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ApresentAção

A Semana de Pesquisa – SEMPESq é um evento cien-
tífico realizado anualmente pela Universidade Tiradentes 

em parceria com o Instituto de Tecnologia e Pesquisa – 
ITP, a Incubadora de Empresa de Base Tecnológica, I-Tec e 
com a Embrapa Tabuleiros Costeiros. O evento tem como 

objetivo principal divulgar os trabalhos de pesquisa rea-
lizados pelos pesquisadores do ITP e da EMBRAPA, pelos 

docentes e alunos da Universidade Tiradentes e demais 
instituições de ensino e pesquisa do Estado e da região.

Em 2013, o tema escolhido para a 15ª SEMPESq - A 
difusão da ciência para a cidadania - foi motivado pela 

necessidade de apontarmos estratégias para a dissemina-
ção científica que aproximem os resultados científicos das 
mais diferentes camadas da população. O desafio propos-
to é transferir estes conceitos e debater as formas de ação 

para o desenvolvimento desta perspectiva ampliada de 
Ciência em favor da construção da cidadania. 

 

profa. Dra. Andrea Cristina Versuti
Coordenadora de pesquisa da universidade tiradentes





o conteúdo e a expressão dos 
resumos aqui publicados são de inteira 

responsabilidade dos autores.
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE 
NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
PARA A IMOBILIZAÇÃO DE LIPASE

Raquel Helena Barbosa Ribeiro 
(raquelhele@gmail.com), Luana Carvalho 

Garcia (lua_lcg@hotmail.com), Luiz Pereira 
da Costa (lupeco7@hotmail.com), Cleide 

Mara Faria Soares, Álvaro Silva Lima 
(aslima2001@yahoo.com.br)

Esse trabalho teve como objetivo a síntese 
e caracterização de nanopartículas magnéti-
cas para utilização como suporte na imobili-
zação de lípase por adsorção física e ligação 
covalente. As partículas foram preparadas 
por co-precipitação de íons de Fe (III) e Fe 
(II), adicionando-se solução de hidróxido de 
amônio 25%, com alteração de cor da solução 
de amarelo para preto e rendimento de sín-
tese de partículas de 98,86%. As partículas 
foram caracterizadas por meio de análise 
em microscopia eletrônica de transmissão, 
difratometria de raio X e magnetização. As 
partículas apresentaram diâmetro médio de 
8,23 ± 1,08 nm, estrutura cristalina de mag-
netita (Fe3O4) e curva de magnetização com 
57,49 em&#956;/g, caracterizando-as como 
nanopartículas magnéticas (NM). Enzimas 
lipolíticas de Burkholderia cepacia foi imobi-
lizada nestas NM por meio de adsorção física 
e ligação covalente e apresentaram rendi-
mento de imobilização de 86,14% e 97,48%, 
respectivamente. A estabilidade operacional 
destes biocatalisadores foi observada para 
reações de hidrólise de óleo de oliva, para a 
qual se verificou a possibilidade de realização 
do processo em 7 e 9 ciclos para biocatalisa-
dores obtidos por adsorção física e ligação 
covalente, respectivamente.(PIBIC/CNPQ)

AVALIAÇÃO DA DIVERSIDADE 
GENÉTICA DE Prochilodus argenteus 
EM ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DE 

NEÓPOLIS/SE

Hallana Souza Santos/hallana_8@
hotmail.com; Claudia M. Melo/

claudiamouramelo@hotmail.com; Rubens 
R. Madi/rrmadi@gmail.com

Os peixes da espécie Prochilodus argen-
teus são um dos mais importantes recursos 
pesqueiros da América do Sul. Tendo em 
vista a importância da espécie para a ali-

mentação, economia e biodiversidade, é de 
suma importância a preservação da diversi-
dade genética dessa espécie, pois, possibilita 
o conhecimento da estrutura populacional 
intraespecífica , além de ser utilizado como 
estratégia para fins de repovoamento de es-
toques naturais e melhoramento de espé-
cies de cultivo. Nos sistemas de cultivo, os 
cruzamentos são geralmente realizados com 
um número reduzido de espécimes. Se estes 
apresentarem alto grau de parentesco, pode 
ocorrer um aumento da consangüinidade 
na prole resultando em endogamia que tem 
como consequência uma redução na hetero-
zigosidade permitindo que alelos deletérios 
recessivos entrem em homozigose e mani-
festem fenótipos indesejáveis. O presente tra-
balho objetivou avaliar a diversidade genética 
de Prochilodus argenteus em estação de pis-
cicultura de Neópolis/SE, através da técnica 
de ISSR-PCR. Todas as etapas necessárias para 
investigação foram realizadas no laboratório 
de Biologia Molecular-LBM do Instituto de 
Tecnologia e Pesquisa-ITP. Foram analisados 
geneticamente 30 espécimes de Prochilodus 
argenteus das estações de piscicultura de Be-
tume (Neópolis/SE). Amostras seccionadas 
de tecido muscular foram acondicionadas 
em microtubos contendo etanol absoluto e, 
em seguida, armazenadas em freezer a -20°C 
para processamento posterior. O material 
genômico foi isolado das células conforme 
descrito por Lopes (2010). Para visualização 
dos padrões de ISSR gerados, 7,5&#956;L dos 
produtos de amplificação foram submetidos à 
eletroforese em gel de agarose 1,7%, fotodoc-
umentados e as imagens foram analisadas no 
programa computacional Gel Quant®. Para 
avaliar a diversidade genética intrapopula-
cional utilizou-se o programa computacional 
PopGene®. O percentual de loci polimórficos 
e o índice de diversidade genética de Shan-
non obtidos na avaliação molecular foram 
de 100% e 0,55 respectivamente. Apesar do 
alto percentual polimórfico obtido, o grau 
de divergência genética intrapopulacional foi 
baixo. Esses dados estão em consonância com 
os demonstrados pela matriz de identidade e 
distância genética de Nei e expressos em den-
drograma. De modo geral, foi possível obser-
var por meio dos índices pareados de identi-
dade genética que os espécimes apresentam 
grande similaridade genética. (PIBIC/CNPQ)
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FAUNA PARASITÁRIA DE 
PROCHILODUS ARGENTEUS SPIX 
& AGASSIZ, 1829 COLETADOS EM 
PISCICULTURAS DO BAIXO SÃO 

FRANCISCO, SERGIPE

Camila P. Almeida> camila.peralm@
gmail.com); Cláudia M. Melo> 

claudiamouramelo@hotmail.com); Rubens 
R. Madi> rrmadi@gmail.com)

A espécie Prochilodus argenteus, conhecida 
como  curimatá-pacu , é endêmica do rio São 
Francisco e de grande importância como re-
curso pesqueiro, podendo alcançar até 15 kg. 
Trata-se de uma espécie detritívora, alimen-
tando-se de matéria orgânica e microrgan-
ismos associados à lama do fundo de lagos 
e margens de rios, e para reproduzir migra 
longa distância, entre novembro e janeiro. Du-
rante o período de abril a dezembro de 2011 
e abril a dezembro de 2012, nos municípios 
de Neópolis e Propriá, foram capturados para 
análise um total de sessenta e seis peixes, 
sendo vinte e oito em 2011 e trinta e oito em 
2012. O comprimento total médio (CT) foi de 
33,97cm e peso médio (P) de 663,79g. Com 
o objetivo de analisar a fauna parasitária para 
relacionar com aspectos biométricos e mor-
fológicos e avaliar o potencial zoonótico das 
espécies parasitas, os peixes foram coletados, 
eutanasiados e necropsiados em laboratório, 
para a realização das análises das brânquias e 
estruturas internas como: intestino, estômago, 
bexiga natatória, fígado, pâncreas, vesícula bil-
iar e coração. Nas brânquias foram encontra-
dos quinhentos e quarenta e cinco exemplares 
de Tereancistrum toksonum e cento e seis ex-
emplares de Apeduncullata sp. No intestino, 
foram encontrados cento e vinte e oito exem-
plares da espécie Spinitectus asperus e quatro 
indivíduos da família Echinostomatidae. Já na 
região externa do peixe, foram encontrados 
12 indivíduos identificados como Dolops sp. 
A prevalência (PV) foi de 57,57% para Terean-
cistrum toksonum, 3,03% para Apeduncullata 
sp., 25,75% para Spinitectus asperus, 3,03% 
para Echinostomatida e 12,12% para Dolops 
sp. E a intensidade média (IM) para cada peixe 
relacionado com o parasita, foi de 7,52 para 
Spinitectus asperus, 14,34 para Tereancistrum 
toksonum, 53 para Apeduncullata sp., 1,5 para 
Dolops sp. e 2 para Echinostomatidae. Os re-
sultados indicam a necessidade e importância 
da análise da fauna parasitológica de peixes 
do Baixo São Francisco, o qual possui relevante 
capacidade pesqueira, fazendo-se necessário 
mais estudo dessa espécie. (PIBIC/CNPQ)

