tem sido empregado com sucesso em procedimentos 
de apicifi cação, e parece ser um biomaterial promissor para acelerar o reparo ósseo. Em 
razão de suas propriedades bioestimulatórias, a Terapia a Laser de Baixa Potência (LLLT) 
vem sendo bastante utilizada para aprimorar o reparo de lesões mucocutâneas e ósseas. 
Assim, este estudo objetivou avaliar o efeito da associação entre LLLT e MTA sobre o reparo 
alveolar. Para tanto, foi extraído o incisivo superior direito de 20 ratos Wistar, divididos em 
4 grupos de acordo com o tratamento do alvéolo: G1- sem tratamento; G2- tratado com 
MTA; G3- tratado com LLLT (&#955;780 nm,40 mw,16 J/cm²); G4- tratado com associação 
entre LLLT e MTA. Os animais foram eutanasiados após 14 e as maxilas foram removidas e 
processadas histologicamente. Observou-se que apenas em G1, a neoformação óssea foi 
limitada a porção alveolar apical, com reação de granulação exuberante na porção cervical. 
Em G2 o tecido ósseo mostrou-se irregular e delgado, com hiperemia e infl amação crônica. 
Em G3 e G4 houve substancial formação de trabéculas ósseas entrelaçadas espessas, com 
evidente pavimentação osteoblástica. A área média de osso neoformado em G1 (1,5 ± 0,41 
mm2) foi signifi cativamente menor que em G2 (2,1 ± 0,93 mm2), G3 (2,8 ± 0,71 mm2) e G4 
(2,7 ± 0,74 mm2), e que G3 e G4 foram maiores que G2 (p<0,05). Concluiu-se que LLLT 
mostrou-se mais efi ciente em aumentar a neoformação óssea alveolar, independente de 
sua associação ao MTA. (PROBIC/UNIT)
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AVALIAÇÃO DA AGENDA P. P. DA SAÚDE NO ÂMBITO 
DA E. S. F. NO B. FAROLÂNDIA AJU-SE. 

Carolina Castro Santos (Curso de Psicologia UNIT e LPPS/ITP UNIT, psical@yahoo.com.br); 
Jamile Santana Teles (Curso de Psicologia UNIT e LPPS/ITP /UNIT, jamileteles18@hotmail.
com), Marlizete Maldonado Vargas (LPPS/ITP e UNIT, marlizete@uol.com.br); Cristiane 
Costa da Cunha Oliveira (LPPS/ITP e UNIT, criscunha@itp.br).

A promoção de saúde, visando melhoria da qualidade de vida da comunidade, ancora-se na 
territorialidade. Assim, demarcando um espaço específi co e prioridades desta população, 
foi criado em 2007 o projeto de extensão Agenda Participativa em Promoção da Saúde no 
Bairro Farolândia. Esta pesquisa tem como objetivos avaliar as concepções dos profi ssionais 
e usuários deste projeto acerca da transversalidade das ações em educação e promoção 
de saúde e impactos das propostas do projeto de extensão no Âmbito da Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), no período de 2008-2010. Trata-se de pesquisa multi-método 
cujos sujeitos, são os representantes sociais, membros do Conselho Local de Saúde e 
profi ssionais da ESF. Através de questionários, entrevistas semi-estruturadas, observação 
participante e registro iconográfi co, os dados serão analisados conforme maior freqüência 
de ocorrência e processo avaliação com re-dimensionamento dos problemas levantados. Os 
dados parciais mostraram a difi culdade para reunir e comunicar aos sujeitos a necessidades 
avaliação de projetos através de indicadores sociais e humanos propostos  neste estudo, 
bem como levantar as concepções dos profi ssionais e usuários da ESF alvo da pesquisa 
quanto à promoção e educação, intervenção e avaliação participativa de agenda local de 
saúde, ampliando em aplicabilidade projetos efi cazes de cunho participativos na área de 
promoção e prática educativa em saúde. (PROBIC/UNIT)
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PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE 
POLIHIDROXIBUTIRATO A PARTIR DE 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS. 

Klebson Silva Santos (Curso de Biomedicina UNIT, klebson_3@hotmail.com), Daniel Pereira da 
Silva, Francine Ferreira Padilha (UNIT, ITP-LBMAT, fpadilha@yahoo.com)

Polímeros são substâncias utilizadas na produção de diversos materiais, sua forma plástica 
vem substituindo matérias-primas convencionais como papel, papelão, vidro, madeira e 
metais em função do baixo custo e grande durabilidade. Além disso, polímeros formados 
por hidrocarbonetos são em muitos casos resistentes a ataques químicos e biológicos, que 
lhes assegura um maior tempo no ambiente, por isso faz-se necessário o desenvolvimento 
de novos materiais plásticos que sejam estáveis durante o tempo de uso e que permitam 
uma rápida biodegradação, quando descartado ao meio ambiente, especialmente por ação 
de microrganismos. Neste contexto, existe como alternativa os biopolímeros, polímeros de 
origem microbiana totalmente biodegradável os quais são semelhante ao polímero sintético 
polipropileno (PP) em propriedades físico-químicas. O polihidroxibutirato (PHB) é um 
biopolímero acumulado por muitos microrganismos como reserva de carbono e energia, 
em determinadas condições, e que possui propriedades termoplásticas semelhantes a dos 
plásticos petroquímicos e vantagens de ser biocompatívele  completamente biodegradável. 
O presente trabalho teve por objetivo encontrar meios apropriados para o crescimento de 
cepas da bactéria Ralstonia solenacearum produtoras de PHB, para posteriormente ser 
possível o estudo de sua produção. Para isso, o microrganismo foi mantido em meio nutriente 
(NB) contendo (gL-1): peptona de carne 5,0; extrato de carne 3,0 e ágar bacteriológico 
15,0, e em meio Muller Hinton. Incubado a 28ºC por 48h. Para o armazenamento a -20ºC 
o microrganismo foi crescido em caldo nutriente por 9h a 28ºC, posteriormente o caldo foi 
distribuído em alíquotas de 500 ul em micro tubos e adicionado 500 ou de glicerol estéril. A 
reativação da linhagem foi realizada em meio nutriente (extrato de carne, peptona, Agar), 
mantida com repiques sucessivos a cada 15 dias e armazenada a 5ºC. Os resultados 
demonstram um crescimento mais acentuado em meio nutriente (NB) em comparação ao 
meio Muller Hilton, indicando ser este um meio apropriado ao crescimento da cepa em 
estudo. Com isso concluiu-se que o tipo de meio de cultura é de extrema importância para o 
crescimento e multiplicação da espécie Ralstonia solenacearum. (PROBIC/UNIT)
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COMPARAÇÃO DO EFEITO HIPOTENSOR DOS 
EXERCÍCIOS AERÓBICO E RESISTIDO EM PACIENTES 

COM HIPERTENSÃO ARTERIAL LEVE.  

Nayra dos Santos Andrade Melo (Fisioterapia UNIT  PROVIC/UNIT - nayrafi sio@yahoo.
com.br); Carlos Cruz Moraes Maynard (Fisioterapia UNIT- carlos_maynard@hotmail.
com); Carlos José Oliveira de Matos (Professor do curso de Fisioterapia UNIT- cjomatos@
yahoo.com.br); Carlos Eduardo de Andrade (Professor do curso de Fisioterapia UNIT  
ceduardoandrade@hotmail.com).

A hipertensão arterial constitui um dos problemas de saúde de maior prevalência na 
atualidade (Zaitune et al, 2006). A prática regular e adequada de exercício físico deve ser 
recomendada para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial. Por fi m, o treinamento 
físico pode se associar ao tratamento farmacológico minimizando seus efeitos adversos e 
reduzindo o custo do tratamento para o paciente e para as instituições de saúde (Negrão 
et al, 2004). O presente estudo tem como objetivo comparar o efeito hipotensor causado 
por 2 programas distintos de atividade física (aeróbico e contra-resistência) em hipertensos 
leves, sendo realizado 3 vezes semanais ao longo de um período de 12  semanas no 
Centro de Educação e Saúde da Universidade Tiradentes. Serão recrutados 50 pacientes 
na faixa etária compreendida entre 40-60 anos, com diagnóstico clínico de hipertensão 
arterial leve da cidade de Aracaju-SE e divididos em 2 grupos. O grupo 1 será submetido 
a um programa de treinamento contra-resistência composto por 6 modelos de exercício (3 
envolvendo MMSS e 3 MMII), realizado em 3 séries de 10RM com 90 segundos inter-série 
e 40 segundos intra-série. O grupo 2 realizará exercício aeróbico no cicloergômetro com 
duração de 30 minutos. Para mensuração dos dados haverá aferição da pressão arterial 
antes do exercício (respeitando-se 10 minutos de repouso), pós-exercício imediato, 15 e 30 
minutos pós-exercício. Serão verifi cadas também, a freqüência cardíaca e respiratória antes 
e após a execução da atividade. Para avaliação do nível e aptidão física dos pacientes, 
será aplicado respectivamente o IPAQ (versão curta), Par-Q e o Teste de caminhada de 
6 minutos antes da realização dos programas de treinamento. Serão verifi cadas também 
a FCmáx (Tanaka - (208- (0,7 x idade)) e o índice de massa corpórea (IMC). No grupo 1 
será realizado o Teste de carga por repetições máximas e carga progressiva (De Lorm), e 
ambos os grupos serão monitorados diariamente pela escala subjetiva de Borg. Os dados 
serão apresentados como média±desvio padrão da média e os valores de p < 0,05 serão 
considerados estatisticamente signifi cativos. A pesquisa foi iniciada após aprovação no 
PROVIC/UNIT no segundo semestre de 2009. (RESULTADOS ESPERADOS) Espera-se 
um efeito hipotensor após as 10 semanas de trabalho nos 2 grupos estudados, sendo que 

em maior signifi cância no grupo que realizou o trabalho aeróbico. (PROVIC)
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AVALIAÇÃO DO USO DO ÓLEO ESSENCIAL DA 
ALPINIA SPECIOSA SCHUM, ZINGIBERACEAE. 

Glória Rollemberg dos Santos (Curso de Fisisoterapia - UNIT LPNB/ITP/UNIT,gloria_
rollemberg@hotmail.com); Janaína Farias Cândido(Curso de Fisioterapia-UNIT LPNB/ITP/
UNIT, jana.fc@hotmail.com); Edna Aragão Farias Cândido (Curso de Fisioterapia-UNIT 
LPNB/ITP/UNIT, edna_aragao1@globo.com).

O conceito de beleza mais procurado hoje é sem dúvida uma pele com aspecto jovial, 
sem rugas e sem manchas, dentre os tratamentos mais populares temos o uso da 
fi tocosmetologia. A Alpinia speciosa Schum é uma planta herbácea encontrada em 
abundante quantidade no nordeste brasileiro que vem sendo amplamente estudada com 
relação a suas propriedades terapêuticas. Sabendo-se da ação anticolinérgica desta planta, 
que reduz o tônus muscular.  O objetivo do artigo foi avaliar o efeito benéfi co do OEASS no 
tratamento de rejuvenescimento por melhora da qualidade da tensão muscular facial pela 
diminuição da quantidade de rugas. Foi realizado um estudo experimental, prospectivo, 
analítico e randomizado livre do tipo ensaio clínico I, com N= 17, (quinze) mulheres e (dois) 
homem, com idade entre 40 e 54 anos, que apresentaram rugas em face e pele classifi cada 
como mista, utilizaram o fi tocosmético a base de OEASS por 30 e 60 dias. Os dados foram 
apresentados em forma de quadro e gráfi cos e a análise estatistica pelos testes t student e 
ANOVA (One-Way) e pos-teste utilizado foi o Tukey, com contagem dos números de rugas 
antes e depois do uso do fi tocosmético, levando-se em consideração valores signifi cativos 
com p<0,05. Em relação aos estudos referentes à ASS, a mesma apresentou-se com vários 
resultados, tais como: ação antiespasmódica e efeito relaxante do tônus basal. Os estudos 
que se apresentam nessa pesquisa evidenciam resultados após a aplicação do OEASS em 
ação anti-rugas utilizado por 30 dias, porém houve resultados signifi cativos com 60 dias. 
Concluimos que OEASS provavelmente promove diminuição das linhas de expressão facial, 
através do relaxamento muscular. (PROVIC)
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA INFECÇÃO 
ESQUISTOSSOMÓTICA HUMANA EM 
NOSSA SENHORA DAS DORES-SE 

José Aislan Correia Santos (Curso enfermagem - UNIT, joseaislan@hotmail.com); Fabiana 
Botelho de Miranda Onofre (LDIP/ITP e UNIT, fabiana.onofre@gmail.com); Cláudia Moura de 
Melo (LDIP/ITP e UNIT, claudiamouramelo@hotmail.com).

Em vários estados brasileiros, a esquistossomose é considerada uma doença endêmica, 
devendo-se destacar que sua transmissão ocorre de forma mais intensa nas áreas litorâneas 
e de mata em Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Bahia e norte de Minas Gerais. Apesar de 
amplamente conhecida, esta parasitose continua a ser um dos principais desafi os para a 
saúde pública e, desta maneira, demanda contínuas avaliações com enfoque multidisciplinar 
e localizadas que possam ser aplicáveis pelos gestores de saúde. Neste estudo, procedeu-
se o mapeamento e caracterização dos casos humanos de esquistossomose no município 
de Nossa Senhora das Dores/SE, durante o ano de 2008. Esta pesquisa trata-se de um 
estudo eco-epidemiológico a partir da análise de dados secundários relativos aos casos de 
infecção esquistossomótica humana em 2008, obtidos pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Nossa Senhora das Dores/SE. Para efeito da determinação/comparação das regiões 
de risco, o município estudado foi dividido em oito regiões, correspondentes as áreas de 
atuação das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Os dados coletados foram 
tabulados, analisados segundo a estatística descritiva e associados com informações 
contidas no Sistema de Informação da Atenção Básica, por meio do software Epi info versão 
3.5.1. A região com maior número de casos humanos de infecção esquistossomótica durante 
o ano de 2008 corresponde a área de atuação da equipe 3 da ESF, situada a noroeste do 
município, com maior número de notifi cações registradas durante o mês de julho. A maior 
parte dos indivíduos infectados pertence ao gênero feminino e são moradores da zona 
urbana do município (61,5%). A idade média dos indivíduos infectados é de 33,3 anos. O 
número médio de ovos de Schistosoma mansoni foi de 4,79 ovos/lâmina. Infecções 
concomitantes por Ascaris lumbricoides foi identifi cada em 2,1% dos indivíduos 
infectados por Schistosoma mansoni. Não observou-se associação estatisticamente 
signifi cativa entre a prevalência de casos de esquistossomose notifi cados e o percentual 
da população que destina as fezes a céu aberto, o percentual da população que utiliza 
fontes para o abastecimento de água ou com o percentual dos indivíduos maiores de 15 
anos alfabetizados (X2= 56; p= 0,2289; p<005). (PROVIC/UNIT)
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ESTUDO EPIDEMIOLOGICO SOBRE ICTERICIA NA 
MATERNIDADE HILDETE FALCÃO EM 2007. 

Cássia Thaísa Xavier dos Santos (curso de fi sioterapia-UNIT, cassiathaisa@yahoo.com); 
Chiara Andrade Silva(curso de fi sioterapia-UNIT, chiara.andrade@yahoo.com); Larissa Moura 
dos Santos(curso de fi sioterapia-UNIT, lalaballet@hotmail.com); Manuela Dantas Feitosa(curso 
de fi sioterapia-UNIT, manu_dantasbr@hotmail.com); Daniela da Costa Maia (Centro de ciências 
da Saúde, curso de fi sioterapia-UNIT, dacostamaia@hotmail.com). 

A icterícia é uma doença provocada pelo excesso de bilirrubina no organismo do neonato, 
podendo causar serias alterações neurológicas. O objetivo do estudo foi fazer uma analise 
dos nascidos com icterícia neonatal na maternidade de alto risco Hildete Falcão, em Aracaju-
SE, durante o ano de 2007 e compará-los com os nascidos vivos da cidade de Aracaju no 
mesmo ano. O estudo foi baseado na análise de 13 casos de Icterícia Neonatal durante 
o ano de 2007 na Maternidade Hildete Falcão Baptista e informações do banco de dados 
do DATASUS, no ministério da saúde federal do Brasil. Foi feita uma analise das variáveis 
verifi cadas nesses nascimentos e foi verifi cado os dados de acordo com suas médias, 
não sendo encontradas evidencias estatisticamente signifi cativas, quando comparado os 
fatores encontrados aos fatores comuns nos estudos já realizados. O estudo evidenciou 
uma contradição com todas as literaturas encontradas, não sendo considerado para uma 
boa pesquisa epidemiológica. (PRÁTICAS INVESTIGATIVAS).



DOENÇA DE LEGG CALVE PERTHES E TRATAMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

Andrea Messias Silva Santos (Curso de Fisioterapia-UNIT, andrea_mssantos@hotmail.
com); Camilla Mendonça de Jesus Santana (Curso de Fisoterapia-UNIT, myla_ceueterra@
hotmail.com); Daniela da Costa Maia (Co-autor, dacostamaia1@hotmail.com). 

A Doença de Legg-Calve-Perthes é uma doença autolimitante do quadril iniciada pela 
necrose avascular da cabeça femoral. A causa exata da necrose avascular, que quebra o 
fl uxo sangüíneo à epífi se da cabeça femoral, não é conhecida. Trauma, sinovite transitória, 
infecção, irregularidades vasculares congênitas ou adquiridas e danos vasculares 
trombóticos têm sido teorizados como produtores de necrose avascular da cabeça femoral. 
É característico dessa patologia dor intermitente, marcha antálgica e rigidez com restrição 
da rotação interna. Em alguns casos observa-se positividade do sinal de Tremdelemburg 
e diferença em relação ao comprimento dos membros inferiores. Esse trabalho propôs-
se a analisar os efeitos do tratamento fi sioterapêutico na Doença de Legg-Calve-Perthes, 
por meio de uma revisão da literatura. O levantamento bibliográfi co refere-se aos dados 
do Google acadêmico, Medline e Lilacs, como também de consultas de livros-texto. Até 
o momento, não há consenso em relação à melhor forma de tratamento conservador, ou 
quanto à fase da doença em que deve ser realizado. Há diversas formas de tratamento 
conservador  e quanto mais cedo forem tratados os pacientes, melhor será o prognóstico. 
Os objetivos de tratamento fi sioterapêutico são o alívio da dor e do espasmo muscular, a 
colocação da cabeça femoral dentro do acetábulo enquanto ocorre o remodelamento ósseo 
e a restauração da ADM. Os recursos utilizados para essa abordagem será o fortalecimento, 
alongamento e hidroterapia. Diante do exposto, observou-se que a Fisioterapia desempenha 
papel importante no tratamento da criança portadora da Doença de Legg-Calvé-Perthes 
(DLCP), desde o estágio inicial até o fi nal da patologia. (DISSERTAÇÃO)
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PROJETO DE INTERVENÇÃO NA UNIDADE 
BÁSICA OSWALDO DE SOUZA. 

Asafe Oliveira dos Santos ( asafe-oliveira@hotmail.com); José Renaldo Prata Sobrinho 
(jrpsobrinho@hotmail.com); Jamille Alves Araújo (jamillealves@hotmail.com); Eleonora 
de oliveira Bandolin Martins (eleonoramartins2@hotmail.com); Cristiane Costa da Cunha 
Oliveira (criscunhaoliva@yahoo.com.br).

A Portaria N. 267 de 06/03/2001, publicada no Diário Ofi cial da União a 07/03/2001, 
implementou a inclusão das ações de saúde bucal na estratégia do PSF. Cada equipe 
de saúde bucal deveria atender, em média, 6900 habitantes. Os profi ssionais devem ter 
responsabilidade sanitária em relação à população adscrita (para cada Unidade de Saúde 
da Família existe um território de abrangência, que signifi ca área de famílias cadastradas 
sobre sua responsabilidade. Existe a necessidade dos acadêmicos de Odontologia da UNIT 
de conhecerem as ações no âmbito da atenção básica, na especifi cidade do PSF, através 
de prática investigativa na Unidade de Saúde da Família. Esse é o local onde usualmente 
ocorrem ações de promoção e prevenção de saúde bucal, em sua área adscrita, planejadas 
e desenvolvidas de forma interdisciplinar e segundo os critérios de territorialização 
estipulados.As ações que ocorrem nesse âmbito muitas vezes possui limites que demandam 
intervenções para o seu aperfeiçoamento. É oportuno para o acadêmico de odontologia 
problematizar essa realidade e desenvolver o senso crítico para poder intervir nessa e em 
outras realidades semelhantes. O objetivo foi investigar as diversas realidade dentro da 
Unidade Básica de Saúde da Família Oswaldo de Souza . Foi utilizado um instrumento do 
tipo roteiro de entrevista, que permitiu aos grupos decidirem sobre qual realidade poderiam 
investigar. As turmas se dividiram em pequenos grupos de quatro alunos  que junto aos 
professores decidiram  o tema de sua prática investigativa.. Após essa investigação os temas 
mais apontados como objetos de necessidade da USF Oswaldo Cruz foram: Saúde bucal 
para crianças; Mitos e verdades sobre saúde bucal das gestantes; Saúde bucal dos idosos; 
Promoção de Saúde Bucal para Hipertensos e Diabéticos; Saúde Bucal no Programa Bolsa 
Família; Uso da Técnica do Tratamento Restaurador Atraumático em pré-escolares de 2 
a 6 anos de idade da Unidade Básica de Saúde, sendo esses o foco da necessidade da 
USF no momento do estudo, sendo o objeto das intervenções realizadas. Os acadêmicos 
concluíram que os métodos utilizados e a disponibilidade do acesso a informações no 
ambiente da USF facilitou a prática investigativa.  Foi sugerido  que os temas resultantes 
dessa prática pudessem ter continuidade como prática extensionista contribuindo para o 
estímulo aos cuidados com a saúde bucal da população ali cadastrada. (DISSERTAÇÃO)
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ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO INFANTIL E A 
PARTICIPAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. 

Leilane Andrade Santos (Curso de Psicologia - UNIT, leii.andrade@hotmail.com); Ana 
Luiza Rocha Paixão (Curso de Psicologia - UNIT, analupsicologia@gmail.com); Eline Prado 
Santos Feitosa (Curso de Psicologia - UNIT, elineprado@hotmail.com); Karine Santos de 
Oliveira (Curso de Psicologia - UNIT, kaka.santos88@hotmail.com); Janaína Bianca Barletta 
(Docente do Curso de Psicologia - UNIT, jbar@terra.com.br).

Um dos principais objetivos da terapia infantil é implementar novas habilidades no repertório 
comportamental da criança de forma a possibilitar sua melhor adaptação social. Além disso, 
o terapeuta vai criar condições para o desenvolvimento do autoconhecimento pela criança. 
Durante a infância as crianças podem ter problemas psicológicos que geram prejuízos, em 
casa, na escola, com amigos, entre outros. Para tanto, os pais ou responsáveis diretos são 
extremamente importantes neste processo, uma vez que fazem parte do ambiente social 
de referência da criança. Com intuito de identifi car e caracterizar os atendimentos infantis, 
de crianças até 12 anos, assim como, entender como está sendo feito o acompanhamento 
com os responsáveis, foi feito uma levantamento dos prontuários da Clínica Escola de 
Psicologia da Universidade Tiradentes, do total de 101 prontuários estudados, 32 eram 
de atendimento infantil, onde foi gerado 84 processos de atendimento. Os alunos com 
supervisão psicanalítica atenderam 31% desse público, seguido pelos alunos com orientação 
psicodramática e analítico-comportamental (22,6% cada uma), e pela orientação cognitivista 
(7,1%).  Na entrevista inicial, o responsável que mais compareceu ao atendimento com a 
criança foi a mãe (61%). Com relação ao acompanhamento feito com o responsável da 
criança, constatou-se que a maioria (68%) participou deste processo, sendo que todas as 
orientações teóricas favorecem esse procedimento em 80% dos processos psicoterápicos. 
Outro dado importante está relacionado à frequência que os responsáveis foram atendidos 
pelos estagiários, 37% foi atendido de 2 a 3 vezes e 17% apenas uma vez durante todo o 
processo psicoterápico da criança. Verifi ca-se que os atendimentos infantis foram realizados 
com diversos aportes teóricos, mesmo que em diferentes frequências, o que sugere que 
este tipo de atendimento está mais associado ao professor orientador do que pela linha 
teórica em si. A mãe foi à pessoa responsável que mais compareceu a entrevista inicial, 
porém os dados sugerem que não há um acompanhamento efetivo dos responsáveis, por 
mais que alguns encontros em situações específi cas pareçam fazer parte do protocolo de 
atendimento independentemente do suporte teórico. No atendimento infantil, a participação 
dos responsáveis é essencial e, muitas vezes, existe a necessidade de uma intervenção 
mais contínua, a fi m de favorecer o desenvolvimento de estilos parentais educativos 
positivos. Sugere-se o desenvolvimento de programas de acompanhamento ou treinamento 

para pais de forma continua. (DISSERTAÇÃO)
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ANÁLISE DO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE 
MANUSEIOS DOS CUIDADORES DE CRIANÇAS COM 

PARALISIA CEREBRAL. 

Daniela da Costa Maia (dacostamaia1@hotmail.com); Fabiana Bruno Chagas (Curso de 
Fisioterapia / UNIT, fabih_bb@hotmail.com); Géssica Uruga Oliveira (Curso de Fisioterapia / 
UNIT  gessica_uo@hotmail.com); Liziane dos Reis Barreto de Oliveira (Curso de Fisioterapia  
UNIT, liuzinha_17@hotmail.com).

A paralisia cerebral, também denominada como encefalopatia crônica não progressiva 
da infância, é conseqüência de uma lesão estática, ocorrida no período pré, peri ou pós 
natal, que afeta o sistema nervoso central em fase de maturação estrutural e funcional 
(OMS, 1999). Sabe-se que o potencial da criança para crescer e se desenvolver depende 
de fatores psicoafetivos e ambiente familiar estimulante e  também da quantidade e a 
qualidade de estímulos que a criança recebe em casa são insubstituíveis. Este estudo 
avaliou o nível de conscientização de mães de crianças com paralisia cerebral espástica 
sobre a referida patologia e as práticas de cuidado que adotam com esses fi lhos. : Foram 
realizadas entrevistas, de caráter qualitativo. A faixa etária das crianças com paralisia 
cerebral variou de 6 meses a 12 anos. Essas crianças eram atendidas em Clínica  Escola  
de Fisioterapia da Universidade Tiradentes, Centro de Saúde Ninota Garcia das quais as 
mães foram convidadas a participar deste estudo. foram entrevistadas 20 mães e verifi cou-
se que a paralisia cerebral é uma patologia pouco compreendida pelas mães entrevistadas, 
corroborando com o fato dessas mães alegarem não ter recebido orientações desta patologia 
pelos profi ssionais de saúde. As mesmas relataram não terem recebido orientações 
quanto aos manuseios das crianças durante as transferências e posicionamentos, banho, 
alimentação, realização de atividades lúdicas e higienização. Conclui-se que existe a 
necessidade de incluir a participação das mães no processo de reabilitação de seus fi lhos, 
para que possam realizar manuseios nas atividades de vida diária de forma adequada, 
tornando-se estas não apenas prestadoras de cuidados básicos, mas uma extensão do 
processo de reabilitação em nível domiciliar. Sugere-se, então, a inclusão de programas 
educativos na rotina de reabilitação, onde os possam melhor orientar as mães e elucidar 
sobre a importância do manuseio correto, conscientizando-as para praticarem no dia-a-dia 
da criança as orientações recebidas. (DISSERTAÇÃO)
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REABILITAÇÃO PULMONAR EM 
PACIENTES COM DPOC. 

Fabiana Bruno Chagas (Curso de Fisioterapia UNIT, fabih_bb@hotmail.com); Liziane dos 
Reis Barreto de Oliveira (Curso de Fisioterapia UNIT, liuzinha_17@hotmail.com); Raquel 
Santos Torquato (Curso de Fisioterapia UNIT, rakel.torquato@hotmail.com).

A doença pulmonar obstrutiva crônica se manifesta pela limitação crônica ao fl uxo aéreo, 
sendo de caráter progressivo e irreversível. O programa de reabilitação pulmonar é 
uma forma de tratamento que requer uma abordagem multiprofi ssional, onde o objetivo 
é melhorar a qualidade de vida do paciente, o seu conhecimento em relação à doença, 
as suas formas de tratamento e a sua capacidade de realizar tarefas cotidianas. Sendo 
indicada aos pacientes que possuem afecções respiratórias e estão sob tratamento, com 
comprometimento da qualidade de vida. Nos pacientes com DPOC, a limitação ventilatória 
associada à limitação cardiovascular é o fator responsável pela perda de condicionamento 
muscular global. O que torna comum à inclusão desses pacientes em programa de 
reabilitação pulmonar. O estudo em questão é do tipo bibliográfi co, onde foi feita pesquisa 
na biblioteca Jacinto Uchôa, livros e artigos científi cos considerando os critérios de 
atualidade e cientifi cidade. Foram utilizados os seguintes descritores: DPOC, reabilitação 
pulmonar e treinamento físico em DPOC. O treinamento físico, incluindo exercício para 
membros superiores, inferiores e dos músculos respiratórios, é indispensável no programa 
de reabilitação pulmonar. Entre os benefícios proporcionados pela reabilitação pulmonar 
incluem-se o recondicionamento aeróbio, redução da dispnéia, aumento da força muscular 
global e da tolerância ao exercício, bem como melhora da auto-estima. Tendo em vista que 
a DPOC é uma doença de manifestações sistêmicas, se torna evidente à importância da 
utilização de formas de tratamento global através de programas de reabilitação pulmonar, 
com o objetivo não só de melhorar a função pulmonar, mas principalmente de melhorar a 
qualidade de vida de pacientes com DPOC.  (DISSERTAÇÃO)
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A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO 
FISIOTERAPÊUTICA NA SÍNDROME DA 

ASPIRAÇÃO MECONIAL. 

Fabiana Bruno Chagas (Curso de Fisioterapia  fabih_bb@hotmail.com); Liziane dos Reis 
Barreto de Oliveira (Curso de Fisioterapia  liuzinha_17@hotmail.com);  Raquel Santos 
Torquato (Curso de Fisioterapia  rakel.torquato@hotmail.com).

Os transtornos respiratórios constituem a principal causa de morbidade e mortalidade no 
período neonatal, em especial nos recém nascidos a termo que cursam com a síndrome de 
aspiração de mecônio(SAM). Em decorrência de um processo asfíxico o feto pode eliminar 
mecônio no líquido amniótico.Por meio de movimentos respiratórios o mecônio pode ser 
aspirado para os pulmões. Essa aspiração provoca obstrução parcial ou completa das 
vias aéreas gerando uma alteração na relação ventilação-perfusão. Este artigo tem como 
objetivo revisar os aspectos clínicos e fi siopatológicos da SAM, discutindo a importância de 
uma intervenção fi sioterapêutica efi caz para reverter o quadro de insufi ciência respiratória e 
evitar complicações. Foi realizada pesquisa bibliográfi ca na biblioteca Jacinto Uchôa, livros 
e artigos científi cos considerando os critérios de atualidade e cientifi cidade. Foram utilizados 
os seguintes descritores: SAM, fi sioterapia e aspectos clínicos. O papel do fi sioterapeuta é 
fundamental para se abreviar o curso clínico da doença. Através de manobras de higiene 
brônquica se torna possível remover o mecônio das vias aéreas, prevenir o aparecimento 
de fenômenos obstrutivos e corrigir alterações da relação ventilação-perfusão. Em 
contrapartida, as técnicas de fi sioterapia respiratória podem agravar os níveis de oxigenação 
arterial e desencadear lesões no Sistema Nervoso Central. Diante de um RN com SAM é 
crucial saber o momento certo para iniciar a terapia. É preciso permanecer atento também 
para a presença de alterações do desenvolvimento neuropsicomotor, de tal forma que a 
reabilitação, quando necessária, seja iniciada precocemente. (DISSERTAÇÃO)
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CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SUÍSSA.

Arianne Damares da Silva Santos (Curso de enfermagem da UNIT  ariannedamares@
hotmail.com); Bruna Cristina dos Santos Carneiro (Curso de enfermagem da UNIT  bcristina.
enf@hotmail.com); Dayane Gois dos Santos (Curso de enfermagem da UNIT  day.princess@
hotmail.con); Eva Gabriela Silva Pina (Curso de enfermagem da UNIT  gal_evinha@hotmail.
com); Graziella de Almeida Menezes (Curso de enfermagem da UNIT  graziella_nenas@
hotmail.com); Ingrid Brunele Reis Alcântara (Curso de enfermagem da UNIT  ingridgos@
hotmail.com); Andréia Centenaro Vaez (Profª orientadora do Curso de enfermagem da 
UNIT, andreia_centenarov@yahoo.com.br).

O programa de saúde da família (PSF) foi implantado, com uma nova visão no processo 
de intervenção a saúde, tendo a família como centro da atenção e não somente o individuo 
doente, com o objetivo de aumentar e facilitar a interação entre o profi ssional de enfermagem 
e o bem-estar da família brasileira. A elaboração de estratégias de ação de saúde coletiva 
está sendo executada de maneira acentuada na história da saúde pública nos últimos anos, 
porém a responsabilidade de execução é dos profi ssionais inseridos no projeto. A utilização 
dos serviços de saúde promove um conhecimento crescente e adequado sobre estratégias, 
funções e direito à saúde no âmbito regional e delimitado das Unidades básicas de saúde. 
A presente pesquisa identifi cou o conhecimento das famílias sobre o Programa Saúde da 
Família do bairro Suíssa. Trata-se de um estudo descritivo, de caráter exploratório e natureza 
quantitativa. Foram incluídos na amostra 50 indivíduos que residiam no bairro Suíssa do 
município de Aracaju/SE. A participação foi voluntária e autorizada mediante assinatura do 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. . A coleta dos dados foi realizada, durante o 
mês de maio de 2010, por meio da aplicação de um questionário. O instrumento continha 
duas partes: a primeira caracterizava o perfi l da amostra e a segunda parte caracterizava 
a rotina de visitas da equipe do PSF. Identifi camos que 64% eram do sexo feminino, 40% 
não possuem plano de saúde e odontológico. Dentre os pesquisados 54% relataram ter 
conhecimento sobre a Estratégia de Saúde da Família no bairro. Porém apenas 34% 
conheciam o signifi cado da sigla PSF. Quanto às atividades exercidas pela equipe de 
estratégia de saúde da família (ESF), 94% não conhecem as atividades desenvolvidas pela 
equipe e 40% desconhecem as visitas domiciliares, bem como qual profi ssional a realiza. 
Os achados sinalizam a carência da população direcionada para a informação defi ciente, ao 
pouco conhecimento e ao acesso reduzido aos serviços desenvolvidos pela ESF. Portanto 
será necessário criar medidas de orientação adequadas às famílias do bairro, cientes de 
que a relação entre o usuário e o profi ssional esclarece o objetivo principal da estratégia. 

(DISSERTAÇÃO)
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CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DO BAIRRO 
JABOTIANA SOBRE O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

Dúrcio Andrade de Melo (dudis_dop@hotmail.com); Graziele Andrade Silva Santos (luna_
grazi@hotmail.com); Heriberto Alves dos Anjos (heribertoanjos@yahoo.com.br); Marília 
Nogueira (marilia_nogueira88@hotmail.com); Marta Carvalho Moura (martacarvalho_mcs@
hotmail.com) Carla Grasiela Santos de Oliveira (carlagrasiela.enfermeira@hotmail.com).

O Programa saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 
assistencial, operacionalizada mediante implantação de equipes multiprofi ssionais em 
unidades básicas de saúde, responsáveis pelo acompanhamento de um número defi nido 
de famílias. O presente estudo teve como objetivo identifi car o nível de conhecimento da 
população do Bairro Jabotiana sobre o Programa Saúde da Família e levantar o grã de 
informação dos mesmos a cerca das funções exercidas pelos profi ssionais integrantes do 
programa. O levantamento dos dados foi realizado através de entrevista semi-estruturada 
com a população local e mediante a aplicação de um questionário previamente elaborado 
e a amostra corresponde a 20 entrevistados, distribuídos em ruas distintas e adjacentes 
ao posto de saúde do bairro. O resultado a cerca do conhecimento da população a cerca 
do PSF foi satisfatório embora várias funções exercidas pelo programa não tenham sido 
citadas. (DISSERTAÇÃO)
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PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO DE PORTADORES DE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL EM UMA EQUIPE DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA DE ARACAJU. 

Carla Yukari Goto Alves (Curso enfermagem - UNIT, yukari_goto@hotmail.com); Alexsandra 
Bezerra de Melo (Curso enfermagem - UNIT, abmelo1209@ig.com.br); Anna Karolina Nobre 
(Curso enfermagem - UNIT, karolnma@hotmail.com); Sabrina Barbosa de Amorim (Curso 
enfermagem- UNIT, sabrina.amorim@bol.com.br); Vitória Rattz do Nascimento (Curso 
enfermagem - UNIT, vickrattz@hotmail.com); Andréia Centenaro Vaez (Profª orientadora, 
andreia_centenarov@yahoo.com.br).

A saúde e a qualidade de vida cada vez mais vêm sendo objetos de pesquisas no tocante ao 
seu conceito, a díade saúde x doença, correlacionada também com os programas de saúde. 
O presente artigo objetiva conhecer o perfi l sócio-demográfi co dos indivíduos que possuem 
hipertensão arterial sistêmica (HAS), cadastrados em uma equipe do programa  de Saúde 
da Família do Bairro Atalaia. trata-se de uma pesquisa de campo descritiva, desenvolvida 
na disciplina de Trabalho de Campo I do Curso de Enfermagem da Universidade Tiradentes. 
O local escolhido para o desenvolvimento do estudo foi o Bairro Atalaia, localizado no 
município de Aracaju/SE. Fizeram parte da amostra 60 portadores de HAS, que residiam 
no bairro e eram cadastrados pela equipe de saúde da família. Foram excluídos moradores 
de outros bairros que estavam de passagem pelo local. A coleta de dados ocorreu no 
primeiro semestre do ano de 2010, realizada por meio da aplicação de um questionário 
aos indivíduos hipertensos, após assinatura do Termo de consentimento livre e esclarecido. 
Verifi camos que os hipertensos conheciam a HAS, bem como seus fatores de risco, porém a 
adesão ao tratamento é muito baixa. Entre os pesquisados 68% eram do sexo feminino, com 
uma incidência de 70% em indivíduos com mais de 50 anos. Dentre todos os participantes 
58% declaram ser negros, 40% referiram estar acima do peso ideal, 40% afi rmaram ser 
tabagista e 17% informaram não praticar nenhum tipo de atividade física. Conforme os 
dados conseguidos o estudo observou a confi rmação dos achados na revisão da literatura. 
Os achados do estudo corroboram com a literatura. Os hipertensos do estudo possuíam 
conhecimento sobre a patologia, porém não visavam a prevenção da doença, foi observado 
pouca iniciativa quanto para a mudança do estilo de vida, bem como a manifestação de 
complicações decorrentes da patologia.  A pesquisa contribuiu para direcionar estratégias 
de saúde na amostra visando o aumento da adesão ao tratamento e melhorando a qualidade 
de vida da população hipertensa da unidade de saúde. (DISSERTAÇÃO)
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APORTE DE BIOMASSA DE LEGUMINOSAS EM ÁREA 
DE GINDIROBA PARA BIODIESEL EM SERGIPE. 

Daniel Ornelas Ribeiro (PPGPV/UESC, ornelasrib@hotmail.com); Ana Cláudia Alencar 
da Silva Santos (DBI/UFS, aninha_alencar@ymail.com); Andreza Santos da Costa 
(Pesquisadora e Produtora Rural, andreza.costa@gmail.com); Sheyla Alves Rodrigues 
(UNIT/ITP, shelrodrigues@hotmail.com); Lauro Xavier-Filho (UNIT/ITP, xavierfi lho@infonet.
com.br); Eduardo Gross (DCAA/UESC), Luis Carlos Nogueira (Embrapa Cocais e Planícies 
Inundáveis, lcnogueira@gmail.com).

As plantas da família das leguminosas (Fabaceae) são as mais utilizadas na adubação verde 
devido à comprovada efi ciência na elevada produção de biomassa. Este trabalho objetivou 
avaliar a quantidade de biomassa da parte aérea do feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) 
Walp), crotalária (Crotalaria juncea L.) e guandu-anão (Cajanus cajan (L.) Mill), em função 
do uso de cobertura morta sobre o solo. O experimento foi realizado no Campo Experimental 
de Itaporanga, pertencente à Embrapa Tabuleiros Costeiros, gindiroba (Fevillea trilobata L.), 
em solo classifi cado como Neossolo Quartzarênico. Utilizou-se o delineamento de blocos 
ao acaso com seis tratamentos (fatorial 3 x 2) e quatro repetições. Os tratamentos foram: 
crotalária com (CRCC) e sem cobertura (CRSC), feijão-caupi com (FCCC) e sem cobertura 
(FCSC), guandu-anão com (GDCC) e sem cobertura (GDSC). O material utilizado para 
cobertura morta foi oriundo de roçagens de mato em áreas adjacentes e transportado para 
as parcelas experimentais. O plantio das leguminosas foi realizado manualmente, em linhas 
longitudinais às espaldeiras de gindiroba, com três sementes por cova, no espaçamento de 
0,5 m x 0,5 m, para obtenção de densidade populacional equivalente a 120.000 plantas por 
hectare. As amostras de parte aérea das plantas foram coletadas aos 60 dias após o plantio, 
submetidas à estufa a 60°C para obtenção da massa de matéria seca. Houve diferença 
signifi cativa (p<0,05) entre as espécies avaliadas e entre áreas com e sem cobertura morta. 
O feijão-caupi apresentou maior produção de biomassa de parte aérea no momento do 
corte, com 2275,5 e 1723,9 kg.ha-1, em área com e sem cobertura morta, respectivamente. 
A crotalária produziu 991,8 e 907,4 kg.ha-1 e o guandu-anão 546,5 kg.ha-1 e 256,5 kg.ha-1 
em área com e sem cobertura, respectivamente. A cobertura morta exerceu efeito sobre 
a produção de biomassa de parte aérea das leguminosas estudadas, contribuindo para o 
aumento de mais de 50% de produção nos tratamentos FCCC e GDCC. (DISSERTAÇÃO)



300 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

BIOMETRIA DE PARTE AÉREA DE ADUBOS VERDES EM 
ÁREA DE GINDOROBA PARA BIODIESEL. 