AVALIAÇÃO DO EFEITO 
QUIMIOPREVENTIVO DO EXTRATO 
AQUOSO DE PUNICA GRANATUM 

SOBRE A CARCINOGÊNESE DÉRMICA 
QUIMICAMENTE INDUZIDA EM 

MODELO MURINO.

Danilo Nascimento Barauna da Costa 
(danilobarauna@hotmail.com); Ricardo 
Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior 

(ricardo_luiz@itp.org.br); Juliana Cordeiro 
Cardoso (juaaracaju@hotmail.com); 

Rafael Barreto Vieira Valois (rafaelvalois.
csl@hotmail.com); Talita Santos Bastos 

(talibiomed12@gmail.com) 

Nos últimos anos, muitos esforços têm sido 
demandados no sentido de buscar estratégias 
de quimiprevenção sobre o carcinoma epider-
móide cutâneo- segunda neoplasia maligna 
de pele mais comum no mundo, particular-
mente através da prospecção de produtos 
naturais. A Punica granatum L. (Punicaceae), 
conhecida como romã, é um fruto bastante 
utilizado na medicina popular para o trata-
mento de várias afecções. Tem sido demon-
strado que o extrato da P. granatum apresenta 
efeito inibitório sobre o crescimento de difer-
entes linhagens celulares tumorais. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade 
quimiopreventiva da administração oral de 
extrato aquoso de Punica granatum na car-
cinogênese dérmica induzida por 4- Nitroqui-
nolina- 1 óxido (4NQO ) em modelo murino. 
Para o desenvolvimento deste projeto, foram 
utilizados25 camundongos Mus musculus (30-
35 g), de ambos os gêneros, divididos em 2 
grupos (n=10) e um grupo  (n=5). A indução 
de carcinogênese cutânea foi realizada através 
de aplicações de 100 &#956;L de solução de 
4NQO diretamente sobre a pele do dorso, 3 
vezes por semana, durante 13 semanas. Os 
animais dos grupos PG10, foram tratados 
com administração oral (gavagem) de extrato 
aquoso de Púnica granatum (10mg/Kg),. O 
grupo TUM recebeu gavagem com água des-
tilada. Os Grupos CTRs foram submetidos a 
mesma metodologia de indução, utilizando-
se apenas o propilenoglicol, sendo adminis-
trado por gavagem água (CTR1) e EHPG na 
dose de 10 mg/kg (CTR2). Durante as 13 se-
manas, foram registradosas alterações macro-
scópicas no dorso dos animais, bem como o 
peso e o consumo de água e ração.  Após esse 
período, os animais forameutanasiados para 
que a área de interesse do camundongo fosse 
então submetida à remoção post-mortem, e 
o material fixado, processado e incluído em 
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parafina. Secções histológicas de 5µm foram 
submetidas à coloração de rotina pela HE e 
examinadas ao microscópio de luz. As lesões 
foram classificados histologicamente e gradu-
ados de acordo com os critérios preconizados 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Macroscopicamente, observou-se discretas 
lesões ceratóticas, papilíferas ou ulceradas 
nos grupos CTR, TUM e PG10, consistentes 
com alterações de natureza traumática, sem 
diferença entre eles. Na análise histológica, 
foram observadas alterações epiteliais ar-
quiteturais, como hiperplasia e acantose, além 
de infiltração inflamatória crônica moderada. 
Nos grupos TUM e PG10, foram evidenciadas 
alterações epiteliais arquiteturais (Ex. hiper-
plasia basilar, perda parcial de estratificação, 
papilas em gota) e citomorfológicas (Ex. pleo-
morfismo, hipercromatismo nuclear, mitoses) 
consistentes com displasia leve, mas não 
houve diferença entre os grupos. Também 
não houve diferença significativa quanto a 
frequência de displasia epitelial em relação ao 
quadrante macroscópico analisado (p>0,05).
Os dados obtidos sugerem que, na dose de 10 
mg/Kg, a administração oral de extrato aquo-
so de Punica granatum L.não alterou o pro-
cesso de indução de displasia epitelial cutânea 
em camundongos.(PIBIC/CNPQ)
 

AVALIAÇÃO DE FATORES ECOLÓGICOS 
ASSOCIADOS A MUDANÇAS NA 
COMUNIDADE DE MACRÓFITAS 
SUBMERSAS ASSOCIADA A UM 

BANCO DE HALODULE WRIGHTII 
ASCHERSON NO ESTUÁRIO DO VAZA 

BARRIS, SERGIPE.

Matheus Alves Messias (Ciências 
Biológicas, UNIT, theusbio@gmail.
com),José Marcos de Castro Nunes 

(Laboratório de Algas Marinhas, UFBA, 
jmcnunes@ufba.br), Paulo Antunes Horta 
(Laboratório de Ficologia, UFSC, pahorta@
ccb.ufsc.br), Wilson Treger Zydowicz Sousa 

(ITP/UNIT), wtzsousa@gmail.com)

Apesar da importância ecológica e socioec-
onômica das macroalgas, são escassas as in-
formações sobre os habitats e a ocorrência de 
espécies no Nordeste do Brasil. Em maio/2011, 
expedições foram feitas ao longo do estuário 
do rio Vaza Barris, Sergipe, para identificar es-
pécies de macroalgas e caracterizar seu habi-
tat. Verificou-se que as macroalgas ocorriam 

principalmente como epífitas de mangue (e.g., 
Bostrychia), em detritos de madeira (e.g., Cen-
troceras, Ulva) e em bancos de areia-lama 
colonizados por Halodule wrightii Ascherson 
(Magnoloophyta). Este projeto de pesquisa 
teve como objetivo conhecer a comunidade de 
macrófitas submersas do estuário do rio Vaza-
Barris e saber como ela varia ao longo do tem-
po. Para isso, coletas mensais foram feitas de 
set./2012 a jun./2013 (exceção: dez./2012, jan. 
e fev./2013) em dois bancos, um na boca do 
estuário (long. 17o16’61’’ W, lat. 11o11’78” S) e 
outro num canal interior (long. 37º25’0,46’’ W, 
lat. 11º09’93’’ S). Além de dados da vegetação, 
foram analisados a salinidade e a transpar-
ência da  água (profundidade de desapare-
cimento do disco de Secchi; ZDS). No total, 
foram registradas 32 espécies de macrófitas, 
sendo duas de angiospermas (Magnoliophyta), 
H. wrightii e Halophila decipiens Ostenf., e 30 
espécies de macroalgas: uma Phaeophyceae, 
Dictyota cf. menstrualis (Hoyt) Schnetter, Hörn-
ing & Weber-Peukert (Dictyotaceae), quatorze 
Rhodophyta, Acanthophora spicifera (M.Vahl) 
Børgesen, Polysiphonia subtilíssima, Montagne, 
Polysiphonia denudata (Dillwyn) Greville ex Har-
vey, Neosiphonia ferulacea (Suhr ex J.Agardh) 
S.M.Guimarães & M.T.Fujii, Bostrychia tenella 
(J.V.Lamouroux) J.Agardh e Bostrychia cf. radi-
cans (Montagne) Montagne (Rodomelaceae), 
Centroceras clavulatum (C.Agardh) Montagne, 
Ceramium filiculum Harvey ex Womersley, 
Ceramium brasiliense A.B.Joly,  (Ceramiaceae), 
Spyridia hypnoides (Bory de Saint-Vincent) Pa-
penfuss e Spyridia filamentosa (Wulfen) Har-
vey (Spyridiaceae), Caloglossa ogasawaraensis 
Okamura (Delesseriaceae), Gracilaria cf. mam-
milaris (Montagne) M.A.Howe e Gracilariopsis 
tenuifrons (C.J.Bird & E.C.Oliveira) Fredericq & 
Hommersand (Gracilariaceae) e Hypnea mus-
ciformis (Wulfen) J.V.Lamouroux (Cystoclo-
niaceae), e quatorze Chlorophyta, Caulerpa 
mexicana Sonder ex Kützing, Caulerpa sertular-
ioides (S.G.Gmel.) M.A.Howe, Caulerpa scalpel-
liformis (R.Brown ex Turner) C.Agardh, Caulerpa 
cf. pusilla (Kützing) J.Agardh (Caulerpaceae), 
Boodleopsis pusilla (F.S.Collins) W.R.Taylor, 
A.B.Joly & Bernatowicz (Udoteaceae), Bryopsis 
cf. hypnoides J.V.Lamouroux (Bryopsidaceae), 
Derbesia cf. marina (Lyngbye) Solier (Derbe-
siaceae), Cladophora vagabunda (Linnaeus) 
Hoek, Cladophora dalmatica Kützing, Rhizoc-
lonium riparium (Roth) Harvey e Chaetomor-
pha aerea (Dillwyn) Kützing (Cladophoraceae), 
Cladophoropsis membranaceae (Hofman Bang 
ex C.Agardh) Børgesen (Boodleaceae), e Ulva 
lactuca Linnaeus e Ulva flexuosa Wulfen (Ul-
vaceae). A ZDS média (± desvio padrão) foi 
de 1,50 ± 0,62 m, enquanto que a salinidade 
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foi de 27,6 ± 10,2 . Em abr./2013, a água teve 
mais transparente (ZDS = 1,7 ± 0,2 m) e mais 
salgada (37,0 ± 1,4 ), enquanto que em ju-
lho/2013 ocorreu a menor transparência (ZDS 
= 1,0 ± 0,3) e menor salinidade (16,8 ± 9,9 ). Os 
resultados são interessantes porque caracteriza 
uma comunidade até então desconhecida, a de 
macrófitas submersas do estuário do rio Vaza 
Barris.(PIBIC/CNPQ)

TOXICIDADE E AÇÃO MOLUSCICIDA 
DE LÍQUIDOS IÔNICOS NA 

SOBREVIDA E DESENVOLVIMENTO 
EMBRIONÁRIO DE Biomphalaria 

glabrata.

Dauana R. A. Souza (Curso de Ciências 
Biológicas, UNIT); Fernanda J. Oliveira 
(Curso de Ciências Biológicas, UNIT); 

Claudia M. Melo (Docente Mestrado Saúde 
e Ambiente, UNIT, claudiamouramelo@
hotmail.com); Álvaro S. Lima (Docente 

Mestrado Engenharia de Processos, UNIT, 
aslima@yahoo.com.br); Verônica L. S. Jeraldo 
(Docente Mestrado Saúde e Ambiente, UNIT, 

veronica_sierpe@hotmail.com)

A esquistossomose mansônica é uma doença 
parasitária que tem como agente etiológico o 
trematódeo Schistosoma mansoni, a doença é 
considerada endêmica em extensas áreas, prin-
cipalmente da região Nordeste do Brasil. Os 
vetores são moluscos planorbídeos aquáticos 
do gênero Biomphalaria. Devido a necessidade 
de novos produtos a serem usados no com-
bate aos planorbídeos, diversas abordagens 
vem sendo realizadas, assim os olhares são 
voltados preferencialmente à pesquisa com 
compostos originários de plantas, com reduzi-
dos efeitos nocivos ao meio-ambiente. Nesta 
perspectiva a pesquisa com outros produtos 
de origem diferente ao vegetal, pode se tornar 
alternativa a ser cogitada com este fim, como 
por exemplo, os Líquidos Ionicos (LIs). Os LIs 
são compostos líquidos que apresentam estru-
turas iônico-covalentes e possuem suas cargas 
deslocadas tornando-os assim líquidos à tem-
peratura ambiente. Os LI de natureza prótica 
são caracterizados pela sua ótima estabilidade 
química e térmica, pressão de vapor desprezív-
el, fácil preparação, baixa toxicidade e alta bio-
degradabilidade, além do baixo custo, tornan-
do-os, assim, excelentes candidatos ao uso em 
diversas aplicações. O objetivo desse trabalho 
foi avaliar a toxicidade e ação moluscicida de LI 

próticos sobre moluscos da espécie Biompha-
laria glabrata. Moluscos de diâmetro entre 10 
e 12 mm, foram submetidos por 24 horas aos 
líquidos iônicos N-methylmonoethanolamine 
pentanoate (2mHEAPe), N-methylmonoeth-
anolamine acetato (2mHEAA) e N-methylmo-
noethanolamine propionate (2mHEAP2) em 
diferentes concentrações e em triplicata. Após 
o processo de exposição ao líquido, foi reali-
zada a avaliação de mortalidade e os caramujos 
sobreviventes foram distribuídos em aquários 
com anteparos de isopor para contagem e 
avaliação das desovas. Paralelemente, desovas 
de moluscos sadios foram retiradas para serem 
expostas por um período de 24 horas aos LIs 
em diferentes concentrações e, posteriormente 
avaliado o desenvolvimento embrionário dos 
caramujos. Dos três LI utilizados, somente os 
moluscos submetidos ao 2mHEAPe não apre-
sentaram nenhuma alteração quando com-
parados ao controle. Entretanto, nos moluscos 
submetidos aos LIs 2mHEAA e 2mHEAP2,  foi 
verificado um aumento da taxa de mortali-
dade nas concentrações maiores. Para aval-
iação das desovas foram utilizados apenas dois 
LIs sendo que nas concentrações maiores do 
LI 2mHEAA, não houve desenvolvimento de 
caramujos e não foi observada nenhuma al-
teração no desenvolvimento embrionário nas 
desovas submetidas ao LI 2mHEAPe. Pode ser 
concluído que as concentrações 0,05 e 0,01M 
dos Lis 2mHEAA e 2mHEAP2 são altamente 
toxicas para o molusco B. glabrata provocando 
a mortalidade de 100% dos indivíduos em um 
período de 48 horas. As concentrações 0,05 e 
0,01M do LI 2mHEAA causam alterações no de-
senvolvimento das desovas e as concentrações 
0,001, 0,0005 e 0,0001M causam um prolonga-
mento no período de eclosão dos caramujos. A 
concentração 0,05M do líquido iônico N-meth-
ylmonoethanolamine pentanoate (2mHEAPe) 
causa o mesmo prolongamento no período de 
eclosão dos caramujos. (PIBIC/CNPQ)