Daniel Ornelas Ribeiro (PPGPV/UESC, ornelasrib@hotmail.com); Ana Cláudia Alencar 
da Silva Santos (DBI/UFS, aninha_alencar@ymail.com); Andreza Santos da Costa 
(Pesquisadora e Produtora Rural, andreza.costa@gmail.com); Sheyla Alves Rodrigues 
(UNIT/ITP, shelrodrigues@hotmail.com); Lauro Xavier-Filho (UNIT/ITP, xavierfi lho@infonet.
com.br); Eduardo Gross (DCAA/UESC); Luis Carlos Nogueira (Embrapa Cocais e Planícies 
Inundáveis, lcnogueira@gmail.com).

As leguminosas são as espécies mais utilizadas na adubação verde, devido aos benefícios 
oferecidos aos sistemas de produção agrícola. Este trabalho objetivou avaliar o crescimento 
do feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), crotalária (Crotalaria juncea L.) e guandu-
anão (Cajanus cajan (L.) Mill), em função do uso de cobertura morta sobre o solo. O 
experimento foi realizado no Campo Experimental de Itaporanga, pertencente à Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, em solo classifi cado como Neossolo Quartzarênico. Utilizou-se o 
delineamento de blocos ao acaso, com seis tratamentos (fatorial 3 x 2) e quatro repetições. 
Os tratamentos foram: crotalária com cobertura morta (CRCC) e sem cobertura (CRSC), 
feijão-caupi com cobertura (FCCC) e sem cobertura (FCSC), guandu-anão com cobertura 
(GDCC) e sem cobertura (GDSC). O material utilizado para cobertura morta foi oriundo de 
roçagens de mato em áreas adjacentes e transportado para as parcelas experimentais. O 
plantio das leguminosas foi realizado manualmente, em linhas longitudinais às espaldeiras 
de gindiroba, com três sementes por cova, no espaçamento de 0,5 m x 0,5 m, para obtenção 
de densidade populacional equivalente a 120.000 plantas por hectare. As medições das 
plantas foram realizadas aos 60 dias após o plantio, quando aproximadamente 50% das 
plantas apresentaram fl oração. Para a variável altura da planta (cm), observou-se que 
houve diferença altamente signifi cativa (p<0,01) entre as leguminosas e para o efeito da 
cobertura morta. A crotalária foi a leguminosa que apresentou maior altura em área com 
cobertura (110,6 cm), seguida pelo guandu-anão (53,9 cm) e feijão-caupi (44,5 cm). A 
crotalária apresentou também maior altura em área sem cobertura (67,7 cm), seguida 
das espécies feijão-caupi (36,8 cm) e guandu-anão (32,2 cm). Houve diferença altamente 
signifi cativa (p<0,01) entre as espécies para a variável largura média de planta (cm), medida 
pela copa das plantas no sentido Norte/Sul e Leste/Oeste, porém a cobertura morta. As 
espécies que apresentaram maior largura média de planta em área com cobertura morta 
foram o feijão-caupi (54,6 cm), seguido pela crotalária (44,8 cm) e o guandu-anão (21,2 
cm). Seguiu-se a mesma ordem em área sem cobertura, com as espécies feijão-caupi 
(45,3 cm), crotalária (26,8 cm) e guandu-anão (12,2 cm). O uso de cobertura morta 
melhorou signifi cativamente as condições para o crescimento da crotalária, feijão-caupi e 

guandu-anão. (DISSERTAÇÃO)
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DOENÇA DE LEGG CALVE PERTHES E TRATAMENTO 
FISIOTERAPÊUTICO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

Andrea Messias Silva Santos (Curso de Fisioterapia-UNIT, andrea_mssantos@hotmail.
com); Camilla Mendonça de Jesus Santana (Curso de Fisoterapia-UNIT, myla_ceueterra@
hotmail.com); Daniela da Costa Maia (Co-autor, dacostamaia1@hotmail.com). 

A Doença de Legg-Calve-Perthes é uma doença autolimitante do quadril iniciada pela 
necrose avascular da cabeça femoral. A causa exata da necrose avascular, que quebra o 
fl uxo sangüíneo à epífi se da cabeça femoral, não é conhecida. Trauma, sinovite transitória, 
infecção, irregularidades vasculares congênitas ou adquiridas e danos vasculares 
trombóticos têm sido teorizados como produtores de necrose avascular da cabeça femoral. 
É característico dessa patologia dor intermitente, marcha antálgica e rigidez com restrição 
da rotação interna. Em alguns casos observa-se positividade do sinal de Tremdelemburg 
e diferença em relação ao comprimento dos membros inferiores. Esse trabalho propôs-
se a analisar os efeitos do tratamento fi sioterapêutico na Doença de Legg-Calve-Perthes, 
por meio de uma revisão da literatura. O levantamento bibliográfi co refere-se aos dados 
do Google acadêmico, Medline e Lilacs, como também de consultas de livros-texto. Até 
o momento, não há consenso em relação à melhor forma de tratamento conservador, ou 
quanto à fase da doença em que deve ser realizado. Há diversas formas de tratamento 
conservador  e quanto mais cedo forem tratados os pacientes, melhor será o prognóstico. 
Os objetivos de tratamento fi sioterapêutico são o alívio da dor e do espasmo muscular, a 
colocação da cabeça femoral dentro do acetábulo enquanto ocorre o remodelamento ósseo 
e a restauração da ADM. Os recursos utilizados para essa abordagem será o fortalecimento, 
alongamento e hidroterapia. Diante do exposto, observou-se que a Fisioterapia desempenha 
papel importante no tratamento da criança portadora da Doença de Legg-Calvé-Perthes 
(DLCP), desde o estágio inicial até o fi nal da patologia. (DISSERTAÇÃO)



PROJETO DE INTERVENÇÃO NA UNIDADE 
BÁSICA OSWALDO DE SOUZA. 

Asafe Oliveira dos Santos (asafe-oliveira@hotmail.com); José Renaldo Prata Sobrinho 
(jrpsobrinho@hotmail.com); Jamille Alves Araújo (jamillealves@hotmail.com); Eleonora 
de oliveira Bandolin Martins (eleonoramartins2@hotmail.com); Cristiane Costa da Cunha 
Oliveira (criscunhaoliva@yahoo.com.br).

A Portaria N. 267 de 06/03/2001, publicada no Diário Ofi cial da União a 07/03/2001, 
implementou a inclusão das ações de saúde bucal na estratégia do PSF. Cada equipe 
de saúde bucal deveria atender, em média, 6900 habitantes. Os profi ssionais devem ter 
responsabilidade sanitária em relação à população adscrita (para cada Unidade de Saúde 
da Família existe um território de abrangência, que signifi ca área de famílias cadastradas 
sobre sua responsabilidade. Existe a necessidade dos acadêmicos de Odontologia da UNIT 
de conhecerem as ações no âmbito da atenção básica, na especifi cidade do PSF, através 
de prática investigativa na Unidade de Saúde da Família. Esse é o local onde usualmente 
ocorrem ações de promoção e prevenção de saúde bucal, em sua área adscrita, planejadas 
e desenvolvidas de forma interdisciplinar e segundo os critérios de territorialização 
estipulados.As ações que ocorrem nesse âmbito muitas vezes possui limites que demandam 
intervenções para o seu aperfeiçoamento. É oportuno para o acadêmico de odontologia 
problematizar essa realidade e desenvolver o senso crítico para poder intervir nessa e em 
outras realidades semelhantes. O objetivo foi investigar as diversas realidade dentro da 
Unidade Básica de Saúde da Família Oswaldo de Souza Foi utilizado um instrumento do 
tipo roteiro de entrevista, que permitiu aos grupos decidirem sobre qual realidade poderiam 
investigar. As turmas se dividiram em pequenos grupos de quatro alunos  que junto aos 
professores decidiram  o tema de sua prática investigativa.. Após essa investigação os temas 
mais apontados como objetos de necessidade da USF Oswaldo Cruz foram: Saúde bucal 
para crianças; Mitos e verdades sobre saúde bucal das gestantes; Saúde bucal dos idosos; 
Promoção de Saúde Bucal para Hipertensos e Diabéticos; Saúde Bucal no Programa Bolsa 
Família; Uso da Técnica do Tratamento Restaurador Atraumático em pré-escolares de 2 
a 6 anos de idade da Unidade Básica de Saúde, sendo esses o foco da necessidade da 
USF no momento do estudo, sendo o objeto das intervenções realizadas. Os acadêmicos 
concluíram que os métodos utilizados e a disponibilidade do acesso a informações no 
ambiente da USF facilitou a prática investigativa.  Foi sugerido  que os temas resultantes 
dessa prática pudessem ter continuidade como prática extensionista contribuindo para o 
estímulo aos cuidados com a saúde bucal da população ali cadastrada. (DISSERTAÇÃO)
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ATENDIMENTO PSICOTERÁPICO INFANTIL E A 
PARTICIPAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. 

Leilane Andrade Santos (Curso de Psicologia - UNIT, leii.andrade@hotmail.com); Ana 
Luiza Rocha Paixão (Curso de Psicologia - UNIT, analupsicologia@gmail.com); Eline Prado 
Santos Feitosa (Curso de Psicologia - UNIT, elineprado@hotmail.com); Karine Santos de 
Oliveira (Curso de Psicologia - UNIT, kaka.santos88@hotmail.com); Janaína Bianca Barletta 
(Docente do Curso de Psicologia - UNIT, jbar@terra.com.br).

Um dos principais objetivos da terapia infantil é implementar novas habilidades no repertório 
comportamental da criança de forma a possibilitar sua melhor adaptação social. Além disso, 
o terapeuta vai criar condições para o desenvolvimento do autoconhecimento pela criança. 
Durante a infância as crianças podem ter problemas psicológicos que geram prejuízos, em 
casa, na escola, com amigos, entre outros. Para tanto, os pais ou responsáveis diretos são 
extremamente importantes neste processo, uma vez que fazem parte do ambiente social 
de referência da criança. Com intuito de identifi car e caracterizar os atendimentos infantis, 
de crianças até 12 anos, assim como, entender como está sendo feito o acompanhamento 
com os responsáveis, foi feito uma levantamento dos prontuários da Clínica Escola de 
Psicologia da Universidade Tiradentes, do total de 101 prontuários estudados, 32 eram 
de atendimento infantil, onde foi gerado 84 processos de atendimento. Os alunos com 
supervisão psicanalítica atenderam 31% desse público, seguido pelos alunos com orientação 
psicodramática e analítico-comportamental (22,6% cada uma), e pela orientação cognitivista 
(7,1%).  Na entrevista inicial, o responsável que mais compareceu ao atendimento com a 
criança foi a mãe (61%). Com relação ao acompanhamento feito com o responsável da 
criança, constatou-se que a maioria (68%) participou deste processo, sendo que todas as 
orientações teóricas favorecem esse procedimento em 80% dos processos psicoterápicos. 
Outro dado importante está relacionado à frequência que os responsáveis foram atendidos 
pelos estagiários, 37% foi atendido de 2 a 3 vezes e 17% apenas uma vez durante todo o 
processo psicoterápico da criança. Verifi ca-se que os atendimentos infantis foram realizados 
com diversos aportes teóricos, mesmo que em diferentes frequências, o que sugere que 
este tipo de atendimento está mais associado ao professor orientador do que pela linha 
teórica em si. A mãe foi à pessoa responsável que mais compareceu a entrevista inicial, 
porém os dados sugerem que não há um acompanhamento efetivo dos responsáveis, por 
mais que alguns encontros em situações específi cas pareçam fazer parte do protocolo de 
atendimento independentemente do suporte teórico. No atendimento infantil, a participação 
dos responsáveis é essencial e, muitas vezes, existe a necessidade de uma intervenção 
mais contínua, a fi m de favorecer o desenvolvimento de estilos parentais educativos 
positivos. Sugere-se o desenvolvimento de programas de acompanhamento ou treinamento 
para pais de forma continua. (DISSERTAÇÃO)
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ANÁLISE DO NÍVEL DE CONHECIMENTO SOBRE 
MANUSEIOS DOS CUIDADORES DE CRIANÇAS. 

Daniela da Costa Maia (dacostamaia1@hotmail.com); Fabiana Bruno Chagas (Curso de 
Fisioterapia  UNIT, fabih_bb@hotmail.com); Géssica Uruga Oliveira (Curso de Fisioterapia  
UNIT  gessica_uo@hotmail.com); Liziane dos Reis Barreto de Oliveira (Curso de Fisioterapia  
UNIT, liuzinha_17@hotmail.com).

A paralisia cerebral, também denominada como encefalopatia crônica não progressiva da 
infância, é conseqüência de uma lesão estática, ocorrida no período pré, peri ou pós natal, 
que afeta o sistema nervoso central em fase de maturação estrutural e funcional (OMS, 
1999). Sabe-se que o potencial da criança para crescer e se desenvolver depende de 
fatores psicoafetivos e ambiente familiar estimulante e também da quantidade e a qualidade 
de estímulos que a criança recebe em casa são insubstituíveis. Este estudo avaliou o nível 
de conscientização de mães de crianças com paralisia cerebral espástica sobre a referida 
patologia e as práticas de cuidado que adotam com esses fi lhos. Foram realizadas entrevistas, 
de caráter qualitativo. A faixa etária das crianças com paralisia cerebral variou de 6 meses a 
12 anos. Essas crianças eram atendidas em Clínica  Escola  de Fisioterapia da Universidade 
Tiradentes, Centro de Saúde Ninota Garcia das quais as mães foram convidadas a participar 
deste estudo. foram entrevistadas 20 mães e verifi cou-se que a paralisia cerebral é uma 
patologia pouco compreendida pelas mães entrevistadas, corroborando com o fato dessas 
mães alegarem não ter recebido orientações desta patologia pelos profi ssionais de saúde. 
As mesmas relataram não terem recebido orientações quanto aos manuseios das crianças 
durante as transferências e posicionamentos, banho, alimentação, realização de atividades 
lúdicas e higienização. Conclui-se que existe a necessidade de incluir a participação das 
mães no processo de reabilitação de seus fi lhos, para que possam realizar manuseios nas 
atividades de vida diária de forma adequada, tornando-se estas não apenas prestadoras 
de cuidados básicos, mas uma extensão do processo de reabilitação em nível domiciliar. 
Sugere-se, então, a inclusão de programas educativos na rotina de reabilitação, onde os 
possam melhor orientar as mães e elucidar sobre a importância do manuseio correto, 
conscientizando-as para praticarem no dia-a-dia da criança as orientações recebidas. 
(DISSERTAÇÃO)
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REABILITAÇÃO PULMONAR EM 
PACIENTES COM DOENÇA PULMONAR 

OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPO). 

Fabiana Bruno Chagas (Curso de Fisioterapia UNIT, fabih_bb@hotmail.com); Liziane dos 
Reis Barreto de Oliveira (Curso de Fisioterapia UNIT, liuzinha_17@hotmail.com); Raquel 
Santos Torquato (Curso de Fisioterapia UNIT, rakel.torquato@hotmail.com).

A doença pulmonar obstrutiva crônica se manifesta pela limitação crônica ao fl uxo aéreo, 
sendo de caráter progressivo e irreversível. O programa de reabilitação pulmonar é 
uma forma de tratamento que requer uma abordagem multiprofi ssional, onde o objetivo 
é melhorar a qualidade de vida do paciente, o seu conhecimento em relação à doença, 
as suas formas de tratamento e a sua capacidade de realizar tarefas cotidianas. Sendo 
indicada aos pacientes que possuem afecções respiratórias e estão sob tratamento, com 
comprometimento da qualidade de vida. Nos pacientes com DPOC, a limitação ventilatória 
associada à limitação cardiovascular é o fator responsável pela perda de condicionamento 
muscular global. O que torna comum à inclusão desses pacientes em programa de 
reabilitação pulmonar. O estudo em questão é do tipo bibliográfi co, onde foi feita pesquisa 
na biblioteca Jacinto Uchôa, livros e artigos científi cos considerando os critérios de 
atualidade e cientifi cidade. Foram utilizados os seguintes descritores: DPOC, reabilitação 
pulmonar e treinamento físico em DPOC. O treinamento físico, incluindo exercício para 
membros superiores, inferiores e dos músculos respiratórios, é indispensável no programa 
de reabilitação pulmonar. Entre os benefícios proporcionados pela reabilitação pulmonar 
incluem-se o recondicionamento aeróbio, redução da dispnéia, aumento da força muscular 
global e da tolerância ao exercício, bem como melhora da auto-estima. Tendo em vista que 
a DPOC é uma doença de manifestações sistêmicas, se torna evidente à importância da 
utilização de formas de tratamento global através de programas de reabilitação pulmonar, 
com o objetivo não só de melhorar a função pulmonar, mas principalmente de melhorar a 
qualidade de vida de pacientes com DPOC. (DISSERTAÇÃO)
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A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO 
FISIOTERAPÊUTICA NA SÍNDROME DA 

ASPIRAÇÃO MECONIAL. 

Fabiana Bruno Chagas (Curso de Fisioterapia fabih_bb@hotmail.com); Liziane dos Reis 
Barreto de Oliveira (Curso de Fisioterapia liuzinha_17@hotmail.com); Raquel Santos 
Torquato (Curso de Fisioterapia  rakel.torquato@hotmail.com).

Os transtornos respiratórios constituem a principal causa de morbidade e mortalidade no 
período neonatal, em especial nos recém nascidos a termo que cursam com a síndrome de 
aspiração de mecônio(SAM). Em decorrência de um processo asfíxico o feto pode eliminar 
mecônio no líquido amniótico.Por meio de movimentos respiratórios o mecônio pode ser 
aspirado para os pulmões. Essa aspiração provoca obstrução parcial ou completa das 
vias aéreas gerando uma alteração na relação ventilação-perfusão. Este artigo tem como 
objetivo revisar os aspectos clínicos e fi siopatológicos da SAM, discutindo a importância de 
uma intervenção fi sioterapêutica efi caz para reverter o quadro de insufi ciência respiratória e 
evitar complicações. Foi realizada pesquisa bibliográfi ca na biblioteca Jacinto Uchôa, livros 
e artigos científi cos considerando os critérios de atualidade e cientifi cidade. Foram utilizados 
os seguintes descritores: SAM, fi sioterapia e aspectos clínicos. O papel do fi sioterapeuta é 
fundamental para se abreviar o curso clínico da doença. Através de manobras de higiene 
brônquica se torna possível remover o mecônio das vias aéreas, prevenir o aparecimento 
de fenômenos obstrutivos e corrigir alterações da relação ventilação-perfusão. Em 
contrapartida, as técnicas de fi sioterapia respiratória podem agravar os níveis de oxigenação 
arterial e desencadear lesões no Sistema Nervoso Central. Diante de um RN com SAM é 
crucial saber o momento certo para iniciar a terapia. É preciso permanecer atento também 
para a presença de alterações do desenvolvimento neuropsicomotor, de tal forma que a 
reabilitação, quando necessária, seja iniciada precocemente. (DISSERTAÇÃO)
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AÇÕES DA ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU: 

AVALIAÇÃO DO PÉ DIABÉTICO. 

Camila Gomes de Santana (Enfermagem - UNIT, camilags_enf@hotmail.com); Aline 
M. C. dos Santos (Enfermagem - UNIT, linemichelly@hotmail.com); Emilyn F. Simões 
(Enfermagem - UNIT, emilyn.fi gueiredo@hotmail.com); Milena B. Meira (Enfermagem - 
UNIT, milenameira.meira@hotmail.com); Leane C. Marchado (Orientadora Enfermagem).

O diabetes vem sendo reconhecido mundialmente como um problema de saúde pública. 
Confi gura-se como uma epidemia mundial e traduz um grande desafi o para os sistemas 
de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a urbanização crescente 
e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada 
e obesidade são os grandes responsáveis pelo aumento da incidência e prevalência do 
diabetes em todo o mundo. O trabalho teve por objetivo avaliar o pé do paciente diabético, 
para identifi car o grau de risco à saúde dos usuários. As avaliações foram realizadas em 
uma Unidade de Saúde da Família no município de Aracaju, no dia 22 de agosto de 2009, 
previamente agendadas com dez pacientes, na qual incluía captura de dados gerais, como 
tipo de tratamento usado, avaliação do IMC, hipertensão arterial, uso de álcool e fumo, tipo 
de calçado utilizado, presença de rachaduras, onicomicose, bolhas, calos, sensibilidade 
tátil, dolorosa e deformidades, que de acordo com o Sistema de Informação Salvando o 
Pé Diabético, implantado no município de Aracaju foi possível avaliar os riscos em: risco 1- 
resulta em lesões pré ulcerosas, risco 2- úlcera, neuropatia e deformidades, risco 3- úlceras 
e/ou amputação prévia. Todos os usuários apresentavam grau de risco, sendo que 50% 
dos avaliados, apresentaram risco 1, 40% risco 2 e 10%  risco 3.  90% dos pacientes são 
hipertensos, 80% utilizam calçados inadequados, 50% estão obesos. Do grupo de risco 1, 
80% fazem tratamento com droga e 20% com insulina e dieta, do grupo de risco 2, 25% usa 
droga, mais insulina, 25% faz apenas dieta e 50% fazem uso de droga e no grupo de risco 3 
só usa droga e faz dieta. Observou-se que a falta de percepção dos usuários com o calçado 
inadequado foi o principal fator, sendo necessário conscientizar os pacientes quanto aos 
cuidados que devem ser feito ao pé diabético, já que os problemas com os pés constituem a 
causa mais comum de internação e amputação de membro. A pesquisa contribui para uma 
melhor socialização dos diabéticos, educando e orientando os mesmos, para uma melhoria 
da sua qualidade de vida. (DISSERTAÇÃO)
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CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO SOBRE ESTRATÉGIA 
DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO SUÍSSA. 