AVALIAÇÃO CLINICA-SOROLÓGICA 
DA DOENÇA DE CHAGAS EM ÁREA 

RURAL DE SERGIPE

Maria Hozana Santos Silva - 
hozanapatricio@gmail.com

A doença de Chagas (DC) é a infecção tecid-
ual e hematológica causada pelo protozo-
ário flagelado Trypanosoma cruzi, sendo 
importante causa de mortalidade de adultos 
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jovens. Em áreas endêmicas é importante 
o diagnóstico dos casos humanos, para 
monitorar a transmissão local da infecção 
parasitária. O objetivo deste estudo é aval-
iar clinicamente indivíduos adultos de área 
endêmica de doença de chagas em Sergipe 
e relacionar os achados clínicos com os re-
sultados de exames sorológicos. A escolha 
da área estudada foi baseada em dados do 
Sistema de Informação de Atenção Básica 
(SIAB) e informações do Programa de Con-
trole da Doença de Chagas (PCDCh) de Ita-
baianinha/Se. O estudo caracteriza-se como 
descritivo, de corte transversal, sendo re-
alizado em 76 indivíduos na faixa etária de 
15-77 anos de ambos os sexos, sem distin-
ção étnica, residentes no povoado de Pia-
bas, município de Itabaianinha/Se. Foram 
aplicados questionários epidemiológicos 
do PCDCh que continha informações sobre 
gênero, faixa etária, grau de escolaridade, 
contato com triatomíneo, sintomas, manifes-
tações cardíacas e digestivas. Após o inqué-
rito epidemiológico, os sujeitos da pesquisa 
foram submetidos a teste de deglutição 
direto e indireto. Procedeu-se a coleta de 
amostras sanguíneas (5 mL) para posterior 
análise por técnica diagnóstica de ELISA. En-
tre os sujeitos pesquisador, 17,1% foram do 
sexo masculino e 82,9% do sexo feminino, 
e independente do sexo, 63,1% apresen-
tavam baixo nível de escolaridade (ensino 
fundamental incompleto). Com relação aos 
fatores ambientais de risco, 42,1% dos indi-
víduos relatam ter visto barbeiros no dom-
icílio, 28,9% relatam ter manipulado, 17,1% 
moram em habitação de pau a pique, 13,1% 
apresentam manifestações clínicas cardíacas 
e 6,5% apresentam sinais e sintomas relacio-
nados à dificuldade de deglutição. O teste 
de deglutição indireto foi negativo e apenas 
2,6% apresentaram elevação laríngea reduz-
ida no teste de deglutição direto. O método 
utilizado para o diagnóstico sorológico foi 
ELISA que revelou índices de reatividade da 
ordem de 17,1% ( 0,003   2,353 O.D-Den-
sidade Ótica) que permitem traçar um per-
fil preliminar das áreas de risco para DC na 
região. (PIBIC/CNPq)

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA 
DAS CEPAS QUE COMPÕEM O 

BANCO DE XANTHOMONAS DO 
LBMAT

Adriely Maria Oliveira Rocha (graduanda 
em Biomedicina LBMat/ITP/UNIT adriely_

rocha@msn.com) Elisiane Cristina Andrade 
Reis (Mestre em Biotecnologia Industrial 
LBMat/ITP/UNIT reiselisiane@gmail.com) 
Ingrid Schweter Ganda (doutoranda em 
Biotecnologia LBMat/ITP/UNIT ingrid.
ganda@yahoo.com.br) Judson Wallace 

Rodrigues ( Mestrando em Biotecnologia 
Industrial MBMat/ITP/UNIT judsonall_16@

hotmail.com )  Mariene Ribeiro Amorim 
(graduanda em Biomedicina LBMat/

ITP/UNIT a.rmariene@yahoo.com.br )
Daniela Droppa Almeida (Mestre em 
Biotecnologia Industrial LBMat/ITP/
UNIT danieladroppa@gmail.com ) 

Francine Ferreira Padilha LBMat/ITP/UNIT 
fpadilha@yahoo.com) Ana Paula Barreto 
Prata Silva (Orientadora LBMat/ITP/UNIT 

anapratta@hotmail.com)

O gênero Xanthomonas é composto por bac-
térias fitopatogênicas, que geralmente têm 
colônias lisas, viscosas e amarelas. As Xan-
thomonas sp são organismos do tipo bas-
tonetes gram negativos, que sintetizam um 
exopolissacarídeo chamado xantana ou goma 
xantana, produzida por processo fermentativo 
pela bioconversão de açúcares em biopolíme-
ro. Devido as suas propriedades espessante, 
estabilizante, geilificante e de estabilidade a 
altas temperaturas e pH a goma xantana tem 
aplicabilidade em diversos setores industriais 
como de alimentos, farmacêutica, produtos 
agrícolas e petróleo. Sendo considerada um 
produto de grande importância comercial 
faz-se necessário a manutenção das bacté-
rias Xanthomonas sp. viáveis e estáveis para 
a conservação das características morfológi-
cas, microscópicas de cada linhagem. O ob-
jetivo deste trabalho é a implementação de 
metodologias de manutenção e preservação 
de longa e curta duração das principais lin-
hagens de X. campestris sp para a construção 
de um banco de Xanthomonas do Laboratório 
de Biomateriais do Instituto de Tecnologia e 
Pesquisa. Este trabalho consiste em: caracteri-
zação micro e macroscópica das linhagens ex-
istentes no laboratório; criação de um banco 
de dados com todas as informações compila-
das, descrição das características morfológi-
cas e macroscópicas como aspecto e cor das 
colônias, condições ótimas de manutenção 
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como crioprotetor ideal, concentração deste 
e tempo de armazenamento em diferentes 
temperaturas para cada linhagem presente no 
laboratório. Os resultados obtidos dizem re-
speito às informações contidas no catálogo, 
como fotos das placas com colônias isoladas 
em YM (Yeast Malt) ágar e fichas descrevendo 
as características morfológicas das colônias, 
bem como as curvas de crescimento bacteri-
ano demonstrando o crescimento celular das 
linhagens estudadas. Observou-se que todas 
as linhagens estudadas apresentaram formato 
de bastonetes, gram-negativas, variação na 
cor e aspecto mucoide. Quanto aos métodos 
de conservação testados, levando em consid-
eração as linhagens analisadas, o mais satis-
fatório foi o glicerol, pois apresentou menos 
proliferação de fungos e a reativação das ce-
pas foi mais rápida, quando comparado ao 
skim milk.(PIBIC/CNPQ)

SERINA PROTEASE RECOMBINANTE 
DE CORYNEBACTERIUM 
PSEUDOTUBERCULOSIS 

USADACOMO ANTÍGENO PARA 
DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE 

LINFADENITE CASEOSA

Katharina Kelly de Oliveira Gama Silva 
(Graduanda em Biomedicina LBmat/
ITP/UNIT kate_olyver@hotmail.com), 
Daniela Droppa Almeida (Mestre em 
Biotecnologia Industrial LBmat/ITP/

UNIT danieladroppa@gmail.com), Judson 
Wallace Rodrigues da Silva (Mestrando 
em Biotecnologia Industrial LBmat/ITP/
UNIT judsonall_16@hotmail.com), Ioná 

Brito de Jesus (Doutoranda da RENORBIO-
SE em Biotecnologia Industrial LBmat/

ITP/UNIT ionabrito@gmail.com ), 
Caroline de Santana Ferreira (Mestranda 
em Biotecnologia Industrial LBmat/ITP/

UNIT carolferreira_sf@hotmail.com), 
Sibele Borsuk (Universidade Federal de 

Pelotas sibeleborsuk@gmail.com), Adriely 
Maria Oliveira Rocha (Graduanda em 
Biomedicina LBmat/ITP/UNIT adriely_

rocha@msn.com), Mariene Ribeiro 
Amorim (Graduanda em Biomedicina 
LBmat/ITP/UNIT a.rmariene@yahoo.

com.br), Mylka Lafaety Rodrigues Lima 
Graduanda em Farmácia LBmat/ITP/UNIT 
mylkalima@hotmail.com)Francine Ferreira 
Padilha LBmat/ITP/UNIT fpadilha@yahoo.