Arianne Damares da Silva Santos (Curso de enfermagem da UNIT  ariannedamares@
hotmail.com); Bruna Cristina dos Santos Carneiro (Curso de enfermagem da UNIT  bcristina.
enf@hotmail.com); Dayane Gois dos Santos (Curso de enfermagem da UNIT  day.princess@
hotmail.con); Eva Gabriela Silva Pina (Curso de enfermagem da UNIT  gal_evinha@hotmail.
com); Graziella de Almeida Menezes (Curso de enfermagem da UNIT  graziella_nenas@
hotmail.com); Ingrid Brunele Reis Alcântara (Curso de enfermagem da UNIT  ingridgos@
hotmail.com); Andréia Centenaro Vaez (Profª orientadora do Curso de enfermagem da 
UNIT, andreia_centenarov@yahoo.com.br).

O programa de saúde da família (PSF) foi implantado, com uma nova visão no processo 
de intervenção a saúde, tendo a família como centro da atenção e não somente o individuo 
doente, com o objetivo de aumentar e facilitar a interação entre o profi ssional de enfermagem 
e o bem-estar da família brasileira. A elaboração de estratégias de ação de saúde coletiva 
está sendo executada de maneira acentuada na história da saúde pública nos últimos 
anos, porém a responsabilidade de execução é dos profi ssionais inseridos no projeto. A 
utilização dos serviços de saúde promove um conhecimento crescente e adequado sobre 
estratégias, funções e direito à saúde no âmbito regional e delimitado das Unidades básicas 
de saúde. (OBJETIVOS) A presente pesquisa identifi cou o conhecimento das famílias sobre 
o Programa Saúde da Família do bairro Suíssa. Trata-se de um estudo descritivo, de caráter 
exploratório e natureza quantitativa. Foram incluídos na amostra 50 indivíduos que residiam 
no bairro Suíssa do município de Aracaju/SE. A participação foi voluntária e autorizada 
mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. . A coleta dos dados 
foi realizada, durante o mês de maio de 2010, por meio da aplicação de um questionário. O 
instrumento continha duas partes: a primeira caracterizava o perfi l da amostra e a segunda 
parte caracterizava a rotina de visitas da equipe do PSF. (RESULTADOS) Identifi camos 
que 64% eram do sexo feminino, 40% não possuem plano de saúde e odontológico. Dentre 
os pesquisados 54% relataram ter conhecimento sobre a Estratégia de Saúde da Família 
no bairro. Porém apenas 34% conheciam o signifi cado da sigla PSF. Quanto às atividades 
exercidas pela equipe de estratégia de saúde da família (ESF), 94% não conhecem as 
atividades desenvolvidas pela equipe e 40% desconhecem as visitas domiciliares, bem 
como qual profi ssional a realiza. Os achados sinalizam a carência da população direcionada 
para a informação defi ciente, ao pouco conhecimento e ao acesso reduzido aos serviços 
desenvolvidos pela ESF. Portanto será necessário criar medidas de orientação adequadas 
às famílias do bairro, cientes de que a relação entre o usuário e o profi ssional esclarece o 
objetivo principal da estratégia. (DISSERTAÇÃO)
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CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DO BAIRRO 
JABOTIANA SOBRE O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. 

Dúrcio Andrade de Melo (dudis_dop@hotmail.com); Graziele Andrade Silva Santos (luna_
grazi@hotmail.com); Heriberto Alves dos Anjos (heribertoanjos@yahoo.com.br); Marília 
Nogueira (marilia_nogueira88@hotmail.com); Marta Carvalho Moura (martacarvalho_
mcs@hotmail.com).

O Programa saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo 
assistencial, operacionalizada mediante implantação de equipes multiprofi ssionais em 
unidades básicas de saúde, responsáveis pelo acompanhamento de um número defi nido 
de famílias. O presente estudo teve como objetivo identifi car o nível de conhecimento da 
população do Bairro Jabotiana sobre o Programa Saúde da Família e levantar o grã de 
informação dos mesmos a cerca das funções exercidas pelos profi ssionais integrantes do 
programa. O levantamento dos dados foi realizado através de entrevista semi-estruturada 
com a população local e mediante a aplicação de um questionário previamente elaborado 
e a amostra corresponde a 20 entrevistados, distribuídos em ruas distintas e adjacentes 
ao posto de saúde do bairro. O resultado a cerca do conhecimento da população a cerca 
do PSF foi satisfatório embora várias funções exercidas pelo programa não tenham sido 
citadas. (DISSERTAÇÃO)
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PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO DE PORTADORES DE 
HIPERTENSÃO ARTERIAL. 

yukari_goto@hotmail.com; abmelo1209@ig.com.br; karolnma@hotmail.com; sabrina.amorim@
bol.com.br; vickrattz@hotmail.com; andreia_centenarov@yahoo.com.br.

A saúde e a qualidade de vida cada vez mais vêm sendo objetos de pesquisas no tocante ao 
seu conceito, a díade saúde x doença, correlacionada também com os programas de saúde. 
O presente artigo objetiva conhecer o perfi l sócio-demográfi co dos indivíduos que possuem 
hipertensão arterial sistêmica (HAS), cadastrados em uma equipe do programa  de Saúde 
da Família do Bairro Atalaia. trata-se de uma pesquisa de campo descritiva, desenvolvida 
na disciplina de Trabalho de Campo I do Curso de Enfermagem da Universidade Tiradentes. 
O local escolhido para o desenvolvimento do estudo foi o Bairro Atalaia, localizado no 
município de Aracaju/SE. Fizeram parte da amostra 60 portadores de HAS, que residiam 
no bairro e eram cadastrados pela equipe de saúde da família. Foram excluídos moradores 
de outros bairros que estavam de passagem pelo local. A coleta de dados ocorreu no 
primeiro semestre do ano de 2010, realizada por meio da aplicação de um questionário 
aos indivíduos hipertensos, após assinatura do Termo de consentimento livre e esclarecido. 
Verifi camos que os hipertensos conheciam a HAS, bem como seus fatores de risco, porém a 
adesão ao tratamento é muito baixa. Entre os pesquisados 68% eram do sexo feminino, com 
uma incidência de 70% em indivíduos com mais de 50 anos. Dentre todos os participantes 
58% declaram ser negros, 40% referiram estar acima do peso ideal, 40% afi rmaram ser 
tabagista e 17% informaram não praticar nenhum tipo de atividade física. Conforme os 
dados conseguidos o estudo observou a confi rmação dos achados na revisão da literatura. 
Os achados do estudo corroboram com a literatura. Os hipertensos do estudo possuíam 
conhecimento sobre a patologia, porém não visavam a prevenção da doença, foi observado 
pouca iniciativa quanto para a mudança do estilo de vida, bem como a manifestação de 
complicações decorrentes da patologia.  A pesquisa contribuiu para direcionar estratégias 
de saúde na amostra visando o aumento da adesão ao tratamento e melhorando a qualidade 
de vida da população hipertensa da unidade de saúde. (DISSERTAÇÃO)
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APORTE DE BIOMASSA DE LEGUMINOSAS EM ÁREA 
DE GINDIROBA PARA BIODIESEL EM SERGIPE. 

Daniel Ornelas Ribeiro (PPGPV/UESC, ornelasrib@hotmail.com); Ana Cláudia Alencar 
da Silva Santos (DBI/UFS, aninha_alencar@ymail.com); Andreza Santos da Costa 
(Pesquisadora e Produtora Rural, andreza.costa@gmail.com); Sheyla Alves Rodrigues 
(UNIT/ITP, shelrodrigues@hotmail.com); Lauro Xavier-Filho (UNIT/ITP, xavierfi lho@infonet.
com.br); Eduardo Gross (DCAA/UESC), Luis Carlos Nogueira (Embrapa Cocais e Planícies 
Inundáveis, lcnogueira@gmail.com).

As plantas da família das leguminosas (Fabaceae) são as mais utilizadas na adubação verde 
devido à comprovada efi ciência na elevada produção de biomassa. Este trabalho objetivou 
avaliar a quantidade de biomassa da parte aérea do feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) 
Walp), crotalária (Crotalaria juncea L.) e guandu-anão (Cajanus cajan (L.) Mill), em função 
do uso de cobertura morta sobre o solo. O experimento foi realizado no Campo Experimental 
de Itaporanga, pertencente à Embrapa Tabuleiros Costeiros, gindiroba (Fevillea trilobata L.), 
em solo classifi cado como Neossolo Quartzarênico. Utilizou-se o delineamento de blocos 
ao acaso com seis tratamentos (fatorial 3 x 2) e quatro repetições. Os tratamentos foram: 
crotalária com (CRCC) e sem cobertura (CRSC), feijão-caupi com (FCCC) e sem cobertura 
(FCSC), guandu-anão com (GDCC) e sem cobertura (GDSC). O material utilizado para 
cobertura morta foi oriundo de roçagens de mato em áreas adjacentes e transportado para 
as parcelas experimentais. O plantio das leguminosas foi realizado manualmente, em linhas 
longitudinais às espaldeiras de gindiroba, com três sementes por cova, no espaçamento de 
0,5 m x 0,5 m, para obtenção de densidade populacional equivalente a 120.000 plantas por 
hectare. As amostras de parte aérea das plantas foram coletadas aos 60 dias após o plantio, 
submetidas à estufa a 60°C para obtenção da massa de matéria seca. Houve diferença 
signifi cativa (p<0,05) entre as espécies avaliadas e entre áreas com e sem cobertura morta. 
O feijão-caupi apresentou maior produção de biomassa de parte aérea no momento do 
corte, com 2275,5 e 1723,9 kg.ha-1, em área com e sem cobertura morta, respectivamente. 
A crotalária produziu 991,8 e 907,4 kg.ha-1 e o guandu-anão 546,5 kg.ha-1 e 256,5 kg.ha-1 
em área com e sem cobertura, respectivamente. A cobertura morta exerceu efeito sobre 
a produção de biomassa de parte aérea das leguminosas estudadas, contribuindo para o 
aumento de mais de 50% de produção nos tratamentos FCCC e GDCC. (DISSERTAÇÃO)
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BIOMETRIA DE PARTE AÉREA DE ADUBOS VERDES EM 
ÁREA DE GINDOROBA PARA BIODIESE. 

Daniel Ornelas Ribeiro (PPGPV/UESC, ornelasrib@hotmail.com), Ana Cláudia Alencar 
da Silva Santos (DBI/UFS, aninha_alencar@ymail.com), Andreza Santos da Costa 
(Pesquisadora e Produtora Rural, andreza.costa@gmail.com); Sheyla Alves Rodrigues 
(UNIT/ITP, shelrodrigues@hotmail.com); Lauro Xavier Filho (UNIT/ITP, xavierfi lho@infonet.
com.br); Eduardo Gross (DCAA/UESC), Luis Carlos Nogueira (Embrapa Cocais e Planícies 
Inundáveis, lcnogueira@gmail.com).

As leguminosas são as espécies mais utilizadas na adubação verde, devido aos benefícios 
oferecidos aos sistemas de produção agrícola. Este trabalho objetivou avaliar o crescimento 
do feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp), crotalária (Crotalaria juncea L.) e guandu-
anão (Cajanus cajan (L.) Mill), em função do uso de cobertura morta sobre o solo. O 
experimento foi realizado no Campo Experimental de Itaporanga, pertencente à Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, em solo classifi cado como Neossolo Quartzarênico. Utilizou-se o 
delineamento de blocos ao acaso, com seis tratamentos (fatorial 3 x 2) e quatro repetições. 
Os tratamentos foram: crotalária com cobertura morta (CRCC) e sem cobertura (CRSC), 
feijão-caupi com cobertura (FCCC) e sem cobertura (FCSC), guandu-anão com cobertura 
(GDCC) e sem cobertura (GDSC). O material utilizado para cobertura morta foi oriundo de 
roçagens de mato em áreas adjacentes e transportado para as parcelas experimentais. O 
plantio das leguminosas foi realizado manualmente, em linhas longitudinais às espaldeiras 
de gindiroba, com três sementes por cova, no espaçamento de 0,5 m x 0,5 m, para obtenção 
de densidade populacional equivalente a 120.000 plantas por hectare. As medições das 
plantas foram realizadas aos 60 dias após o plantio, quando aproximadamente 50% das 
plantas apresentaram fl oração. Para a variável altura da planta (cm), observou-se que houve 
diferença altamente signifi cativa (p<0,01) entre as leguminosas e para o efeito da cobertura 
morta. A crotalária foi a leguminosa que apresentou maior altura em área com cobertura 
(110,6 cm), seguida pelo guandu-anão (53,9 cm) e feijão-caupi (44,5 cm). A crotalária 
apresentou também maior altura em área sem cobertura (67,7 cm), seguida das espécies 
feijão-caupi (36,8 cm) e guandu-anão (32,2 cm). Houve diferença altamente signifi cativa 
(p<0,01) entre as espécies para a variável largura média de planta (cm), medida pela copa 
das plantas no sentido Norte/Sul e Leste/Oeste, porém a cobertura morta. As espécies que 
apresentaram maior largura média de planta em área com cobertura morta foram o feijão-
caupi (54,6 cm), seguido pela crotalária (44,8 cm) e o guandu-anão (21,2 cm). Seguiu-se a 
mesma ordem em área sem cobertura, com as espécies feijão-caupi (45,3 cm), crotalária 
(26,8 cm) e guandu-anão (12,2 cm). O uso de cobertura morta melhorou signifi cativamente 
as condições para o crescimento da crotalária, feijão-caupi e guandu-anão. (DISSERTAÇÃO)
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A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO MATERNA PARA 
AMAMENTAÇÃO EM CRIANÇAS COM PARALESIA 

CEREBRAL (PC).

Cássia Thaísa Xavier dos Santos (curso de fi sioterapia-UNIT, cassiathaisa@yahoo.com); 
Chiara Andrade Silva (curso de fi sioterapia-UNIT, chiara.andrade@yahoo.com); Larissa 
Moura dos Santos (curso de fi sioterapia-UNIT, lalaballet@hotmail.com); Manuela Dantas 
Feitosa (curso de fi sioterapia-UNIT, manu_dantasbr@hotmail.com); Daniela da Costa Maia 
(Centro de ciências da Saúde, curso de fi sioterapia-UNIT, dacostamaia@hotmail.com); 
Edna Aragão Farias Cândido ((Centro de ciências da Saúde, curso de fi sioterapia-UNIT/ITP, 
edna_aragao1@globo.com). 

A alimentação em crianças com Paralisia Cerebral (PC) é defi ciente e de difícil manipulação, 
decorrente de alterações motoras provocados por uma lesão neurológica associada a essa 
patologia. Os problemas na amamentação acarretam uma alta prevalência de estado 
nutricional subótimo e falha no crescimento dessas crianças, pois o leite materno, além de 
ser ideal por seu valor nutricional e imunobiológico para o recém-nascido, trás benefícios 
psicológicos para o binômio mãe-fi lho. A pesquisa teve como objetivo geral verifi car como 
vem ocorrendo a orientação às mães de crianças com diagnóstico de Paralisia Cerebral 
quanto ao aleitamento materno, considerando as difi culdades que o bebê possa vir a 
apresentar. Para viabilização dessa pesquisa utilizou-se como técnica de coleta de dados 
um questionário direcionado as mães de crianças com diagnóstico de Paralisia Cerebral 
em tratamento fi sioterapêutico no Centro de Saúde e Educação Ninota Garcia, contendo 
perguntas referentes ao aleitamento materno. Os resultados mais relevantes verifi cados 
nessa pesquisa correspondem a de mães que não receberam orientação do fi sioterapeuta 
quanto à amamentação. Acreditamos que esta pesquisa trouxe dados que devem ser 
considerados para o despertar da intervenção fi sioterapêutica nos primeiros cuidados, 
orientando a mãe quanto à amamentação. (PRÁTICAS INVESTIGATIVAS).
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A IMPORTÂNCIA DO PALADAR PARA O BOM 
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO. 

José Cleveilton dos Santos (Curso de Odontologia UNIT/LBMAT-ITP, odontoclever@
hotmail.com); Genecy Calado de Melo (Curso de Odontologia  UNIT, genecy_mello@
hotmail.com); Evandro Gomes de Souza (Curso de Odontologia  UNIT, evandrogosouza@
hotmail.com); Marcos da Silva Menezes (Curso de Odontologia - UNIT, marcosufal@gmail.
com); Adriano Alfredo dos Santos (Curso de Odontologia - UNIT, fi losofi alatina@gmail.com); 
Isabel Bezerra Lima-Verde (LBMAT-ITP/UNIT, isabel_limaverde@yahoo.com.br)

Segundo a terminologia, o termo stómato vem do grego e signifi ca boca. O sistema 
estomatognático compreende a boca e os ossos gnáticos - maxilas e mandíbula. Nesse 
sistema localiza-se um dos sentidos mais importantes do corpo humano, o paladar. O 
objetivo de pesquisa bibliográfi ca foi reconhecer a importância do bom funcionamento 
do paladar na Odontologia, bem como entender a via gustatória e as estruturas que 
contribuem para percepção do sabor. Realizou-se uma busca na literatura sobre a fi siologia 
do paladar com intuito de descrever pormenorizadamente todo processo de gustação e 
sua importância. A língua, órgão principal na percepção gustativa primária, assim como 
os dentes, podem ser acometidos por diversas patologias e/ou disfunções (tais como: 
glossite migratória benigna e líquen plano) que competem ao cirurgião-dentista diagnosticar 
e direcionar uma terapêutica efi caz. O paladar compreende um sistema sensível e efetivo 
composto por uma rede de células receptoras gustatórias de 13 tipos diferentes, levando à 
captação das sensações primárias dos sabores: doce, salgado, azedo, amargo e umami. 
Os botões gustatórios estão localizados em unidades, chamadas papilas, espalhadas 
por toda a dimensão dorsal da língua. Cada botão é formado por uma rede de células 
especializadas que projetam microvilosidades formando um poro, que tem como função 
transmitir os impulsos gustatórios da língua para área gustativa primária localizada no 
cérebro. A saliva possui enzimas e, juntamente com os dentes, quebram o alimento em 
partículas menores, contribuindo na disseminação das partículas geradoras de estímulos. 
Além dessas estruturas, o olfato é de imprescindível caracterização do signifi cado dos 
sabores complexos, isto é, o olfato está diretamente ligado ao paladar. Muitas vezes o 
sabor é a interação entre cheiro e estímulos primários dos sabores. Desta forma, um melhor 
entendimento do sistema estomatognático e da via gustatória, incluindo as estruturas que a 
compõem, é de fundamental importância para o cirurgião-dentista no tocante à prevenção 
e o diagnóstico de algumas patologias bucais, as quais poderão contribuir para possíveis 
alterações na percepção do sabor e consequentemente interferir na qualidade de vida do 
indivíduo. (PRÁTICAS INVESTIGATIVAS)
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CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA E DO ATENDIMENTO 
NA CLÍNICA ESCOLA DE PSICOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE TIRADENTES 

Ana Luiza Rocha Paixão (Curso de Psicologia - UNIT, analupsicologia@gmail.com), Leilane 
Andrade Santos (Curso de Psicologia - UNIT, leii.andrade@hotmail.com), Karine Santos de 
Oliveira (Curso de Psicologia – UNIT, kaka.santos88@hotmail.com), Eline Prado Santos 
Feitosa (Curso de Psicologia – UNIT, elineprado@hotmail.com), Janaína Bianca Barletta 
(Docente do Curso de Psicologia - UNIT, jbar@terra.com.br).