com), Roberto Meyer (Laboratório de 

Imunologia - Universidade Federal da 
Bahia meyer@ufba.br), Wanessa Lordêlo 

Pedreira Vivas (Doutoranda da RENORBIO-
SE em Biotecnologia Industrial LBmat/ITP/

UNIT wanessa_lordelo@unit.br), Isabel 
Bezerra Lima Verde (Orientadora LBmat/

ITP/UNIT isabel_limaverde@yahoo.com.br)

A linfadenite caseosa (LC) acomete principal-
mente pequenos ruminantes, é uma doen-
ça crônica, infectocontagiosa causada por 
Corynebacterium pseudotuberculosis. Carac-
terizada pela necrose das glândulas linfáticas 
e formação de granulomas, apresenta duas 
formas: a LC externa e a LC interna. Por ser 
uma enfermidade crônica, o animal que não 
apresenta sinais clínicos evidentes pode ser 
um disseminador do microrganismo. Em ca-
sos assintomáticos o diagnóstico sorológico 
seria uma forma de identificação eficaz para 
esses animais infectados. Um dos primeiros 
passos para o desenvolvimento de um teste 
diagnóstico é a escolha certa de um alvo, essa 
é uma etapa primordial para analisar a poten-
cialidade de uma proteína quando se utiliza 
um sistema heterólogo para sua produção 
em larga escala. A corynebacterial protease 
(CP40) é uma proteína de 40kdaltons, expres-
sa pela Corynebacterium pseudotuberculosis, 
que teve sua atividade proteolítica testada e 
seu potencial imunogênico confirmado. O 
ELISA é um teste que permite a detecção de 
anticorpos específicos no plasma sanguíneo e 
um dos fatores para seu sucesso é a natureza 
do antígeno. Desta forma, o objetivo desse 
trabalho foi padronizar e verificar a utilização 
da proteína recombinante (rCP40)  em teste 
de ELISA indireto como diagnóstico para LC, 
visando um método diagnóstico eficiente e 
economicamente vantajoso para os criadores. 
O potencial imunogênico da proteína recom-
binante foi avaliado e elaborou-se um proto-
colo que estabeleceu medidas que obtiveram 
um melhor resultado do teste de ELISA indi-
reto, que teve por finalidade a quantificação 
do número de anticorpos reativos ao antígeno 
rCP40. Ao fim deste processo demonstrou-se 
estatisticamente a atividade imunogênica que 
a proteína possui e confirmou que e é um forte 
candidato a formular um kit diagnóstico que 
seja capaz de identificar com segurança e pre-
cisão os casos assintomáticos. (PIBIC/CNPQ)
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FORMAÇÃO DE UMA COLEÇÃO DE 
ISOLADOS COM CARACTERIZAÇÃO 
DA VARIABILIDADE GENÉTICA DE 

THIELAVIOPSIS PARADOXA.

Maria Isabel de Assis Chagas (Ciências 
biológicas/UNIT/PIBIC, isabelbio10@

hotmail.com); Leandro Eugenio Cardamone 
Diniz (leandro.diniz@embrapa.br)

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma planta 
tropical extremamente importante sob o pon-
to de vista socioeconômico, agroindustrial e 
para a sustentabilidade da agricultura familiar 
das regiões Norte e Nordeste do país. Vários 
fatores podem afetar negativamente a cocoi-
cultura, um deles é a resinose do coqueiro, 
causado pelo fungo Thielaviopsis paradoxa, 
que é uma patologia conhecida em todo o 
mundo por afetar palmeiras, bem como out-
ras culturas. T. paradoxa é um fungo anamorfo 
do ascomiceto Ceratocystis paradoxa que in-
cide em várias plantações comprometendo a 
economia, ela também provoca a diminuição 
da produção e da qualidade do coco, por 
este motivo é de suma importância maiores 
estudos genéticos e morfológicos sobre esta 
espécie. A pesquisa foi realizada nos Labo-
ratórios de Controle Biológico, Fitopatologia 
e Biotecnologia Molecular da Embrapa Tab-
uleiros Costeiros. Desta forma foram selecio-
nados quinze isolados de T. paradoxa perten-
centes à coleção da Embrapa para as análises 
de variabilidade genética e 15 isolados para 
análise morfológica, a avaliação genética foi 
feita por meio de marcadores moleculares do 
tipo RAPD. Foram utilizados para análise de 
similaridade genética, 15 primers que deram 
um total de 111 fragmentos amplificados, dos 
quais 33,33% foram monomórficos e 66,67% 
de fragmentos polimórficos, resultando as-
sim um número médio de 4,9 fragmentos 
polimórficos por primer selecionado. Após 
análise do dendrograma gerado foi verificado 
uma grande proximidade genética entre os 
15 isolados avaliados. Para a caracterização 
morfológica dos fungos foram observados 
crescimento do micélio a partir do cálculo de 
IVCM (índice de velocidade de crescimento 
micelial), coloração, topografia e contagem 
de conídios. Nos resultados de IVCM, as cepas 
TC003 e TC0016 mostraram-se similares, en-
quanto as cepas TC001 e TC002 apresentaram 
um reduzido crescimento micelial. Quanto à 
coloração, os 15 isolados ao final do proces-
so apresentaram certa homogeneidade, com 
uma coloração preta que indica uma grande 
quantidade de conídios. Para a topografia foi 

utilizada uma escala para caracterizar a altura 
do micélio mostrando grande diversidade nos 
resultados. Quanto aos conídios, foi obser-
vada sua morfologia e notou-se que existem 
dois tipos, a dos macroconídeos que possuem 
a forma ovalada e, a dos microconídeos que 
podem ser maiores que os macroconídeos, 
porém possuem uma forma retangular. To-
das as cepas possuíam mais macroconídeos 
que microconídeos, a exceção da cepa TC014. 
Isso implica não somente na quantidade, mas 
também qual tipo de conídios cada cepa pos-
sui. Foi notado que uma grande quantidade 
de conídios indica maior patogenicidade, 
mas esta se torna mais agressiva se o tipo de 
conídios predominante for de microconídeos, 
evidenciando assim grande diversidade mor-
fológica dentre os isolados estudados. A maior 
parte dos trabalhos publicados sobre Thielavi-
opsis sp. concentra-se na espécie T. basicola. 
A importância dos estudos com T. paradoxa 
resume-se na finalidade de conhecer a diversi-
dade genética e morfológica desta espécie, e a 
partir destas análises entender um pouco mais 
sobre o fungo e sua variabilidade, podendo 
assim auxiliar os estudos sobre patogenici-
dade, dispersão e controle. (PIBIC/CNPQ)
 

DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS 
PARA BIODEGRADAÇÃO DE 

EFLUENTES OBTIDOS A PARTIR 
DA PRODUÇÃO DE BIOETANOL 

POR PLEUROTUS SAJOR-
CAJU: INOVAÇÃO QUANTO AO 

DIFERENCIAL ENTRE VINHAÇA DE 
MELAÇO E CALDO DE CANA

Denise Santos Ruzene 
(ruzeneds@hotmail.com)