Os estudos sobre as clínicas escola são essenciais para identifi car potencialidades, 
problemas e necessidades do serviço, a fi m de melhorar o atendimento e a aprendizagem do 
aluno. É imprescindível conhecer as necessidades da clientela que procura os serviços da 
clínica, pois caso isso não seja feito corre-se o risco de não prestarem serviços adequados. 
Portanto, com o intuito de conhecer a demanda que busca o atendimento psicoterápico e 
as características dos atendimentos na Clínica de Psicologia da Universidade Tiradentes, 
foi feito um levantamento exploratório com 101 prontuários, que resultara+A1:G4m em 253 
processos de atendimento psicoterápico. Em relação à clientela, a faixa etária que mais 
procurou o atendimento psicoterápico dentre os prontuários pesquisados, foi de crianças 
com menos de 12 anos (31,7%), seguido de adultos (22,8%) com faixa etária de 40 a 49 
anos e adultos jovens (16,8%) com idade entre 18 e 29 anos. A maioria dos clientes é do 
sexo feminino (64,4%) e com estado civil de solteiros (58,4%). Em relação à escolaridade 
25,7% possuem ensino médio completo e 23,8% fundamental incompleto. A maior parte 
da clientela vem de bairros próximos à instituição, sendo 30,7% da Farolândia, 8,9% 
da Santa Maria e 6,9% da Atalaia. Em relação aos atendimentos, os principais motivos 
e queixas iniciais que levaram as pessoas a buscar o atendimento psicoterápico estão 
relacionados aos problemas de relacionamento familiar (25,2%), comportamento agressivo 
(14%), depressão (13%), problemas na escola (7,4%), problemas de desenvolvimento 
(6,5%), ansiedade (4,6%) e ideias ou tentativas de suicídio (4,6%). A psicanálise foi a 
orientação teórica mais presente (49,4%) nos atendimentos, assim como a intervenção 
individual (88,5%), e a periodicidade de uma vez por semana (82,6%). Além do atendimento 
psicoterápico, 30,8% teve acompanhamento de outro profi ssional, em especial do psiquiatra 
(49,3%), neurologista (27,8%) e pedagogo (7,5%). Conclui-se que a demanda da clínica de 
psicologia corresponde às características mais descritas em outros locais de atendimento 
psicoterápico, com a maioria sendo mulheres, de idade predominantemente adulta, com 
ensino médio e residente perto da clínica. Porém, os dados sugerem que há uma tendência 
de procura de pessoas com outras características, favorecendo uma mescla maior em 
detrimento a uma população específi ca. Ainda assim, verifi ca-se que a psicoterapia individual 
ainda é a forma mais praticada e que a maior queixa de problemas de relacionamento 
familiar. Estes dados ainda sinalizam a necessidade de se repensar a oferta de atendimento 
no que diz respeito a intervenção de grupo, de família e de casal.
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DESCRIÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL, CLÍNICO E 
DA DEMANDA DO TRABALHO GRUPAL EM ARACAJU: 

EXPLORANDO POSSIBILIDADES. 

Eline Prado Santos Feitosa (Curso De Psicologia – Unit, elineprado@hotmail.com), Ana 
Luiza Rocha Paixão (Curso De Psicologia – Unit, analupsicologia@gmail.com), Leilane 
Andrade Santos (Curso De Psicologia – Unit- leii.andrade@hotmail.com), Ana Flávia Castro 
(Psicologa – Consultório Particular, fafi nha5@yahoo.com.br), Janaína Bianca Barletta 
(Docente Do Curso De Psicologia – Unit, jbar@terra.com.br)

A psicoterapia em grupo é uma prática de intervenção psicológica que tem crescido 
bastante nos últimos anos devido à grande demanda, pois proporciona o atendimento a um 
número signifi cativo de pessoas em um menor espaço de tempo. Com objetivo de conhecer 
o perfi l da demanda e do profi ssional de psicologia que realiza grupos foi realizado um 
levantamento exploratório com 26 psicólogos. Após assinarem o TCLE, os participantes 
responderam um questionário com 31 questões agrupadas em dois aspectos: dados 
demográfi cos e informações específi cas do grupo. A maioria dos respondentes era do sexo 
feminino (69,2%), com pelo menos um ano de formado, sendo que, 28% tinha entre seis e 
dez anos de formado, 24% mais de 10 anos e 20% entre um e cinco anos. Em relação ao 
tempo que trabalha com grupos, 50% exerce essa prática entre um e cinco anos. As linhas 
teóricas mais utilizadas foram Terapia Cognitivo-Comportamental (34,6%), Psicodrama 
(23,1%) e Psicanálise (11,6%). Apesar disto, 19,3% apontou que atua com diversas linhas 
teóricas, podendo mescla-las ou escolher a que mais se adapta à demanda. A maioria dos 
respondentes tem especialização (61,5%), sendo que destas 28,6% abordam o trabalho 
de grupo de forma tangencial, mas nenhuma delas é específi ca de intervenção grupal. 
Sobre o tipo de intervenção, 52% dos psicólogos trabalham com grupos psicoterápicos e 
48% com grupos operativos. Quanto ao local de atendimento, a maioria (65,4%) atua em 
instituições públicas, seguido de psicólogos (23,1%) que trabalham em instituições privadas 
e àqueles (11,5%) que atuam em ambas. Algumas salas de atendimento são improvisadas 
(30,8%), mas em sua maioria possuem iluminação (64%), tamanho (56%), ventilação (68%) 
e privacidade (68%) adequados. Alguns profi ssionais (46,2%) realizam atividades externas. 
O público alvo predominante das intervenções é o de mulheres (38,5%), seguido do infanto-
juvenil (30,8%), de homens (15,4%), de idosos (7,7%) e de casal (2,5%). De acordo com 
o objetivo do grupo, 69% objetiva a promoção de saúde e práticas educativas, 14% a 
atividade ocupacional e 10,4% correspondem a reabilitação, sendo que as problemáticas 
mais trabalhadas nos grupos são ansiedade e depressão (45,6%), seguido por dependência 
química (14%), vítimas de violência (10,5%) e alcoolistas (10,5%). Conclui-se que a maioria 
dos profi ssionais que atuam com psicoterapia grupal tem relativa experiência profi ssional, 
mas pouca capacitação formal específi ca. Além disto, a mescla de suporte teórico é 
preocupante, pois pode comprometer a credibilidade e efi cácia, visto que cada abordagem 
traz uma visão de homem diferente e consequentemente modo divergente de atuação. 
Outro ponto importante diz respeito ao aumento da diversidade do público atendido, assim 
como dos focos de trabalho. Neste sentido, as instituições devem se preparar melhor para 
este tipo de trabalho, priorizando um local de atendimento próprio para o trabalho de grupo.
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO 
DO ATENDIMENTO GRUPAL POR PSICÓLOGOS: UM 

ESTUDO EXPLORATÓRIO. 

Eline Prado Santos Feitosa (CURSO DE PSICOLOGIA – UNIT, elineprado@hotmail.com), 
Leilane Andrade Santos (CURSO DE PSICOLOGIA – UNIT, leii.andrade@hotmail.com), Ana 
Luiza Rocha Paixão (CURSO DE PSICOLOGIA – UNIT, analupsicologia@gmail.com), Ana 
Flávia Castro (PSICOLOGA – CONSULTÓRIO PARTICULAR, fafi nha5@yahoo.com.br), Karine 
Santos De Oliveira (CURSO DE PSICOLOGIA – UNIT, kaka.santos88@hotmail.com), Janaína 
Bianca Barletta (DOCENTE DO CURSO DE PSICOLOGIA – UNIT, jbar@terra.com.br).

A psicoterapia de grupo é um tipo de intervenção psicológica que tem sido bastante 
utilizada, principalmente por atender um maior número de pessoas em um curto espaço 
de tempo. Para a prática do atendimento grupal podem ser utilizadas várias estratégias 
que visam o estímulo à participação dos integrantes do grupo, bem como alcançar os 
objetivos propostos. Este trabalho teve como objetivo descrever quais são os instrumentos 
e técnicas mais utilizados por psicólogos que trabalham com grupo em Aracaju/SE. Para 
tanto foram entrevistados 26 profi ssionais, que após assinarem o TCLE, responderam 
questões referentes a dados demográfi cos e características específi cas de grupo. Entre os 
instrumentos e materiais para execução de atividades e de técnicas de intervenção grupal, 
o som foi o mais utilizado (88,46%), ressaltando a importância do estímulo musical; seguido 
de almofadas (50%) e cadeiras (50%). Tais instrumentos favorecem o ambiente propício 
ao grupo e potencializam a aceitação dos membros em participarem das atividades, 
uma vez que tornam o ambiente mais agradável. Além disso, 46,15% dos respondentes 
afi rmaram utilizar outros materiais, como lápis, caneta, papel, cartolina, tinta. A literatura 
tem apontado que o uso destes materiais se torna importante no desenvolvimento da 
criatividade e de resolução de problemas, uma vez que torna o processo lúdico e prazeroso, 
facilitando o sucesso da intervenção. Nesse sentido, verifi ca-se a importância deste 
uso com qualquer demanda e não apenas para o atendimento infantil.  O uso de testes 
psicológicos, instrumento específi co da psicologia, foi utilizado por apenas 26,92%.  Os 
testes são necessários para a avaliação e intervenção psicológica, uma vez que favorecem 
o conhecimento de características do grupo, de suas potencialidades e difi culdades. Desta 
forma, este é um instrumento importante para o planejamento do objetivo do processo 
terapêutico e do planejamento de intervenções específi cas, assim como, para verifi car se 
a intervenção tem gerado resultantes positivos. Ainda que tais resultados sejam apenas 
exploratórios, os encontrados sugerem que os facilitadores tem uma preocupação em tornar 
o ambiente grupal acolhedor e agradável, buscando materiais que ajudam na execução 
de atividades assim como facilitam o processo de coesão, minimizando estímulo aversivo.  
Porém, há pouco uso dos testes, o que gera a hipótese de que os profi ssionais não têm se 
utilizado de um instrumento importante para planejar e intervir de forma precisa.
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PSICOTERAPIA: O QUE E COMO TÊM SIDO 
REALIZADOS OS ATENDIMENTOS DA CLÍNICA DE 

PSICOLOGIA DA UNIT. 

Karine Santos de Oliveira (Curso de Psicologia – UNIT, kaka.santos88@hotmail.com), Ana 
Luiza Rocha Paixão (Curso de Psicologia - UNIT, analupsicologia@gmail.com), Eline Prado 
Santos Feitosa (Curso de Psicologia – UNIT, elineprado@hotmail.com), Leilane Andrade 
Santos (Curso de Psicologia - UNIT, leii.andrade@hotmail.com), Janaína Bianca Barletta 
(Docente do Curso de Psicologia - UNIT, jbar@terra.com.br).

A psicoterapia é um dos principais mecanismos de intervenção da psicologia e pode ser 
realizada de diversas formas, a depender da demanda, suporte teórico, instrumentos, 
técnicas e habilidades do profi ssional. Não existe um padrão de duração mínimo ou máximo, 
mas entende-se que o atendimento psicoterápico é um processo com mais de uma sessão e 
com frequência de encontros variada. Para identifi car o que tem sido utilizado nesta prática 
na Clínica de Psicologia da Unit, foi realizado um estudo documental de 101 prontuários, 
totalizando 253 atendimentos psicoterápicos. A diferença entre o número de prontuários e 
de processos psicoterápicos está associada a troca de estagiário-terapeuta, em função do 
fi nal do período de estágio. Esta é uma característica peculiar de uma clinica escola, e neste 
trabalho cada troca de terapeuta aprendiz foi considerado como um novo atendimento. 
Estes atendimentos tiveram duração média de 6 meses e 10 dias. Com base na coleta e 
análise dos dados, verifi cou-se que a grande maioria dos atendimentos é feita na forma 
de psicoterapia individual (88,5%), seguido da psicoterapia de grupo (3,2%) e 2,8% são 
direcionados ao psicodiagnóstico. Dos atendimentos realizados com psicoterapia individual, 
54,5% utilizam como suporte teórico a psicanálise, 21,9% teorias comportamentais e 
cognitivas, e 14,7% psicodrama. Os atendimentos grupais tiveram como orientação 
teórica apenas o psicodrama (50%) e a análise do comportamento (50%). Do total dos 
atendimentos apenas 17% mencionou ter utilizado alguma técnica com o seu cliente, dessa 
a mais utilizada foi o relaxamento (34,8%), seguido do role play e átomo social (30% cada 
um) da lista de vantagens e desvantagens (13%).Todos os atendimentos que utilizaram 
o HTP tiveram como suporte a psicanálise, enquanto os que utilizaram o TAT tiveram 
orientação psicanalítica (25%), psicodramática (25%) e analítico-comportamental (50%). O 
diário de PAN correspondeu a 50% dos atendimentos que utilizaram algum instrumento 
de intervenção com base na teoria cognitiva. Os demais instrumentos, como por exemplo, 
desenhos, brinquedos, bonecos, almofadas foram utilizados nos atendimentos infantis. 
Conclui-se que há uma grande variedade de atendimentos, porém há uma predominância 
do atendimento individual em detrimento de outras possibilidades como a psicoterapia 
de grupo. Este dado favorece a discussão sobre a necessidade de ampliar este tipo de 
intervenção, uma vez que atenderia um maior número de usuários com a mesma efi cácia. 
Sugere-se ainda que outras formas de atendimento possam ser ampliadas ou iniciadas, 
como a terapia de casal, a fi m de diversifi car a demanda como a aprendizagem dos alunos. 
Outro ponto importante é o uso de várias técnicas e instrumentos, por diversas orientações 
teóricas, porém a escassez de relato sobre estes no prontuário, difi cultando a análise do 
uso dos mesmos.
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SUPRESSÃO DE PLANTAS ESPONTÂNEAS POR 
LEGUMINOSAS EM ÁREA DE GINDIROBA. 

Ana Cláudia Alencar da Silva Santos (DBI/UFS, aninha_alencar@ymail.com); Daniel 
Ornelas Ribeiro (PPGPV/UESC, ornelasrib@hotmail.com); Andreza Santos da Costa 
(Pesquisadora e Produtora Rural, andreza.costa@gmail.com); Sheyla Alves Rodrigues 
(UNIT/ITP, shelrodrigues@hotmail.com); Lauro Xavier-Filho (UNIT/ITP, xavierfi lho@infonet.
com.br); Eduardo Gross (DCAA/UESC, egross@uesc.br); Luis Carlos Nogueira (Embrapa 
Cocais e Planícies Inundáveis, lcnogueira@gmail.com).

As plantas leguminosas podem ser manejadas em áreas agrícolas para adubação verde, 
cobertura do solo e controle de plantas espontâneas, devendo-se escolher espécies que 
possuam rápido crescimento e grande produção de biomassa. O objetivo do trabalho 
foi avaliar o efeito de leguminosas e da cobertura morta sobre a incidência de plantas 
espontâneas, em área de gindiroba (Fevillea trilobata L.), em ambiente de baixada litorânea 
do estado de Sergipe. O experimento foi conduzido no Campo Experimental de Itaporanga, 
pertencente à Embrapa Tabuleiros Costeiros, utilizando o delineamento de blocos ao 
acaso, com seis tratamentos (fatorial 3 x 2) e quatro repetições, utilizando-se as espécies 
feijão-de-porco (Canavalia ensiformis (L.) DC.), mucuna-anã (Mucuna deeringiana (Bort.) 
Merr.) e guandu-anão (Cajanus cajan (L.) Mill). Os tratamentos foram: feijão-de-porco com 
cobertura morta (FPCC) e sem cobertura (FPSC), mucuna-anã com cobertura (MCCC) e 
sem cobertura (MCSC), guandu-anão com cobertura (GDCC) e sem cobertura (GDSC).  O 
material utilizado para cobertura morta foi oriundo de roçagens de plantas espontâneas 
em áreas adjacentes e transportado para as parcelas do tratamento CC. As parcelas de 
feijão-de-porco, de tamanho 7,5 m x 4,5 m, foram implantadas aleatoriamente na área de 
gindiroba. O plantio foi realizado manualmente, em linhas longitudinais às espaldeiras de 
gindiroba, no espaçamento de 0,5 m x 0,5 m. As amostras de parte aérea das plantas foram 
coletadas aos 60 dias após o plantio e submetidas à estufa a 60°C para obtenção da massa 
de matéria seca. Houve efeito signifi cativo (p<0,05). Observou-se que o feijão-de-porco 
apresentou maior efeito signifi cativo sobre a incidência de plantas espontâneas em áreas 
com e sem cobertura morta, conforme indicado pela menor produção de biomassa de parte 
aérea dessas plantas: FPCC = 17,2 kg.ha-1; FPSC= 312,6 kg.ha-1; MCCC = 30,8 kg.ha-1; 
MCSC = 355,5 kg.ha-1; GDCC = 33,9 kg.ha-1 e GDSC = 373,0 kg.ha-1. O feijão-de-porco 
promoveu maior efeito supressivo ao crescimento de plantas espontâneas, em ambas as 
condições, áreas com e sem cobertura morta.
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DESCARTE INAPROPRIADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
NA TRILHA DO PARQUE NACIONAL DA SERRA. 

Emanuelle Rabelo de Oliveira (Curso de Enfermagem / UNIT, manu.rabelo@hotmail.
com.br), Tassiana Helena Vilela Ferreira (Curso de Enfermagem / UNIT, tassianahelan@
yahoo.com.br) Profª Sheila Alves Rodrigues (shelrodrigues@hotmail.com).

As Unidades de Conservação (UCs) são áreas naturais ou semi-naturais em regime especial 
de administração, instituída legalmente pelo poder publico, sendo especialmente importante 
por seus aspectos paisagísticos ou ecológicos, como a bidiversidade de espécies da fl ora 
e fauna. O Brasil possui hoje 8,13% de seu território legalmente protegido na forma de 
UCs, estas são amplamente utilizadas em atividades de turismo, educação ambiental e 
pesquisa. Ao segmento da atividade turística mais apropriada para ser desenvolvida em 
áreas naturais protegidas dá-se o nome de ecoturismo, é uma atividade econômica de baixo 
impacto ambiental, o mesmo deve ser guiado pelos princípios da conservação. O estudo 
objetivou identifi car e avaliar os impactos ambientais resultantes do ecoturismo praticado 
pela visitação desordenada, sem planejamento e monitoramento no Parque Nacional 
Serra de Itabaiana - Sergipe. Foram abordados os seguintes aspectos: (a) a necessidade 
da conservação da natureza e a proteção ao meio ambiente; (b) resíduos descartados 
pelos visitantes do Parque; (c) atividades antrópicas e degradação ambiental. Realizou-
se um estudo exploratório qualitativo dos fatores que geram impactos ambientais como o 
descarte de resíduos sólidos na trilha do Parque Nacional em estudo. Utilizamos para a 
coleta e analise de dados a visitação em campo, conversa informal com os funcionários 
da UC e revisão literária. Foram encontrados resíduos sólidos de difícil degradação pelo 
ambiente distribuídos em várias partes da trilha, notou-se também que o Parque possui 
disponibilização de lixeiras coletivas, todavia os usuários fazem a ma utilização da UC. 
Uma vez que seus recursos são usados para o lazer, mas não é dada a real importância 
ao objetivo da conservação do Parque, sendo depositados de forma erronia resíduos que 
causam impactos ambientais.
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ESTRATÉGIA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA 
DENGUE APLICANDO JOGOS EDUCATIVOS EM 

CRIANÇAS. 

Ingrid Alves da Silva Oliveira (ingrid.oli@hotmail.com), Daniela Meneses Santos (danyufs@
bol.com.br), Adriana Sousa Amado de Oliveira (drika_tnt@hotmail.com), Gabriela Lima 
Travassos (gabriela_travassos@hotmail.com), Léa da Silva Melo (lea_sucubus@hotmail.
com), Ana Christina Nascimento (anachris.nasc@yahoo.com.br), Lizandra Makowski 
Steffl er (liza.ms@ig.com.br)

As epidemias de dengue são responsáveis, no mundo e no Brasil, por milhares de casos e 
óbitos anualmente. O nível endêmico dessa doença está relacionado à elevada infestação 
domiciliar pelo Aedes aegypti e infestações humanas pelos diferentes sorotipos do vetor.  
As intervenções educativas podem estimular ações que contribuam para a prevenção deste 
tipo de infecção. Os jogos educativos são uma ferramenta lúdica que fazem do educando 
um agente ativo no processo. Nesse trabalho aplicamos jogos educativos em crianças do 
sexto ano e avaliamos se o conhecimento adquirido repercute no controle e prevenção da 
dengue nos seus domicílios  Selecionamos alunos do 6º ano da Escola Estadual Professora 
Olga Barreto no Município de São Cristovão, bem como seus pais, para a aplicação das 
atividades do projeto. Visitamos as residências dos estudantes e aplicamos questionários 
ao pais, para avaliar o conhecimento deles a respeito da dengue. Ao mesmo tempo 
verifi camos a presença de recipientes com água que representavam criadouro potencial 
para Ae. Aegypti em seus domicílios. Em seguida foram aplicadas duas metodologias 
pedagógicas às turmas de alunos escolhidas para participarem do projeto, um grupo assistiu 
palestra sobre dengue e outro grupo além da palestra participou de jogos educativos com 
o tema dengue. Após a intervenção com os alunos revisitamos os domicílios para avaliar 
a repercussão do conhecimento adquirido pela intervenção promovida na escola, e se 
esta refl etiu no conhecimento dos pais em relação sua atitude perante a doença e seu 
vetor. Pais de alunos submetidos à metodologia que incluía palestra mais jogos lúdicos 
apresentaram maior número de respostas corretas no segundo questionário que os pais dos 
alunos submetidos apenas às palestras, o que demonstra que estratégias lúdicas podem se 
constituir no primeiro passo para a geração de novas atitudes de prevenção, à medida que 
suas ações favoreçam esta mudança. Vale ressaltar ainda que ao longo da execução das 
metodologias e da reaplicação dos questionários pode-se notar um ganho considerável no 
conhecimento dos alunos do Olga Barreto, visto nas respostas às questões propostas nos 
jogos e no auxílio que davam aos seus pais durante a segunda etapa da visitas domiciliares.  
Concluímos que metodologias lúdicas surtiram em um efeito positivo sobre o conhecimento 
dos pais (e também dos alunos) acerca da Dengue, assim afi rma a importância de um 
novo tipo de abordagem metodológica em escolas quem impactam a saúde pública através 
da conscientização da população associada a ações refl etidas na redução de criadouros. 
(PROEX / UFS)
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IMPACTO DA INTERVENÇÃO DE ENFERMAGEM NO 
APRENDIZADO DAS CRIANÇAS SOBRE A HIGIENE. 

Cristiane Lima Santos Oliveira (Curso de Enfermagem / Unit, quistiane@hotmail.com); 
Tassiana Helena Vilela Ferreira (Curso de Enfermagem / Unit, tassianahelena@yahoo.com.br); 
Cristiane Franca Lisboa Gois (cristianefl g@hotmail.com).

A atenção à saúde pessoal abrange o desenvolvimento das ações de incentivo e apoio 
à adoção de hábitos saudáveis de vida, dentre eles, a higiene oral. Nesse contexto, a 
criança, por estar em processo de formação, necessita de atenção especial. A higiene oral 
representa um aspecto importante para a manutenção da saúde, exercendo infl uência no 
desenvolvimento de doenças, no aprendizado, assim como no relacionamento intersocial. A 
presente pesquisa teve o objetivo de verifi car a aquisição de conhecimentos pelas crianças 
do ensino fundamental sobre importância da higiene oral para a manutenção da saúde. 
Trata-se de um estudo descritivo e exploratório desenvolvido em uma instituição fi lantrópica 
de ensino localizada no estado de Sergipe, com uma amostra constituída por 10 alunas. 
Para a coleta de dados foi construído um questionário composto por perguntas objetivas, 
o qual continha duas partes: A - dados sócio-demográfi cos e B / dados específi cos para 
avaliar o conhecimento das crianças quanto à importância da higiene oral. O questionário 
foi aplicado antes e após a execução de uma ação educativa utilizando atividades lúdicas, 
enfocando o tema do estudo e o conteúdo do questionário. Os dados foram analisados 
através de estatística descritiva de frequência simples. Todas as crianças eram do sexo 
feminino com idade média de seis anos e a maioria (6; 60%) morava com os pais. Na 
primeira avaliação, antes da atividade educativa, quando as crianças foram questionadas 
sobre os alimentos e hábitos saudáveis para os dentes, 7 (70%) responderam frutas, uso 
de pasta e escova de dente e fi o dental. Quanto ao número de escovação por dia, 7 (70%) 
responderam que devemos escovar os dentes ao acordar e se alimentar. Com relação à 
importância de tratar os /dentes de leite/, a maioria (9; 90%) achou que não era necessário. 
Investigamos também sobre a higienização das mãos e todas já tinham conhecimento 
da importância de lavar as mãos antes das refeições e após sair do banheiro. Após a 
intervenção de enfermagem as alunas demonstraram aquisição de conhecimento. Todas 
identifi caram as opções que apresentavam os elementos saudáveis para os dentes; 9 (90%) 
responderam que deve-se escovar os dentes ao acordar e após as refeições. Com relação à 
importância de tratar os /dentes de leite/, a maioria, (7; 70%) identifi cou essa necessidade. 
Não houve alteração quanto à identifi cação pelas crianças sobre a necessidade de lavar as 
mãos antes das refeições e após usar o banheiro. As crianças demonstraram aquisição de 
conhecimentos após a atividade educativa desenvolvida, o que sustenta a importância de 
intervenção da enfermagem junto a esse público, com possibilidade de modifi cação positiva 
dos seus hábitos.
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TRATAMENTOS DA MIOMATOSE UTERINA.

Carlos Eduardo R. de Mendoça (curso de Enfermagem- UNIT,cadu-farma@hotmail.com), Ilza 
Santos Gomes (curso de Enfermagem- UNIT, ilzinhagomes@hotmail.com ), Lisandra da 
S. Andrade (curso de Enfermagem- UNIT, liandrade20@yahoo.com.br ), Maria Aparecida 
Andrade (curso de Enfermagem- UNIT, Cidinha¬_mel@hotmail.com), Mislene S. da 
Silva (curso de Enfermagem- UNIT, misleneenf@bol.com.br ), Shirley Jaciane Santos 
Aquino(curso de Enfermagem- UNIT, anesja@hotmail.com )Viviane F. Andrade (curso de 
Enfermagem- UNIT, vivi_freitasandrade@yahoo.com.br)

Miomas ou Leiomiomas uterinos, são tumores benignos que surgem no miométrio, formados 
de tecido conjuntivo fi broso, que acometem 40% das mulheres em idade reprodutiva, 
sendo que cerca de 75% dos casos são assintomáticos (Corleta et al. , 2007). A forma de 
apresentação clínica é variável e depende, principalmente, do tamanho, da localização e do 
número de nódulos miomatosos (Kisilevzky, Martins, 2002, p.130). O mioma classifi ca-se 
de acordo com a sua localização, podendo ser denominado de submucoso, subseroso e 
intramural quando localizado no corpo do útero, ou no colo uterino, sendo esta última menos 
freqüente (Lee DW et al., 2008). /Mulheres com miomatose assintomática não necessitam 
tratamento, apenas acompanhamento e exame ginecológico de rotina, exceto aquelas 
com miomas muito volumosos ou que provoquem compressão ureteral. O tratamento das 
pacientes com miomas sintomáticos deve ser individualizado, levando-se em consideração 
a idade da paciente (proximidade da menopausa), o desejo de gestação, os sintomas 
provocados, o tamanho e a localização dos miomas. O objetivo do tratamento clínico é 
o alívio dos sintomas. Como a grande maioria das pacientes com miomatose torna-se 
assintomática após a menopausa, o tratamento medicamentoso pode tornar os sintomas 
aceitáveis até a chegada da menopausa, evitando-se os riscos associados aos tratamentos 
cirúrgicos/. (Corleta et al., 2007, p. 325).  Esta pesquisa teve cunho exploratório, descritivo, 
analítico e explicativo, buscando investigar e inquirir da documentação, o conhecimento 
e a compreensão da realidade estudada, através do alcance dos objetivos propostos. 
(RESULTADO E DISCUSSÕES) O tratamento clinico da miomatose uterina tem se 
mostrado efi caz, principalmente em mulheres próximo á menopausa, pois, o mioma tende 
a diminuir de tamanho nesta fase,cujo os níveis hormonais diminuem, visto que, ele é 
estrogênio-dependente. Este tipo de tratamento também é importante para as mulheres 
que desejam manter a fertilidade, evitando assim o tratamento cirúrgico, que apresenta 
mais fatores de riscos, como o caso da miomectomia.  Devemos ressaltar a importância 
dos exames ginecológicos preventivos, pois, quanto mais cedo se descobre a presença do 
mioma uterino, melhor será o prognostico desta paciente, mas também se deve atentar ao 
acompanhamento de um profi ssional responsável para verifi car qual o melhor tratamento.
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GERAÇÃO DO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO PELO 
PROCESSO ELETROQUÍMICO. 

Igor Luiz de Sousa Aragão (igor.aragao88@hotmail.com), Levy Coelho Portela (levy_
portela@hotmail.com); Eliane Bezerra Cavalcanti (ebcavalcanti@gmail.com); Eudésio 
Oliveira Vilar (oliveiravilar@gmail.com), Joel Palomino (joelalonsopr@gmail.com); Álvaro 
Silva Lima (alvaro_lima@itp.org.br).

O Peróxido de Hidrogênio é reconhecido como um dos mais efi cientes agentes oxidantes 
encontrando diversas aplicações em setores da indústria química. Com o seu alto poder 
oxidativo, é capaz de degradar ampla variedade de compostos orgânicos. A eletrorredução 
do oxigênio para produção do radical peróxido é bem conhecida da eletrossintése onde vários 
materiais eletrocatalíticos têm sido avaliados nos últimos anos sem no entanto este tema 
ter sido esgotado. A tecnologia de reatores eletroquímicos aliada a utilização de materiais 
eletródicos (cátodos) para eletrossintése do peróxido de hidrogênio continua contribuindo 
até o presente momento no tratamento de efl uentes. O sistema experimental é formado por 
uma célula eletroquímica de confi guração transversal, utilizando eletrodos (anodo e catodo) 
de carbono chamado de Papyex (Le Carbone Lorraine), 02 tanques de mistura contendo 
NaOH [1,0M] e Na2S04 [0,5M] e 02 bombas centrífugas. O presente trabalho tem como 
objetivo a produção do peróxido de hidrogênio em meio alcalino utilizando o feltro de grafi te 
RVG 4000®. Os parâmetros operacionais estudados foram o potencial de eletrólise (2, 5, 6 
e 7V ) e vazões de 0,11L/s e 0,036L/s. Uma produção média de 23% de peróxido produzido 
foi  mantida mais  estável para  ddp’s de 6 V e concentração de saturação de oxigênio 
dissolvido. (PROBIC)
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DESENVOLVIMENTO DE UM SUPLEMENTO ALIMENTAR 
A BASE DE LICOPENO PARA CAMARÕES DE 

CATIVEIRO DE SERGIPE. 

Aiála Santos Carvalho (Curso de Tecnólogo em Petróleo e Gás UNIT e LTTL/ITP/UNIT, 
aialasc@hotmail.com); Frances Dôglas de Santana Pereira (Curso de Engenharia Ambiental  
UNIT e LTTL/ITP/UNIT, doglas.platao@hotmail.com); Francine Ferreira Padilha (LABMat /
ITP/ UNIT, fpadilha@yahoo.com.br); Luanda Gimeno Marques (DEQ/UFS, luanda_gimeno@
yahoo.com.br); Lisiane dos Santos Freitas (LTTL/ITP/UNIT, lisiane_santos_freitas@yahoo.
com.br, Manoel M. Prado (DEQ/UFS, manoelmprado@yahoo.com.br).

A carcinicultura, é uma atividade que vem crescendo muito no Brasil. Atualmente o país é 
o 8º produtor mundial de camarão. O nordeste brasileiro é responsável por 90,61% da área 
cultivada, 93,14% da produção e 99% das exportações brasileiras de camarão cultivado. 
No entanto, o camarão de cativeiro produzido na região de Aracaju-SE apresenta uma cor 
acinzentada, reduzindo o interesse do consumidor por este produto. Aliado ao estímulo visual 
tem-se o fato da população mundial, nos anos recentes, buscar alimentos que não apenas 
tenham função de nutrir, mas oferecem também compostos ou elementos biologicamente 
ativos, que proporcionam benefícios adicionais à saúde. Entre os compostos bioativos estão 
os carotenóides, que além de serem corantes naturais dos alimentos, possuem também 
atividades biológicas. As amostras de descarte de goiaba vermelha foram escolhidas como 
matéria prima para a execução deste projeto devido ao fato da região nordeste ser uma 
das principais produtoras e ao elevado teor de licopeno desta fruta. Inicialmente haverá 
uma pré-separação manual de possíveis resíduos e posterior higienização, esterilização e 
homogeneização das goiabas. Para obter o efeito do método de secagem no rendimento 
da extração as amostras serão secas no infravermelho e na estufa. Uma balança eletrônica 
será utilizada para registrar a perda de massa do material. O teor de umidade será então 
calculado a partir da massa de sólido seco determinada no fi m de cada experimento pelo 
método da estufa a (105 + 3)oC por 24 horas. A fi m de verifi car a retenção de licopeno após 
o processo de secagem foram realizados ensaios colorimétricos, para posteriormente, caso 
se determine uma retenção do licopeno, seja efetuado o estudo de extração do mesmo. Este 
ensaio baseou-se em caracterizações como luminosidade (L*), croma vermelho-verde (a*), 
croma amarelo-azul (b*), tonalidade (hue) e grau de saturação ou intensidade (croma). Para 
a extração do licopeno será utilizada uma unidade de extração com ultrassom. A análise 
e quantifi cação do Licopeno foi feito por cromatografi a líquida com detector UV-VIS. Os 
agentes encapsulantes testados serão a goma arábica. Nos materiais encapsulados serão 
realizadas a determinações de atividade de água (aw) em higrômetro. A secagem convectiva 
apresentou maior taxa de secagem do que empregando infravermelho, no entanto, o 
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mesmo intervalo de tempo foi requerido para o produto atingir a umidade de equilíbrio. 
O planejamento experimental utilizado na extração dos resíduos de goiaba apresentaram 
melhores resultados com extração a 10 minutos e 50 mL de solvente apresentado assim um 
bom resultado .O encapsulamento está em execução e deve ser implantada na época de 
aplicação das rações. Através deste trabalho será possível obter conhecimento da alteração 
da cor e composição de licopeno na carne do camarão, a fi m de empregá-lo como alimento 
funcional de maior valor agregado. (PIBITI/FAPITEC)
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TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA PRODUÇÃO 
DE BIODIESEL POR MÉTODOS ELETROQUÍMICO. 

Dayane Santos Melo (dayane14@hotmail.com); Joel Alonso Palomino Romero 
(joelalonsopr@gmail.com); Daniel Pereira da Silva (silvadp@hotmail.com); Eliane Bezerra 
Cavalcanti (ebcavalcanti@gmail.com).

O Biodiesel refere-se a um combustível alternativo ao diesel, renovável e biodegradável, 
obtido a partir da reação química conhecida como transesterifi cação, na qual óleos 
ou gorduras (que podem ser tanto de origem animal ou vegetal) reagem com um álcool 
(metanol ou etanol) na presença de um catalisador (usualmente KOH ou NaOH) para 
formar, majoritariamente, ésteres monoalquílicos (biodiesel) e glicerina. No processo de 
produção do biodiesel a etapa de lavagem é uma das mais importantes e também uma das 
mais críticas; esta merece grande atenção no que diz respeito às quantidades utilizadas e 
aos meios de tratabilidade e reaproveitamento deste efl uente. Os métodos tradicionais de 
lavagem consomem para cada litro de biodiesel produzido, no mínimo, 3 litros de água, as 
quais contem quantidades signifi cativas de metanol e glicerina. Sendo assim, fi ca clara a 
importância de tratar este efl uente para minimizar o impacto ambiental. Nesse sentido, torna-
se necessário propor alternativas de tratamento por vias eletroquímicas para a degradação 
das substancias majoritariamente presentes no efl uente, de modo que este possa atender 
aos padrões de lançamento de efl uentes estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357. 
Assim, neste trabalho foram desenvolvidas curvas de calibração empregando a técnica 
eletroquímica de voltametria cíclica para melhor identifi car as concentrações de metanol e 
glicerina. Por intermédio destas curvas é possível obter sinais elétricos a partir de diversas 
concentrações dos analitos ao ser aplicada uma corrente elétrica. A cela eletroquímica 
empregada possui capacidade de 200 mL; nesta se encontram alojados os eletrodos de 
trabalho (disco de platina), referência (hidrogênio) e contra-eletrodo (platina). A solução 
de trabalho foi uma solução de Na2SO4 0,5 M; o pH desta foi corrigido a 3,0 com uma 
solução H2SO4 0,5 M. As curvas de calibração foram obtidas a uma velocidade de 
varredura de 20 mV/s. O procedimento descrito anteriormente possibilitou a obtenção de 
curvas de calibração que possibilita a verifi cação direta da diminuição das concentrações 
por degradação de glicerina e o metanol após tratamento por eletrolise , observando-se que 
outros compostos decorrentes da eletrolise devem ser observados através de análise por 
cromatografi a liquida, procedimento mais usual em pesquisa e/ou controle de processo. 
(CAPES, CNPq, FAPITEC e PROBIC/UNIT)
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APLICAÇÃO DE SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO NA 
PURIFICAÇÃO DE LIPASE MICROBIANA. 

Ranyere Lucena de Souza (Mestrado de Eng. de Processos - UNIT e LPA/ITP/UNIT, 
ranyerels@hotmail.com); José Murillo P. Barbosa (Mestrado de Eng. de Processos - UNIT e 
LPA/ITP/UNIT); Alini Fricks (LEB/ ITP e UNIT), Cleide Mara Farias Soares (LPA/ ITP e UNIT, 
@hotmail.com.br); Álvaro Silva Lima (LPA/ ITP e UNIT, Cleide_mara@itp.org.br).

Lipases (EC 3.1.1.3) são enzimas que catalisam a bioconversão (síntese e hidrólise) de 
lipídios, para tanto possuem ação específi ca na interface entre as fases aquosas e lipídicas. 
Atualmente as lípases são produzidas, preferencialmente, a partir de microrganismos 
devido às facilidades de controle e do aumento da capacidade produtiva dos processos 
fermentativos, além da redução do custo de obtenção. Dentre os métodos para purifi cação 
enzimática destaca-se o sistema aquoso bifásico (SAB), os quais são formados por 
polímeros solúveis em água, ou um polímero solúvel e um soluto de pequena massa 
molecular misturados acima de uma concentração crítica.  As principais vantagens do SAB 
são as condições não desnaturantes proporcionada à enzima alvo. Na primeira etapa da 
purifi cação, a lípase produzida por Bacillus sp. ITP-001 foi precipitada com sulfato de amônio 
com 80% de saturação. A enzima, que permaneceu em solução aquosa foi dialisada por 
18h. A solução enzimática dialisada foi utilizada para preparar um sistema aquoso bifásico 
(PEG / fosfato de potássio). O SAB utilizado foi composto de PEG (1500, 4000 e 8000) e 
fosfato de potássio na razão 1,087 a pH 7,0; 4°C em diferentes comprimentos de linhas 
de amarração. Após a estabilidade dos sistemas as fases foram separadas e os volumes, 
proteínas totais e a atividade lipolítica foram determinadas. Com estes dados pode-se obter 
os coefi cientes de partição (K), rendimento (R) e fator de purifi cação (FP). O aumento 
da massa molecular do PEG de 1500 para 8000 propiciou o aumento na recuperação 
enzimática de 85,76 para 94,45% e da purifi cação de 65,08 para 123,89 vezes. O aumento 
da massa molecular do PEG faz com as biomoléculas se deslocam para a fase de fundo 
devido ao efeito do volume excluído. As enzimas apresentaram aumentou na recuperação 
enzimática de 95,82% até concentrações de 18% de fosfato de potássio. Com o aumento 
da concentração do fosfato de potássio até 18% ocorre consequentemente o aumento da 
hidrofobicidade da fase de topo, propiciando assim a partição da enzima para a fase de 
fundo. Os estudos apresentaram que a metodologia empregada para a purifi cação das 
enzimas lipolíticas é promissora assim como seu processo de produção a partir do Bacillus 
sp. ITP-001. Os melhores fatores de purifi cação ocorrem na fase de fundo em sistemas 
PEG-8000/fosfato de potássio (20/18%, v/v) com fator de purifi cação de 123,89 vezes, 
recuperação de 95,82% é onde ocorrem as melhores recuperações da enzima na fase de 
fundo e as melhores recuperações das proteínas na fase de topo. (PROBIC)
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ESTUDO DE IMOBILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE 
LEVEDURAS EM RESÍDUOS DE MILHO. 

Jardel Freire Dantas (Curso de Farmácia - UNIT e LEB/ITP/UNIT,  jardel_dantas86@hotmail.
com); Maíra de Araújo Oliveira (Prog. Pós-Graduação em Eng. Processos  PEP/UNIT, 
maira.eng@hotmail.com); Luís Fernando R. Ferreira (LEB/ITP e UNIT, romanholobio@
gmail.com); Álvaro S. Lima (LPA/ITP e UNIT, alvaro_lima@itp.org.br); Cleide M. Faria 
Soares (LPA/ITP e UNIT, cleide.soares@pq.cnpq.br); Denise S. Ruzene (LMTE/ITP, UNIT 
e UMINHO/Portugal, ruzeneds@hotmail.com); André Mota (DEB/UMINHO, Portugal), José 
A. Teixeira (DEB/UMINHO, Portugal); Daniel P. Silva (LEB/ITP, UNIT e UMINHO/Portugal, 
silvadp@hotmail.com).

Nos dias atuais, várias técnicas de imobilização de céulas têm sido aplicadas e avaliadas 
para produção de produtos biotecnológicos. Imobilização de células pode ser defi nido como 
confi namento físico de um microrganismo em uma certa região do espaço com retenção e 
manutenção de suas atividades catalíticas, a qual pode ser usada em repetidos processos 
fermentativos. Deste modo, imobilização celular objetiva criar alto sistema de densidade 
celular, com o principal objetivo de aumentar a produtividade do processo. Neste sentido, 
neste trabalho pretendeu-se avaliar a capacidade e o potencial de imobilização de leveduras 
no sabugo de milho, um subproduto da agricultura. Para isso foram realizados experimentos 
comparativos em água para estudar o potencial de imobilização de Saccharomyces 
cerevisiae no sabugo de milho, cortados em diferentes tamanhos. Para a realização dos 
testes de imobilização, as leveduras inicialmente foram incubadas a 150 rpm em meio 
de crescimento a 30 ºC, para na seqüência a suspensão celular obtida pós-centrifugação 
e ressuspensão ser adicionada ao suporte. Amostras desta solução foram retiradas em 
intervalos regulares até sua densidade óptica (600 nm) estabilizar. Após a estabilização o 
suporte foi separado da suspensão e a quantidade de biomassa imobilizada determinada. 
Do ponto de vista científi co e tecnológico, os resultados esperados para este projeto vieram 
de encontro a utilização de resíduos agroindustriais ou agrícolas com vistas a obtenção de 
novos suportes de imobilização, sendo verifi cado uma pequena quantidade de células que 
imobilizaram nos resíduos, verifi cando que os de menor tamanho apresentaram-se como 
aqueles mais promissores para a imobilização, sendo no entanto proposto novos e maiores 
estudos de caracterização e análise de efi ciência (CAPES, CNPq, FAPITEC e PROBIC/
PROVIC-UNIT).
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TERMOESTABILIDADE DE PEROXIDASE DE 
RABANETE (RAPHANUS SATIVUS) SOB AQUECIMENTO 

CONVENCIONAL. 