A vinhaça, vinhoto, restilo ou calda da destilar-
ia, é resultante da produção de álcool, após a 
fermentação do mosto e a destilação do vinho. 
Trata-se de um material com cerca de 2 a 6% 
de constituintes sólidos, onde se destaca a ma-
téria orgânica em maior quantidade. Em termos 
minerais apresenta quantidade apreciável de 
potássio e médios de cálcio e magnésio, sendo 
por este motivo caracterizada como efluente 
de destilaria com alto poder poluente e alto 
valor fertilizante. Por outro lado, e de um modo 
específico, o fungo Pleurotus sajor-caju, é um 
basidiomiceto presente na dieta humana, que 
secreta enzimas que convertem os polímeros 
externos em moléculas menores, que são as-
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similadas e utilizadas como nutrientes. Conhe-
cido também como fungo de podridão bran-
ca, o P. sajor-caju atua na decomposição da 
matéria orgânica, dinamizando a ciclagem de 
nutrientes e regulando o equilíbrio energético 
dos ecossistemas terrestres. Assim, o objetivo 
deste trabalho consta no desenvolvimento de 
processos para biodegradação de efluentes 
obtidos a partir da produção de bioetanol por 
Pleurotus Sajor-caju, com inovação quanto ao 
diferencial entre vinhaça de melaço e caldo de 
cana presente na literatura. Para isto, foi escol-
hido o Pleurotus sajor-caju CCB 020, devido a 
sua alta capacidade de biodegradação da vin-
haça quando comprado a outros fungos de 
podridão branca (Ferreira et al. 2011). Este fun-
go foi cedido gentilmente pelo Laboratório de 
Ecologia Aplicada do CENA-USP, Piracicaba, SP, 
Brasil. A vinhaça oriunda de melaço foi cedida 
pela Usina de Destilaria Pinheiro (Laranjeiras/SE) 
durante a safra de 2012. Os experimentos em 
meio vinhaça foram realizados nas condições 
de temperatura 30°C e pH 5,0,  em biorreator 
air-lift, em um volume de trabalho correspond-
ente a 7 L de meio vinhaça mais inóculo. Assim, 
o P. sajor-caju confirmou sua aplicabilidade em 
processo de remoção de cor e degradação dos 
compostos complexos encontrados na vinhaça, 
promovendo uma melhoria da qualidade deste 
resíduo e uma potencial utilização como água 
de reuso. A vinhaça como efluente da obten-
ção de etanol por fermentação de melaço de 
cana-de-açúcar, mostrou-se adequada para 
produção de biomassa fúngica. Em testes a 
30°C e pH 5,0 o fungo P. sajor-caju em meio 
vinhaça mostrou-se adequado para produção 
de enzimas de interesse biotecnológico am-
biental, como a lacase e a manganês-per-
oxidase viabilizando a produção a partir de 
um resíduo de fácil acesso, disponível, baixo 
custo e já esterilizado pelo processo de for-
mação. Os biorreatores air-lift apresentaram 
um bom desempenho e podem ser utilizados 
em estudos de aumento de escala para fu-
turas aplicações industriais. Entretanto, a vin-
haça de caldo de cana, quando comparado 
aos dados deste estudo mostrou-se ser mais 
rica em nutrientes, visto ter sido obtido mel-
hores resultados. PIBIC/ CNPq
 

ANÁLISE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE 
BUCAL DE ADOLESCENTES EM 

ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO 
DE ARACAJU-SE

Cláudia de Souza Reis (Odontologia   
UNIT, cacau_zinha_@hotmail.com), Jorge 

Rennê Nascimento Cruz (Odontologia   
UNIT, jorgerennecruz@yahoo.com.br), 
Dr.ª Cristiane Costa da Cunha Oliveira 
(Professora do Curso de Odontologia 
e Pesquisadora do LPPS/ITP   UNIT, 

criscunhaoliva@yahoo.com.br)

As pesquisas epidemiológicas no mundo mos-
traram que houve redução na prevalência da 
cárie dentária na maioria dos países desen-
volvidos a partir da década de 1970, fatos tam-
bém observados no Brasil por meio de estudos 
epidemiológicos realizados em 1986 e 1996. 
Porém, são escassos os dados nacionais da real 
condição de saúde bucal aos 18 anos. Sendo 
assim, este estudo epidemiológico teve por 
finalidade analisar a condição de saúde bucal, 
doença periodontal e lesões na mucosa bucal 
de adolescentes de escolas públicas com idade 
de 12 a 18 anos. Foram selecionados adoles-
centes de 12 a 18 anos devidamente matricula-
dos nas escolas públicas de Aracaju conforme 
critérios de estratificação da população por 
bairros. O instrumento utilizado para a coleta 
dos dados foi uma ficha clínica adaptada da 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Houve 
análise estatística descritiva com distribuição 
de frequência da ocorrência da Cárie Dentária 
e Doença Periodontal por idade e sexo.  Par-
ticiparam até então 99 alunos, 57 (57,6%) do 
sexo feminino e 42 (42,4%) do sexo masculino, 
sendo a maioria com 12 anos (27,3%), 13 anos 
(21,2%), 15 anos (19,2%) e a minoria com 14 
anos (10,1%), 18 anos (11,1%), 16 anos (8,1%) e 
17 anos (3%). No exame extra bucal, 93 alunos 
(93,9%) não apresentaram nenhuma lesão e 6 
(6,1%) apresentaram linfonodos enfartados na 
região do pescoço por estarem com a garganta 
inflamada no dia do exame. O índice do CPOD 
médio encontrado foi de 1,45, com 43 alunos 
(43,4%) não apresentando lesão de cárie e 57 
(56,6%) com alguma experiência com cárie. 
O código do Índice Periodontal Comunitário 
(CPI) mais prevalente foi 0 (saúde gengival), se-
guido dos códigos 1, 2 (gengivite) e 3 (bolsas 
periodontais) nos sextantes analisados. Na an-
amnese 71,7% responderam sim e 28,3% não 
para afta; 10,1% sim e 89,9% não para herpes; 
25,3% sim e 74,7% não para sangramento gen-
gival espontâneo; 46,5% sim e 53,5% não para 
dor em alguma parte da cavidade oral; 41,4% 
sim e 58,6% não para dor na ATM. PIBIC/CNPq
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INFLUÊNCIA DO PH NA 
BIODEGRADAÇÃO DE COMPOSTOS 

TÓXICOS PRESENTES EM EFLUENTES 
DA PRODUÇÃO DE BIOETANOL POR 

PLEUROTUS SAJOR-CAJU CCB020

Aragão, M. S. S. (ITP/UNIT, moniky509@
hotmail.com); Oliveira, H. S. (ITP/UNIT, 
helon_scjm@hotmail.com); Menezes, D. 
B. (ITP/UNIT, diegobatistamenezesitp@
hotmail.com); Carvalho, C. Z. O. N. (ITP/
UNIT, clara_zafira@hotmail.com); Britto, 

A. C. S. (ITP/UNIT, alanny_cecilia@hotmail.
com); Vital-Brazil, O. A. (ITP/UNIT, 

ashton@vital.srv.br); Romanholo-Ferreira, 
L. F. (ITP/UNIT, romanholobio@gmail.

com); Silva, D. P. (UFS, silvadp@hotmail.
com), Ruzene, D. S. (ITP/UNIT, ruzeneds@

hotmail.com).

Entre os resíduos das agroindústrias sucroal-
cooleiras, tem-se primeiramente o bagaço, 
oriundo do esmagamento da cana-de-açúcar 
para obtenção do caldo que segue para o 
processo de fermentação e obtenção do ál-
cool ou obtenção do açúcar. Este resíduo na 
atualidade tem retornado ao processo como 
energia em detrimento da sua queima. Outro 
resíduo é o melaço, subproduto da indústria 
de açúcar obtido após a etapa de cristalização 
do caldo do processo, podendo ser aplicado 
como substrato em processos de fermentação 
como, por exemplo, na obtenção do próprio 
etanol. Posteriormente ao processo fermenta-
tivo para obtenção do etanol, tem-se a obten-
ção do resíduo denominado vinhaça, efluente 
obtido após a destilação do álcool do meio de 
cultivo. Levando-se em conta que a fermen-
tação alcoólica é geralmente facilitada por 
uma concentração baixa de açúcar, a vinhaça 
produzida pode ser até 10 vezes maior que a 
de etanol. Acompanhando a revolução mun-
dial ocorrida na agricultura, o setor sucroalco-
oleiro apresentou grande avanço, estimulando 
práticas culturais que facilitassem o manejo e 
reduzissem o uso de mão-de-obra, incluindo 
o uso da vinhaça como fonte de nutrientes. 
Como citado, o aproveitamento agrícola dos 
resíduos da agroindústria sucroalcooleira no 
Brasil constitui numa prática bastante general-
izada. Entretanto, dado a elevada produção de 
álcool, grandes volumes de vinhaça têm sido 
lançados nos mananciais superficiais e nos 
cursos d¿água como rios e riachos, sendo essa 
prática proibida dada ao fator poluente. Entre-
tanto as descargas descontroladas de vinhaça 
no solo, além de elevar o pH, pode também 
impactar negativamente. Assim, o objetivo 