Jéssica Magalhães Teles de Almeida (Curso de Farmácia- UNIT e LEB/ ITP/ UNIT, 

jessicamagate@bol.com.br); Maria Aparecida Lima dos Santos (Curso de Farmácia- UNIT e 

LEB/ ITP/ UNIT, mariaaparecida1@hotmail.com); Montserrat Fortuny Heredia (ITP e UNIT, 

fmontse@yahoo.es); Cláudio Dariva (ITP e UNIT, Claudio.dariva@yahoo.com.br); Alini Tinoco 

Fricks* (LEB/ ITP e UNIT, alinitf@yahoo.com.br).      

Peroxidases são heme proteínas com grande potencial de aplicação em biocatálise. 

Visando aumentar as conversões de reações enzimáticas, a tendência atual é a 

investigação da utilização de enzimas em meios reacionais alternativos, como por exemplo, 

a utilização de irradiação micro-ondas, que apresenta como principal vantagem os tempos 

de processamento de reações muito mais curtos do que os obtidos em reações com 

aquecimento convencional, fornecendo assim melhores conversões. Para conduzir reações 

enzimáticas sob micro-ondas, em condições que mantenham a atividade da enzima sem 

comprometimento de sua estrutura, é de extrema importância o estudo preliminar dos 

efeitos do aquecimento dielétrico (micro-ondas) sobre a atividade e sobre a estrutura 

do biocatalisador, para tanto é necessário conhecer de antemão as condições ótimas 

de temperatura para a enzima. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é determinar a 

temperatura ótima de atuação de peroxidase de rabanete (POD), fonte alternativa de POD, 

bem como sua cinética de inativação térmica em diferentes temperaturas sob aquecimento 

convencional. Estes resultados serão utilizados como ponto de partida para iniciar os 

estudos de termoestabilidade desta enzima sob irradiação de micro-ondas. Primeiramente 

foi feita a extração POD e precipitação das proteínas com sulfato de amônio, obtendo-se 

assim o precipitado de proteínas utilizado como fonte de POD. 1,0mL deste precipitado foi 

incubado sob aquecimento convencional em banho termostatizado às temperaturas de 30°C, 

40°C, 50°C e 60°C. Em tempos pré-estabelecidos, 0,05mL de alíquota foram coletados e 

diluídos 10x para posterior dosagem de atividade (por oxidação do guaiacol em presença de 

peróxido de hidrogênio por método espectrofotométrico) e dosagem de proteínas (método 

de Bradford). Foram determinados a atividade (U/mL), concentração de proteínas (mg/

mL) e atividade específi ca (U/mg), e a partir destes dados foram calculadas as atividades 

residuais (AR) e o percentual de desnaturação de proteínas em cada temperatura em 
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função do tempo. POD de rabanete mostrou-se altamente estável nas temperaturas mais 

baixas da faixa de temperatura estudada (30-40°C), mantendo sua AR em níveis próximos 

a 100% até 24h, após 120h de incubação a AR foi de 58%, enquanto que a 50°C com 

apenas 1h de incubação a AR foi de 90% e a 60°C este índice foi de 55%, mostrando 

que POD de rabanete apresenta alta velocidade de inativação em altas temperaturas (50-

60°C). POD de rabanete apresenta baixa estabilidade sob aquecimento convencional visto 

à alta velocidade de perda de atividade em 50 e 60°C, apresentando temperatura ótima de 

atuação na faixa de 30 a 40°C. (PROVIC)
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APLICAÇÃO DE UM CONCENTRADOR SOLAR DE 
FOCO FIXO. 

Erick A, Dib (UNIT), Pedro H. Campello Santos (ITI/FAPITEC-UNIT); Luciete P. Souza (ITP/UNIT); 
Tiago Santos da Silva (Curso de Engenharia Ambiental  UNIT e LCEM/ITP/UNIT); Renan Tavares 
Figueiredo (LCEM e UNIT, Renan_fi geiredo@yahoo.com.br).

Nesse trabalho desenvolvido no ITP/UNIT, iremos ampliar a utilização de energia solar. 
Esse tipo de tecnologia vem de uma fonte gratuita que sempre tivemos a nossa disposição, 
o Sol. O concentrador mantém o foco fi xo conforme o movimento do sol em relação à 
terra. Ele se movimenta em torno de um eixo paralelo com o eixo polar do planeta terra. 
A aplicação desse sistema poderá ser utilizada em um forno construído para esse tipo de 
energia. Realizaremos testes para a obtenção de dados para que possamos comprovar 
a efi ciência desta tecnologia. O concentrador foi projetado em CAD (Computer-Aided 
Desiggn), seguindo um roteiro fornecido pela organização Solare Bruecke, seguindo das 
etapas de compra de materiais e construção do concentrador. Depois de construído o 
concentrador, foi iniciada a construção do forno, com suas paredes internas e externas 
de chapas de aço com lã de vidro formando um sanduíche para que haja menor troca 
de calor. Para monitoramento dos sensores será utilizado o sistema AQX de aquisição 
de dados. A colocação dos sensores será baseada em BHI RUD e TANDALE (2006), 
onde utiliza termopares do tipo K nas paredes internas e externas do forno. Será usado 
também anemômetro, piranômetro, barômetro, hidrômetro e um pirômetro de radiação. O 
concentrador solar de foco fi xo e o forno, foram construídos e instalados no bloco E. O forno 
ligado a um sistema de aquisição de dados fornece as variações dos elementos climáticos. 
Ajustes realizados como a reposição dos espelhos e adaptação no pêndulo melhoraram seu 
desempenho. Testes com o concentrador foram realizados. Realizada a fase de montagem 
e testes com o concentrador solar de foco fi xo, observamos um alto índice de temperatura 
dentro do forno, cerca de 200°C a 300°C, alcançando assim o objetivo da concentração de 
energia solar em um único ponto. (PROVIC)
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APLICAÇÃO DE REATORES DE HIDRÓLISE EM 
RESÍDUOS AGRÍCOLAS/AGRO-INDUSTRIAIS. 

Marcel Barreto do Nascimento (Curso Eng. Ambiental  UNIT e LEB/ITP/UNIT, marcel.unit@
yahoo.com.br); Angélica dos Santos Reis (Curso Eng. Ambiental - UNIT e LEB/ITP/UNIT, 
angelreis43@hotmail.com); Roberto Oliveira Macêdo Júnior (Curso Eng. Ambiental  UNIT 
e LEB/ITP/UNIT, eng.robertojunior@globomail.com); Luís Fernando Romanholo Ferreira 
(LEB/ITP e UNIT, romanholobio@gmail.com); Álvaro Silva Lima (LPA/ITP e UNIT, alvaro_
lima@itp.org.br); Cleide Mara Faria Soares (LPA/ITP e UNIT, cleide.soares@pq.cnpq.br); 
Denise Santos Ruzene (LMTE/ITP, UNIT e UMINHO/Portugal, ruzeneds@hotmail.com), 
Daniel Pereira da Silva (LEB/ITP, UNIT e UMINHO/Portugal, silvadp@hotmail.com).

Para obtenção das mais variadas fontes de energia, a biomassa, neste caso considerada 
como produtos e resíduos obtidos de diferentes recursos agrícolas, pode ser utilizada de 
maneira vasta, direta ou indiretamente. O menor percentual de poluição atmosférica global 
e localizado, a estabilidade do ciclo do carbono e o maior emprego de mão-de-obra, podem 
ser mencionados como alguns dos benefícios de sua utilização. Entretanto, esses materiais 
lignocelulósicos são constituídos de microfi brilas de celulose envolvidas em uma matriz 
amorfa de polioses e lignina difi cultando sua conversão em insumos químicos. A matriz 
amorfa age como uma barreira natural ao ataque de microrganismos e/ou enzimas e torna 
esses materiais estruturalmente rígidos e poucos reativos. Neste sentido, para a obtenção 
de etanol a partir de qualquer resíduo lignocelulósico, tomando o bioetanol celulósico como 
exemplo neste trabalho, o material deve passar por diversos tratamentos ou pré-tratamentos 
visando obter açúcares fermentescíveis da celulose e/ou da hemicelulose. Assim, este 
trabalho propõe avaliar alternativas de pré-tratamentos em resíduos provenientes do milho 
(como o sabugo) para que frações celulósicas oriundas deste resíduo sejam usadas em 
processos simultâneos de sacarifi cação e fermentação para obtenção de etanol ou mesmo 
em qualquer outro processo tecnológico. Para esse propósito, foram estudadas até o 
momento algumas alternativas de pré-tratamentos para extração das hemiceluloses via 
extração por autohidrólise, possibilitando não somente a extração da fração hemicelulósica 
mas também possibilitando a remoção e separação da lignina do complexo resultante, 
formado por celulose  lignina. Para isso, processos hidrotérmicos foram previamente 
conduzidos em um reator pressurizado na condição de 195ºC em diferentes tempos 
(10 a 60 min). A fração rica em hemiceluloses (licor obtido) foi separada dos sólidos por 
fi ltração, sendo posteriormente precipitada por uso de etanol (razão de três volumes). Os 
resultados indicam a necessidade de novos estudos em outras condições para os valores 
de hemicelulose extraída (% em relação ao material seco inicial) possam ser melhorados, 
uma vez sendo o tratamento hidrotérmico ambientalmente amigável. Neste estudo fi cou 
constatado um rendimento de extração próxima a 3% no tempo de 30 min (CAPES, CNPq, 
FAPITEC e PROBIC/PROVICUNIT). (DISSERTAÇÃO)
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COMPOSTO A PARTIR DE GLICERINA E BIOMASSA 
PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA. 

João Bosco Ribeiro Carvalho/carvalho15@gmail.com; Mikele Cândida Sousa de SantAnna/ 
mikelecandida@gmail.com; Gabriel Francisco da Silva/gabriel@ufs.br.

Com a criação do Programa Nacional de Produção de Biodiesel (PNPB), tendo como 
objetivo a inserção do biodiesel na matriz energética brasileira, estão sendo gerados alguns 
subprodutos: a glicerina, a casca e a torta das oleaginosas. A produção de glicerina vem 
crescendo a cada ano e o mercado não vem consumindo toda a produção gerando um 
excedente no mercado. Estoque do produto está sendo realizado pela PETROBRAS, 
aguardando mercado para ter um destino fi nal do produto. Neste trabalho foi estudado um 
novo modelo de combustível sólido: o briquete, gerado a partir da compactação residual 
da biomassa com a glicerina bruta. O briquete foi produzido em um molde cilindro/pistão 
fabricado em aço e diâmetro de 4,0 cm em uma prensa manual com capacidade de até 40 
ton. Foram utilizadas as tortas de mamona e girassol e a casca de moringa com diferentes 
percentuais de glicerina bruta. As análises estudadas foram pressão de saturação, teor de 
carbono fi xo, teor de voláteis, teor de umidade, poder calorífi co superior e o teor de cinzas. O 
principal resultado deste trabalho foi a obtenção do briquete utilizando a glicerina bruta e as 
biomassas. Foram determinados os pontos de saturação através da relação concentração 
de glicerina bruta com as pressões exercidas. Houve um aumento da umidade com a adição 
da glicerina bruta. O teor de voláteis, importante durante a ignição e etapas iniciais de 
combustão, também teve um pequeno aumento. O teor de cinzas, fração que permanece 
como resíduo após a combustão, e o teor de carbono fi xo, fração da biomassa que se 
queima no estado sólido, não tiveram alterações signifi cativas.  Com a utilização de até 10% 
de glicerina bruta nas biomassas o poder calorífi co superior fi cou acima em comparação 
com outras biomassas convencionais. O presente trabalho mostra os bons resultados 
obtidos através da produção de briquetes utilizando a glicerina e biomassa para a produção 
de energia; aumento do poder calorífi co, bons teores de cinzas, materiais voláteis, carbono 
fi xo e umidade. O produto formado pode ser consumido por diversos segmentos produtivos; 
churrasqueiras, padarias, pizzarias e grandes siderurgias. Com isso, além da utilização da 
glicerina como fonte de energia, viabilizando a produção de biodiesel, extensões de áreas 
da vegetação nativa deixarão de ser desmatadas contribuindo positivamente com o meio 

ambiente. (DISSERTAÇÃO)



APLICAÇÃO DE REATORES DE HIDRÓLISE EM 
RESÍDUOS AGRÍCOLAS/AGRO-INDUSTRIAIS. 

Marcel Barreto do Nascimento (Curso Eng. Ambiental UNIT e LEB/ITP/UNIT, marcel.unit@

yahoo.com.br); Angélica dos Santos Reis (Curso Eng. Ambiental - UNIT e LEB/ITP/UNIT, 

angelreis43@hotmail.com); Roberto Oliveira Macêdo Júnior (Curso Eng. Ambiental UNIT e 

LEB/ITP/UNIT, eng.robertojunior@globomail.com); Luís Fernando Romanholo Ferreira (LEB/

ITP e UNIT, romanholobio@gmail.com); Álvaro Silva Lima (LPA/ITP e UNIT, alvaro_lima@

itp.org.br); Cleide Mara Faria Soares (LPA/ITP e UNIT, cleide.soares@pq.cnpq.br), Denise 

Santos Ruzene (LMTE/ITP, UNIT e UMINHO/Portugal, ruzeneds@hotmail.com); Daniel 

Pereira da Silva (LEB/ITP, UNIT e UMINHO/Portugal, silvadp@hotmail.com). 

Para obtenção das mais variadas fontes de energia, a biomassa, neste caso considerada 

como produtos e resíduos obtidos de diferentes recursos agrícolas, pode ser utilizada de 

maneira vasta, direta ou indiretamente. O menor percentual de poluição atmosférica global 

e localizado, a estabilidade do ciclo do carbono e o maior emprego de mão-de-obra, podem 

ser mencionados como alguns dos benefícios de sua utilização. Entretanto, esses materiais 

lignocelulósicos são constituídos de microfi brilas de celulose envolvidas em uma matriz 

amorfa de polioses e lignina difi cultando sua conversão em insumos químicos. A matriz 

amorfa age como uma barreira natural ao ataque de microrganismos e/ou enzimas e torna 

esses materiais estruturalmente rígidos e poucos reativos. Neste sentido, para a obtenção 

de etanol a partir de qualquer resíduo lignocelulósico, tomando o bioetanol celulósico como 

exemplo neste trabalho, o material deve passar por diversos tratamentos ou pré-tratamentos 

visando obter açúcares fermentescíveis da celulose e/ou da hemicelulose. Assim, este 

trabalho propõe avaliar alternativas de pré-tratamentos em resíduos provenientes do milho 

(como o sabugo) para que frações celulósicas oriundas deste resíduo sejam usadas em 

processos simultâneos de sacarifi cação e fermentação para obtenção de etanol ou mesmo 

em qualquer outro processo tecnológico. Para esse propósito, foram estudadas até o 

momento algumas alternativas de pré-tratamentos para extração das hemiceluloses via 

extração por autohidrólise, possibilitando não somente a extração da fração hemicelulósica 

mas também possibilitando a remoção e separação da lignina do complexo resultante, 

formado por celulose  lignina. Para isso, processos hidrotérmicos foram previamente 

conduzidos em um reator pressurizado na condição de 195ºC em diferentes tempos 

(10 a 60 min). A fração rica em hemiceluloses (licor obtido) foi separada dos sólidos por 
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fi ltração, sendo posteriormente precipitada por uso de etanol (razão de três volumes). Os 

resultados indicam a necessidade de novos estudos em outras condições para os valores 

de hemicelulose extraída (% em relação ao material seco inicial) possam ser melhorados, 

uma vez sendo o tratamento hidrotérmico ambientalmente amigável. Neste estudo fi cou 

constatado um rendimento de extração próxima a 3% no tempo de 30 min (CAPES, CNPq, 

FAPITEC e PROBIC/PROVICUNIT). (DISSERTAÇÃO)
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COMPOSTO A PARTIR DE GLICERINA E BIOMASSA 
PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA. 

João Bosco Ribeiro Carvalho/carvalho15@gmail.com; Mikele Cândida Sousa de SantAnna/ 
mikelecandida@gmail.com; Gabriel Francisco da Silva/gabriel@ufs.br.

Com a criação do Programa Nacional de Produção de Biodiesel (PNPB), tendo como 
objetivo a inserção do biodiesel na matriz energética brasileira, estão sendo gerados alguns 
subprodutos: a glicerina, a casca e a torta das oleaginosas. A produção de glicerina vem 
crescendo a cada ano e o mercado não vem consumindo toda a produção gerando um 
excedente no mercado. Estoque do produto está sendo realizado pela PETROBRAS, 
aguardando mercado para ter um destino fi nal do produto. Neste trabalho foi estudado um 
novo modelo de combustível sólido: o briquete, gerado a partir da compactação residual 
da biomassa com a glicerina bruta. O briquete foi produzido em um molde cilindro/pistão 
fabricado em aço e diâmetro de 4,0 cm em uma prensa manual com capacidade de até 40 
ton. Foram utilizadas as tortas de mamona e girassol e a casca de moringa com diferentes 
percentuais de glicerina bruta. As análises estudadas foram pressão de saturação, teor de 
carbono fi xo, teor de voláteis, teor de umidade, poder calorífi co superior e o teor de cinzas. O 
principal resultado deste trabalho foi a obtenção do briquete utilizando a glicerina bruta e as 
biomassas. Foram determinados os pontos de saturação através da relação concentração 
de glicerina bruta com as pressões exercidas. Houve um aumento da umidade com a adição 
da glicerina bruta. O teor de voláteis, importante durante a ignição e etapas iniciais de 
combustão, também teve um pequeno aumento. O teor de cinzas, fração que permanece 
como resíduo após a combustão, e o teor de carbono fi xo, fração da biomassa que se 
queima no estado sólido, não tiveram alterações signifi cativas.  Com a utilização de até 10% 
de glicerina bruta nas biomassas o poder calorífi co superior fi cou acima em comparação 
com outras biomassas convencionais. O presente trabalho mostra os bons resultados 
obtidos através da produção de briquetes utilizando a glicerina e biomassa para a produção 
de energia; aumento do poder calorífi co, bons teores de cinzas, materiais voláteis, carbono 
fi xo e umidade. O produto formado pode ser consumido por diversos segmentos produtivos; 
churrasqueiras, padarias, pizzarias e grandes siderurgias. Com isso, além da utilização da 
glicerina como fonte de energia, viabilizando a produção de biodiesel, extensões de áreas 
da vegetação nativa deixarão de ser desmatadas contribuindo positivamente com o meio 

ambiente. (DISSERTAÇÃO)
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PRÉ-TRATAMENTOS EM RESÍDUOS 
AGRO-INDUSTRIAIS VISANDO 

APLICAÇÃO INDUSTRIAL. 

Rodrigo C. Santana (Curso Tecnol. em Petróleo e Gás - UNIT e LMTE/ITP/UNIT,  rodrigo_

scoutinho@hotmail.com), Sebastiana Silva Santos (Curso Tecnol. em Petróleo e Gás 

- UNIT e LMTE/ITP/UNIT,  tianafl orzinha@hotmail.com), Márcio Luan R. Fontes (Curso 

Eng. Ambiental ¿ UNIT e LMTE/ITP/UNIT, marcioluan@oi.com.br), Raunyr S. Mendonça 

(Curso Tecnologia em Petróleo e Gás ¿ UNIT e LMTE/ITP/UNIT, raunyr_miko@hotmail.

com), Otávio A. Nascimento (LMTE/ITP, otavioambiente@hotmail.com), Álvaro Silva Lima 

(LPA/ITP e UNIT, alvaro_lima@itp.org.br), Eliane Bezerra Cavalcanti (LMTE/ITP e UNIT, 

eliane_cavalcanti@itp.org.br),  Daniel Pereira da Silva (LEB/ITP, UNIT e UMINHO/Portugal, 

silvadp@hotmail.com), Denise Santos Ruzene (LMTE/ITP, UNIT e UMINHO/Portugal, 

ruzeneds@hotmail.com).

Os excedentes da agro-indústria, como resíduos de milho, coco, entre outros, encontrados 

em abundância nos países tropicais como o Brasil, são geralmente subutilizados ou 

mesmo descartados em lixões ou aterros sanitários, constituindo-se em muitos casos 

como um grande problema ambiental embora sendo uma fonte renovável de recursos. 

Entretanto, o uso desses agro-resíduos em tratamentos de efl uentes, como no caso da 

água resultante da produção de petróleo (também denominada água produzida), poderia 

ser um processo alternativo ao uso da casca de nozes, usado atualmente como leito 

em fi ltros de tratamento. Neste contexto, este trabalho visou avaliar a aplicabilidade de 

resíduos do milho como possível alternativa ao tratamento de água produzida diante de 

modifi cações em sua estrutura obtida por pré-tratamentos químico e/ou hidrotérmico. Para 

isso, resíduos foram inicialmente caracterizados, e posteriormente pré-tratados em reatores 

de aço inox usando como método a autohidrólise na condição de 165 e 195ºC por 30 e 

60 min, e avaliados frente ao seu perfi l lignocelulósico e estrutura. Pelas análises obtidas 

de extração (pré-tratamento) foi possível verifi car que o resíduo pode ser classifi cado 

como sendo bastante atrativo para atuação em diferentes aplicações futuras, devido a sua 

quantidade promissora de componentes lignocelulósicos (31,8% de glucana e 34,7% de 

hemiceluloses, resultados próximos com aqueles obtidos com o bagaço de cana-de-açúcar 

43,7% e 21,8%, respectivamente). Além disso, para este tipo de resíduo a autohidrólise 

foi verifi cada como um pré-tratamento efetivo nas condições de 165ºC/30 min (22,2% do 

total de hemicelulose disponível), indicando a atratividade deste resíduo na utilização em 
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processos de biorefi narias, com seu uso ou co-aplicação requerida para reduzir não somente 

os danos ambientais mas também aumentar o suplemento de energias renováveis. Além 

disso, com a liberação da fração de hemicelulose houve um provável rearranjo estrutural 

(ou melhor mencionado, uma maior porosidade) junto aos grupamentos permitindo assim 

um promissor adsorvente para atuar, por exemplo, na retenção dos dejeitos existentes na 

água produzida no setor da indústria de petróleo, com chances de agir de forma paralela 

ou mesmo na substituição das cascas de nozes hoje utilizadas (CAPES, CNPq, FAPITEC 

e PROBIC/PROVIC/UNIT).



 Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT | 341

PERSPECTIVAS NO USO DE RESÍDUO CERVEJEIRO NA 
OBTENÇÃO DE CERVEJA SEM ÁLCOOL. 

Elisabeth Sobral de Melo Rambo (Curso Eng. Ambiental - UNIT e LEB/ITP/UNIT, beth.
engamb@gmail.com), André Mota (DEB/UMINHO, Portugal), Luís Fernando R. Ferreira 
(LEB/ITP e UNIT, romanholobio@gmail.com), Álvaro S. Lima (LPA/ITP e UNIT, alvaro_
lima@itp.org.br), Cleide M. Faria Soares (LPA/ITP e UNIT, cleide.soares@pq.cnpq.br), 
Denise S. Ruzene (LMTE/ITP, UNIT e UMINHO/Portugal, ruzeneds@hotmail.com), José 
A. Teixeira (DEB/UMINHO, Portugal), Daniel P. Silva (LEB/ITP, UNIT e UMINHO/Portugal, 
silvadp@hotmail.com)

Nas últimas décadas, estudos científi cos de renomadas universidades e instituições 
de pesquisa vêm demonstrando uma maior preocupação em relação ao equilíbrio entre 
a pesquisa e a industrialização, incluindo a prática desta pesquisa diretamente no setor 
produtivo. Além disso, ultimamente muito se tem discutido sobre o aumento da produtividade 
no processo de produção de cerveja bem como no controle dos subprodutos formados 
durante o processo fermentativo. No entanto, pesquisas realizadas nas últimas décadas 
encontraram soluções para muitos problemas do processo cervejeiro. Como conseqüência, 
modernas cervejarias são hoje estruturadas com métodos e processos utilizando novos 
equipamentos especialmente idealizados. Processos de manipulação genética da cevada 
e da levedura, além do emprego de mostos concentrados e fermentação contínua pelo uso 
de bagaço de malte, estão hoje entre as várias modifi cações que ocorrem na produção e 
elaboração da cerveja. Aliado a este seguimento, nos últimos anos, tem evoluído rapidamente 
uma nova oportunidade de crescimento para a indústria cervejeira: consumidores em busca 
de cervejas sem álcool ou com baixo teor alcoólico. A cerveja sem álcool ou com baixo teor 
alcoólico, possui características bastante promissoras dado como uma resposta a elevada 
procura de produtos cervejeiros nos últimos anos por novos e diferenciados consumidores. 
Assim, este trabalho teve por objetivo avaliar um processo contínuo para produção de 
cerveja de baixo teor alcoólico usando suporte de células a base de bagaço de malte que 
superaria em termos de produtividade volumétrica aqueles produtos obtidos em processos 
descontínuos, mantendo ou melhorando os parâmetros em termos de qualidade do 
produto e controle do processo. Assim, foram avaliados experimentos em sistemas gas-lift 
contendo o fl uxo total de gás constante em 0,25 L/min, temperatura de 8ºC, sendo durante 
o estudo mantido constante também o valor de fl uxo de entrada (mosto cervejeiro) em 
aproximadamente 0,5 L/h na concentração aproximada de 40 g/L em açúcares (dentro do 
perfi l dos açúcares presentes no mosto: glicose, frutose, sacarose, maltose e maltotriose), 
experimentos a base de levedura Saccharomyces cerevisiae imobilizadas em suporte 
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de bagaço de malte de cevada. Neste sentido, e baseado em parâmetros produtivos, 
os resultados obtidos neste trabalho mostraram de uma forma geral, que é promissor a 
aplicação de novas tecnologias para obtenção de cervejas de baixo teor alcoólico e sem 
álcool, podendo de modo otimista garantir perante os empresários e/ou industriais do 
setor cervejeiro a produção de cerveja por processo contínuo nas etapas de fermentação 
utilizando-se de resíduos da própria indústria cervejeira como suporte no processo contínuo 
em biorreator gas-lift.  (CAPES, CNPq, FAPITEC e PROBIC/PROVIC/UNIT).
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A DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA 
DO 1° ANO DA ESCOLA ESTADUAL 

JOSÉ LOPES DE ALMEIDA. 

Adelson Firma Sousa (Graduado em Ciências Naturais  UNIT/ )adelson_riachao@hotmail.
com ; Cristyano Ayres Machado (Graduado em Ciências Biológicas, Especialista em Gestão 
Educacional, Didática do Ensino Superior, Educação a Distância. Tutor NEAD UNIT,)
cristyanoa@yahoo.com.br ; Jenilson de Sandes  (Graduado em Ciências Naturais / UNIT) 
genilson_se@bol.com.br ; Uildevan Perreira  (Graduado em Ciências Naturais / UNIT), 
uildevan@yahoo.com.br

No meio educacional observamos muitos problemas e dentre eles notamos a difi culdade 
da maioria dos alunos do ensino médio na aprendizagem de cálculos na disciplina de 
matemática, foi o que pôde ser observado na pesquisa realizada na Escola Estadual José 
Lopes de Almeida na cidade de Riachão do Dantas, pois diante de algumas reclamações 
de alunos daquela escola buscamos entender melhor este problema, de modo que foi 
elaborando um questionário que procurasse buscar respostas para algumas dúvidas que 
surgiram no início dessa pesquisa. Neste trabalho buscamos entender melhor os motivos 
que causam alguns problemas no desenvolvimento escolar de muitos alunos e o motivo 
pelo qual a disciplina matemática torna-se muitas das vezes insuportável no ensino médio. 
Foi realizada uma pesquisa para tentar entender e melhorar a qualidade de ensino pelo 
qual foram observados alguns obstáculos que podem esta difi cultando a aprendizagem 
daqueles discentes. Na análise feita dos questionários podemos constatar que tenham 
alunos bastante desinteressados, outros que reclamaram do ambiente escolar e outros 
não utilizavam de outros métodos de estudos para desenvolver sua aprendizagem. Foi 
visto também que as maiorias dos pais daqueles alunos não participavam da vida escolar 
de seus fi lhos, o que de certa forma é um fator bastante grave no desenvolvimento da 
aprendizagem do aluno. Foi constatado também que a escola não oferece material didático 
sufi ciente para algumas aulas, deixando a desejar, necessitando assem um esforço maior 
por parti do professor que por muitas das vezes deixavam também a desejar na sua 
metodologia aplicada para os alunos. Segundo alguns autores a didática utilizada pelos 
professores podem esta causando a desmotivação da turma, mais que até certo ponto 
não vem infl uenciado naquela classe, pois os alunos aprovam a metodologia usada pelos 
professores. A matemática esta presente em nosso dia a dia e todos necessitaram dela, 
estamos praticando em nossas atividades diárias e para melhorar o desempenho de quem 
a utiliza, temos que ter nas escolas mestres com pensamentos e projetos brilhantes para 
o desenvolvimento das praticas pedagógicas com visão da vida social. Nesse trabalho 
conseguimos ver melhor como anda a escola e como ela vem desempenhando seu papel 
diante dos problemas encontrados da para ver que não é impossível temos uma escola 

adequada, mas que ainda tem muita coisa a ser melhorada. (TCC)
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AS DIVERSAS METODOLOGIAS NO 
ENSINO DE FÍSICA. 

Maristela do Nascimento. Andrade (Graduada em Ciências Naturais pela Universidade 
Tiradentes / UNIT, e tutora NEAD UNIT); maristella.andrade@hotmail.com;Cristyano Ayres 
Machado (Graduado em Ciências Biológicas, Especialista em Gestão Educacional, Didática 
do Ensino Superior, Educação a Distância. Tutor NEAD UNIT) cristyanoa@yahoo.com.br ; 
Cláudia Ribeiro dos Santo (Graduada em Ciências Naturais pela Universidade Tiradentes / 
UNIT) claudiacrb@yahoo.com.br ; Iane Clea de Jesus Leal Santana (Graduada em Ciências 
Naturais pela Universidade Tiradentes / UNIT) ianeleal@hotmail.com

Neste trabalho pretendemos abordar o ensino de física no que tange as metodologias 
aplicadas na prática do docente, questionando a educação tradicional nas suas práxis e 
objetivando a quebra de paradigmas e aulas mais atrativas auxiliadas pelo material didático 
e pela atividade dinâmica. Para transmitir o conhecimento para outrem são necessários 
mecanismos que facilitem e provoquem curiosidade e inquietação. Educar é um processo 
constante de auto-descoberta. Buscando responder a essas inquietações foram realizadas 
pesquisas bibliográfi cas, em livros especializados em Física. Pretendemos expor os 
aspectos metodológicos dos jogos, num processo de triagem, por não abranger todas 
as possíveis dinâmicas utilizáveis durante a tarefa de ensino aprendizagem. O estudo 
sistemático de temas em sala de aula permite o desenvolvimento escolar cientifi cista 
para o indivíduo. O ensino de física deve, primordialmente, conectar a visualização do 
fenômeno e sua expressão matemática. Com a exposição teórica de conteúdos por parte 
do professor em sala de aula, é impossível comprovar se um aluno de fato sabe onde 
utilizar o conhecimento aprendido. O ideal é que por meio da atividade prática e dinâmica 
o facilitador possibilite ao aluno o seu real entender acerca do conhecimento previamente 
estipulado. O emprego das dinâmicas favorece a aprendizagem assimilando a teoria a 
prática de maneira a edifi car o saber e a desalienar um conhecimento superfi cialmente 
construído. Reconhecer que o ensino da física nem sempre é bem aceito e compreendido 
por todos os alunos é o primeiro passo para buscar novas possibilidades e caminhos para 
quebra essa defi ciência educacional. A nossa triagem buscou analisar algumas atividades 
/ experimentos que propicie um melhor aproveitamento da dinâmica do aprender proposta 
em sala de aula. (TCC)
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O EFEITO DA ETNOMATEMÁTICA TORNANDO-SE UM 
FACILITADOR NA PRÁTICA DO ENSINO DE MATEMÁTICA. 

Bruna Taysla França Santos (brunataysla@hotmail.com), Carlos Eduardo Melo Cruz (dudu_
beautiful@hotmail.com), Romário Nunes Lima (mariokiss@hotmail.com); co-autora / Érica 
Dantas Pereira Gama (ericadantas@hotmail.com).

A Etnomatemática surgiu na década de 70, com base em críticas sociais acerca do ensino 
tradicional da matemática, como a análise das práticas matemáticas em seus diferentes 
contextos culturais. Mais adiante, o conceito passou a designar as diferenças culturais nas 
diferentes formas de conhecimento. Pode ser entendida como um programa interdisciplinar 
que engloba as ciências da cognição, da epistemologia, da história, da sociologia e da 
difusão. Mas, diante das difi culdades encontradas no âmbito do ensino da Matemática, 
seria a Etnomatemática uma utopia, ou realmente ela é uma nova metodologia facilitadora 
na prática do ensino-aprendizagem da Matemática? No mencionado artigo será discutido 
nos tópicos os conceitos, os objetivos, os problemas da educação matemática e no fi nal 
uma conclusão diante as discussões abordadas sobre o tema. Pesquisa bibliográfi ca.  Cada 
sociedade constrói a sua etnociência a partir do seu processo de leitura do mundo. Com isso 
ela é um produto cultural e cada cultura constrói sua própria matemática. A etnomatemática 
valoriza o conhecimento que o aluno traz para a sala de aula, proveniente de seu convívio 
social, voltando seu foco para o conhecimento que todos têm consigo. O baixo desempenho 
na disciplina dá a ela a função de /fi ltro social/. Isso porque a matemática é responsável por 
um dos maiores índices de reprovação no ensino fundamental e por selecionar os alunos 
que concluirão este segmento de ensino. Deste modo, o trabalho será transdisciplinar, 
porque permeará todas as disciplinas sem valorizar nenhuma em especial. O aluno será 
o sujeito do processo de ensino-aprendizagem, pois todas as pesquisas giraram em torno 
de seus interesses, valorizando o seu meio e sua cultura. A pesquisa evidenciou que com 
o surgimento da metodologia da Etnomatemática veio facilitar o ensino da Matemática. A 
Etnomatemática representa uma proposta para se buscarem alternativas à solução dos 
problemas da sociedade moderna. Daí o projeto etnomatemático surge para ser discutido 
no amplo assunto sobre o ensinar e aprender a ciência chamada matemática.
(Endnotes)
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OBTENÇÃO DE BIODIESEL NA REAÇÃO DE 
TRANSESTERIFICAÇÃO EM REATOR EM BATELADA NA 

PRESENÇA ENZIMAS LIVRES E IMOBILIZADAS. 

E. L.P. Faria, T.C.G. Conceição, W.C.S. Rezende, N. B. Carvalho, L.S. Freitas, A.T.Fricks, 
A. S. Lima,C. M. F. Soares

O objetivo deste trabalho foi a estudar a obtenção de biodiesel utilizando enzimas livres 
e imobilizadas na produção de ésteres etílicos. As preparações utilizadas foram a Lipase 
Cândida rugosa (LCR) livre e imobilizada em matrizes hidrofóbicas obtidas pela técnica sol-
gel sendo utilizadas para os testes catalíticos. Como substrato foi selecionado etanol e o óleo 
de soja ou canola, nas seguintes razões molares: 1:6 e 1:18. A condição ótima de reação 
foi alcançada com 500U de enzima livre por grama de óleo, na razão molar óleo de soja/
álcool 1:18, com temperatura de 40oC em 96 horas de reação, com 32,68% de conversão 
de ésteres determinada em cromatográfo gasoso modelo CP-3800 da VARIAN. No caso da 
LCR imobilizada, utilizando da mesma unidade oferecida, a maior conversão foi 34,61% na 
razão molar de 1:6 à 40oC em 120 horas de reação. A partir dos resultados, observou-se 
que o processo de imobilização apresentou efeitos difusionais devido ao aumento do tempo 
de reação na transesterifi cação do óleo de soja e etanol. Entretanto para o óleo de canola o 
rendimento foi baixo para ambas as preparações: enzima livre e imobilizada.
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OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DE 
BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA POR GRÃOS DE KEFIR. 

Artur Vagner Uchôa da S. Gomes (Curso de Farmácia - UNIT e LPA/ITP/UNIT, arturvg@
hotmail.com), Álvaro Silva Lima (LPA/ ITP e UNIT, alvaro_lima@itp.org.br)

Há uma nova tendência das indústrias de alimentos de produzirem iogurte e leites 
fermentados funcionais. A aceitação destes produtos pela população é motivada pelo 
excelente valor nutritivo, o que provoca um crescimento potencial, dos produtos probióticos. 
Uma das culturas para a produção de bebida láctea, que está sendo bastante estudada são 
os grãos de kefi r. O presente trabalho tem como objetivo, avaliar otimização das condições 
de produção de bebida láctea fermentada por grãos de kefi r, com a metodologia de processo 
de iogurte utilizando como cultura “starter”, os grãos de kefi r. O microrganismo utilizado foi o 
consórcio microbiano kefi r obtido junto a Organização Pastoral da criança em Aracaju - SE, 
mantidos em solução de açúcar mascavo no LPA.  O processo fermentativo foi conduzido, 
utilizando a melhor condição do trabalho anterior que tem como titulo “Estudo da Obtenção 
e Ação de Produtos Lácteos Funcionais e Probióticos”. Após a condição previamente 
selecionada foi realizado a fermentação em biorreator utilizando 3 velocidades diferente (0, 
50 e 100 rpm) para verifi car a melhor condição do fermentado obtido na fermentação com 
agitação. O tempo selecionado para o processo fermentativo foi de 24h, mais esse tempo 
de fermentação foi alterado, pois foi no tempo de 13h onde o fermentado apresentou suas 
melhores condições. (PIBIC|FAPITEC- UNIT)



348 | Anais dos Seminários de Iniciação Científi ca da UNIT

CROMATOGRAFIA COM FLUIDO SUPERCRÍTICO: UMA 
EFICIENTE TÉCNICA PARA O FRACIONAMENTO DE 

PETRÓLEO. 

Driele Mayara Borges de Souza (Curso de Engenharia Ambiental - UNIT e LTTL/ITP/
UNIT, drieleborges.s@hotmail.com), Juciara dos Santos Nascimento (Curso Mestrado em 
Engenharia de Processos - UNIT e LTTL/ITP/UNIT, juciara_bela@yahoo.com.br), Juliana 
Faccin de Conto (Curso Mestrado em Engenharia de Processos - UNIT e LTTL/ITP/UNIT, 
julianadeconto@hotmail.com), Wilson Linhares dos Santos (Curso Doutorado em Engenharia 
Química - UEM e NUESC/UNIT, wilson.linhares@yahoo.com.br), Lisiane dos Santos Freitas 
(LTTL/ITP e UNIT, lisiane.freitas@pq.enpq.br) Elton Franceschi (NUESC e UNIT, franceschi.
elton@gmail.com) e Cláudio Dariva (NUESC e UNIT, claudio.dariva@yahoo.com.br).

O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos e compostos orgânicos como 
nitrogênio, oxigênio e enxofre, incluindo pequenas quantidades de constituintes metálicos. Os 
hidrocarbonetos representam de 50 a 90% da composição total do petróleo. Estas espécies 
podem ocorrer no óleo cru como as parafi nas, naftenos (cicloparafínicos) e aromáticos. O 
restante dos compostos são heteroátomos presentes em pequenas concentrações. Apesar 
dos vários métodos propostos para limpar e fracionar petróleo, a cromatografi a com fl uido 
supercrítico (SFC) é usada como alternativa frente às tecnologias que utilizam elevadas 
quantidades de solventes orgânicos. As vantagens da SFC com coluna empacotada 
inclui menos tempo de análise, alta seletividade e pequenas quantidades de solventes 
comparado com a cromatografi a líquida de alta efi ciência (HPLC) e cromatografi a em 
coluna. As características mais importantes são a capacidade de ajustar de modo preciso 
as propriedades do fl uido e o mecanismo de retenção por simples ajuste da pressão e 
temperatura. Neste trabalho, foram investigados o efeito da temperatura e pressão nas 
propriedades químicas das frações extraídas do petróleo. Para metodologia de otimização 
foi utilizado uma coluna (30cm de comprimento e 0,5cm d.i) e como fase móvel CO2 puro. 
Para cada condição experimental a coluna foi empacotada com 5g de sílica (60-200 mesh) 
e amostra de petróleo. A taxa de fl uxo CO2 foi de 1-2 mL/min, pressão de 100 a 250 bar e 
temperatura de 50 a 100 ºC. A fração com maior concentração em compostos polares foi 
submetida a extração em fase sólida (SPE) usando NH2 como fase estacionária. Volumes de 
30 mL de solução de ácido fórmico 10% em éter etílico e 10 mL de metanol foram utilizados 
para eluição dos compostos ácidos. A separação e determinação dos compostos saturados, 
olefi nas, e aromáticos do petróleo foram feitas em poucos minutos na SFC. Compostos 
polares apresentaram uma boa adsorção na sílica. A caracterização das amostras foi feita 
através do equipamento GC/MS usando coluna apolar, revelando a presença de compostos 
ácidos e hidrocarbonetos aromáticos. Agradecimentos: CNPq, FAPITEC e a UNIT.