geral desse trabalho foi utilizar o Pleurotus 
sajor-caju CCB 020 (fungo basidiomiceto) 
em diferentes condições de cultivo (pH) em 
meio vinhaça visando maior capacidade de 
biodegradação do resíduo e consequente-
mente produção de enzimas, como lacase e 
manganês peroxidase. Para isto, P. sajor-caju 
foi inoculado em 32 erlenmeyers contendo o 
resíduo (vinhaça) divididos em duas incuba-
doras a 25°C e 35°C, sendo em cada uma, oito 
com pH 4,0 e oito pH 6,0. Após as primeiras 
48h, os frascos começaram a ser submetidos 
a coletas, que se aplicavam em dias alterna-
dos, para posterior medição da absorbância 
de descoloração. Após os experimentos reali-
zados, foi possível observar que o P. sajor-caju 
apresentou níveis distintos na descoloração da 
vinhaça para as condições submetidas, que foi 
concomitante com a diminuição da toxidade 
(analisando em função da descoloração), e o 
aumento da produção de biomassa, sendo em 
25°C com a maior produtividade assim como 
em pH 6,0, entre os parâmetros estudados. A 
partir desta análise é possível identificar que 
efetivo crescimento do fungo depende não só 
de uma variável, mais de uma soma de diversas 
condições. Portanto conclui-se que o P. sajor-
caju esta apto na aplicabilidade da remoção 
de cor e na degradação de compostos tóxi-
cos da vinhaça, podendo após o tratamento 
ser reutilizada em processos biotecnológicos 
agregando valores a um subproduto causador 
de problemas ambientais. Agradecimentos: 
Capes, CNPq, Bioexx, Fapitec/SE

OCORRÊNCIA DE ENXAMES DE 
ABELHAS AFRICANIZADAS (Apis 

mellifera L.) NA CIDADE DE 
ARACAJU, SERGIPE, BRASIL

Edgar Rodrigues de Araújo Neto/
neto13br@hotmail.com, André Luiz 

Alves dos Santos/shinmon_@hotmail.
com, Felipe Mendes Fontes/f.mendes20@
hotmail.com, Camila dos Santos Rezende / 
camilinha010@hotmail.com, Tárcio Souza 

Santos/tarcio.92@hotmail.com, Lucas 
Felipe Correia Franca Dantas/lucasfcfd@

hotmail.com, Kátia Peres Gramacho / 
katholausa@hotmail.com.

As abelhas africanizadas apresentam basica-
mente dois modelos de dispersão que têm 
favorecido a sua sobrevivência e a expansão 
no continente americano que são os proces-
sos de enxameação e abandono. Enxameção 
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é processo natural das colônias de abelhas 
que, na maioria das vezes, tem função de mul-
tiplicação dos enxames e acontece quando a 
oferta de alimento é abundante e o abandono, 
que geralmente acontece quando o fluxo de 
alimento diminui altas temperaturas, presença 
de predadores dentre outros fatores, então as 
abelhas abandonam a colméia e vão em busca 
de um outro local que apresente condições 
favoráveis a sua sobrevivência. Embora sejam 
altamente adaptativos para a sobrevivência 
das abelhas, podem contribuir para o aumen-
to significativo do número de acidentes com 
animais e pessoas. Economicamente, a enx-
ameação é ruim para o apicultor, pois esse 
processo acarreta perdas significativas na 
produção de mel durante a temporada, além 
das colônias ficarem mais propensas a pragas 
e doenças. A cidade de Aracaju vem perdendo 
áreas verdes significativamente, fazendo com 
que essas abelhas percam seus espaços para 
nidificar e com isso tenha que migrar de tem-
pos em tempos atrás de novas floradas e novos 
locais de nidificação, muitas vezes fazendo 
a nidificação em construções antrópicas, em 
áreas urbanas ou em áreas modificadas pelo 
homem, vindo a provocar acidentes. O pro-
jeto visa fazer um levantamento das ocorrên-
cias dos enxames na cidade de Aracaju, bem 
como, determinar a sazonalidade dos enxam-
es migratórios; Identificar as áreas de ocorrên-
cia na cidade; Realizar capturas dos enxames, 
quando possível; Coletar dados biológicos dos 
enxames capturados como: volume, presença 
de machos e quantidade, número de rainhas; 
presença de doenças e pragas, nível de agres-
sividade; tamanho populacional e nos enxam-
es fixos: tipo de substrato, altura dos enxames 
e tamanho do enxame (população), número 
de quadros com cria, com alimento, grau de 
defensividade. Os dados quanto ás ocorrên-
cias dos enxames serão obtidos das fichas do 
Corpo de Bombeiro de Aracaju. Serão insta-
ladas caixas iscas nas áreas de maior ocor-
rência dos enxames. Todos os enxames serão 
georeferenciados com GPS. Após fixação dos 
enxames nas caixas iscas as mesmas serão re-
movidas e levadas para apiários de produtores 
próximos a cidade. Espera-se que com a insta-
lação de caixas iscas para captura de enxames, 
diminua o numero de acidentes na cidade.

DESENVOLVIMENTO E 
CARACTERIZAÇÃO DE VESÍCULAS 

LIPOSSOMAIS CONTENDO EXTRATO 
DE PUNICA GRANATUM L. PARA 
INCORPORAÇÃO EM FILMES DE 

GELATINA

Ricardo Guilherme Santos Nascimento 
(rick_gsn@hotmail.com - UNIT/Lbmat), 

Marismar Fernandes do Nascimento 
(maris.mar@bol.com.br - UNIT/Lbmat), 
Juliana Cordeiro Cardoso (juaracaju@

yahoo.com.br - UNIT/LBmat)

O colágeno têm sido um dos materiais mais 
estudados para utilização como coberturas 
dérmicas em feridas abertas por representar 
um constituinte protéico da pele muito impor-
tante e formar filmes biocompatíveis. A Punica 
granatum L. (romã) apresenta propriedade bi-
ológica cicatrizante, promissora no tratamento 
de feridas. A incorporação do extrato de romã 
em filmes de colágeno tem apresentado resul-
tados promissores no tratamento de feridas, 
porém a incorporação deste material em ve-
sículas lipossomais pode resultar em um siste-
ma de liberação diferenciado, onde os princí-
pios ativos presentes na romã poderão atuar 
de maneira prolongada, tornando mais efetivo 
o tratamento. O objetivo deste projeto foi o 
desenvolvimento e caracterização de filmes 
de gelatina (derivado do colágeno) contendo 
vesículas lipossomais carregadas de extrato de 
P. granatum. Os extratos de Punica granatum 
L. obtidos pelo método de maceração foram 
analisados por Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência com Espectrometria de Massa aco-
plada para identificação e quantificação das 
substâncias ativas que potencializam o reparo 
cicatricial. Os lipossomas foram preparados 
pelo método de hidratação do filme lipídico e 
foram caracterizados em relação ao tamanho 
das partículas, índice de polidispersividade e 
microscopia de transmissão eletrônica (TEM). 
Os filmes foram preparados pelo método 
casting e avaliados em relação às suas pro-
priedades mecânicas, térmicas e de permea-
bilidade ao vapor d¿água. O extrato de romã 
apresentou punicalagina A e B, as quais foram 
identificadas, mas não quantificadas, além de 
ácido gálico (32,24%) e elágico (41,67%). Os 
lipossomas apresentaram 200 ± 23 µm de 
diâmetro, sendo este aumentado (2193 ± 254 
µm) nas amostras das dispersões filmogêni-
cas. A incorporação do extrato também alter-
ou o tamanho das vesículas (p<0,05). O índice 
de polidispersividade do lipossoma foi 0,17 
± 0,03, sendo este alterado para 0,60 ±0,02 
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após a incorporação da dispersão filmogênica. 
A formulação que continha o lipossoma com 
extrato (GELPGLIP) apresentou índice de 0,46 
± 0,02. Foi observado por TEM que a incor-
poração do extrato na formulação liposso-
mal, desestabilizou o sistema, e deformou as 
vesículas. Os filmes apresentaram-se trans-
parentes, homogêneos, flexíveis e contínuos. 
O índice de intumescimento foi maior para 
filmes que continham o extrato de P. grana-
tum. A introdução das vesículas lipossomais 
nos filmes diminuiu a intensidade do pico de 
desidratação. A incorporação do extrato não 
alterou as propriedades mecânicas do filme, 
porém os filmes contendo as vesículas lipos-
somais apresentaram diferença significativa 
na deformação (p<0,05). Os filmes contendo 
vesículas também apresentaram maior perme-
abilidade ao vapor d´água. As vesículas lipos-
somais não foram estáveis, sendo desestabi-
lizadas na presença da dispersão filmogênica 
e/ou extrato. Serão necessários ajustes nos 
procedimentos para obtenção de um sistema 
adequado e estável.    

EFEITOS EMBRIOTÓXICO E 
GENOTÓXICO DE POLUENTES 
AMBIENTAIS EM MOLUSCOS 

Biomphalaria sp. COLETADOS NO 
ESTADO DE SERGIPE

Fabio Menezes Valença (menezesvalenca@
gmail.com); Rubens Riscala Madi (rrmadi@

gmail.com); Cláudia Moura de Melo 
(claudiamouramelo@hotmail.com)

São escassos os estudos sobre toxicidade re-
produtiva com organismos aquáticos, e menos 
ainda com moluscos. Alguns autores têm re-
latado o aparecimento de malformações em 
embriões de Biomphalaria glabrata expostos 
a várias substâncias naturais e sintéticas. O 
objetivo deste estudo foi avaliar, em molus-
cos do gênero Biomphalaria sp, o efeito em-
briotóxico de poluentes ambientais oriundos 
da indústria têxtil. Desta forma, foram reali-
zados bioensaios de toxicidade dos corantes 
Indanthren castanho BR e Patanil Azul Escuro 
com moluscos com diâmetro de concha en-
tre 10 a 15 mm, distribuídos em 5 grupos: 01, 
02, 03, 04 e 05 (controle) cada um contendo 
5 espécimes. Os corantes foram diluídos em 
duas concentrações-teste: diluição de 1g/L 
sendo adicionado 7,5 ml de Palanil azul es-
curo no aquário 01; 3,75 ml de Palanil azul 
escuro no aquário 02; 7,5 ml de Indanthren 

castanho BR no aquário 03; 3,75 ml de Indan-
thren castanho BR no aquário 04 e no aquário 
05 (controle) somente 750ml água declorada. 
Acompanhou-se e contabilizou-se, durante 
6 dias, a quantidade de cápsulas ovogíferas, 
quantidade de embriões/cápsulas ovogíferas 
e vitalidade/mortalidade dos moluscos. Al-
guns moluscos, coletados em focos esquis-
tossomóticos sergipanos, estavam infectados 
por dois tipos de Cercaria: Furcocercária, que 
apresenta uma cauda bifurcada, e Xifidiocer-
cária. Observou-se ovoposição normal nos 
moluscos expostos aos corantes têxteis In-
danthren castanho BR e Patanil Azul Escuro 
apresentando uma média no grupo 01 de 17,6 
para as cápsulas ovogíferas e 441 para os em-
briões, no grupo 02 de 28 para as cápsulas 
ovogíferas e 662,3 para os embriões, no grupo 
03 de 23,3 para as cápsulas ovogíferas e 608,3 
para os embriões; no grupo 04 de 24,3 para as 
cápsulas ovogíferas e 402,3 para os embriões 
e no grupo 05 (controle) ocorreu média de 
19,6 para as cápsulas ovogíferas e 324,3 para 
os embriões. Com relação a mortalidade dos 
moluscos, quatro espécimes morreram, sendo 
uma morte do grupo 01 no 15º dia, uma morte 
do grupo 03 no 18º dia e do grupo 05 ocorre 
duas mortes no 18º dia. Os corantes têxteis 
Indanthren castanho BR e Patanil Azul Escuro 
não causaram alterações significativas na vi-
talidade/resistência de Biomphalariasp. Não 
observou-sedeclínio da sobrevida dos molus-
cos com as mudanças ambientais decorridas 
das atividades das indústrias têxteis no habitat 
aquático dos mesmos.

DETERMINAÇÃO DE 
ENTEROPARASITAS E 

ENTEROCOMENSAIS EM 
HORTALIÇAS COMERCIALIZADAS EM 

ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE

Danieli S. Lima (Curso de Ciências 
Biológicas/UNIT, danielidossantoslima@
hotmail.com); Claudia M. Melo (Docente 

Mestrado Saúde e Ambiente/UNIT 
claudiamouramelo@hotmail.com); 

Verônica L. S. Jeraldo (Docente Mestrado 
Saúde e Ambiente/UNIT, veronica_sierpe@

hotmail.com); Rubens R. Madi (Docente 
Mestrado Saúde e Ambiente/UNIT, 

rrmadi@gmail.com)

O crescente consumo de verduras cruas como 
fonte de alimentação saudável pode trazer con-
sequências nem sempre agradáveis como, por 
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exemplo, a disseminação de doenças parasi-
tárias. Essa contaminação vem do hábito de se 
utilizar dejetos humanos como adubo ou água 
com contaminação fecal para irrigação ou ainda 
da falta de educação sanitária dos agentes ma-
nipuladores de alimentos. Alguns parasitas se 
utilizam de estratégias que permitem uma maior 
sobrevivência no meio ambiente e que facilitam 
a sua transmissão via alimentos, sendo em forma 
de cistos, oocistos, ovos e larvas. A verificação da 
presença desses parasitas em hortaliças reveste-
se de interesse para a saúde pública uma vez que 
a maioria dessas verduras são comercializadas 
sem inspeção sanitária e controle sobre o estado 
higiênico desses produtos. Este projeto tem por 
objetivo verificar a presença de formas infectantes 
de enteroparasitas e enterocomensais em hor-
taliças comercializadas no município de Aracaju, 
estado de Sergipe. O experimento foi conduzido 
no período de Agosto de 2012 a julho de 2013, 
utilizando 92 amostras de alface (Lactuca sativa) 
de variedade crespa e lisa em quatro pontos de 
comercialização diferentes (Supermercado, Mer-
cado Municipal, Mercearia e Feira-livre). As hor-
taliças foram levadas ao laboratório, desfolhadas, 
ensacadas, onde se adicionou 250 ml de água 
e lavadas sob agitação vigorosa. Em seguida a 
água de lavagem foi decantada e examinada ao 
microscópio para a constatação de estruturas 
parasitárias e comensais. Independente do tipo 
de estabelecimento comercial (mercado munici-
pal, mercearia, supermercado e feiras-livres), das 
92 touceiras de alface analisadas em 18,48% das 
amostras foi encontrado fragmentos de inverte-
brados e em 9,78% de larvas rabditóides de hel-
mintos (Ancilostomatidae), tendo uma média de 
23,13 larvas para cada alface. O resultado deste 
trabalho indica que a água utilizada para a irri-
gação e as condições higiênico-sanitárias são 
fatores predominantes na contaminação das 
hortaliças e mostra ainda que a manipulação 
inadequada das hortaliças nos pontos comer-
ciais pode funcionar como uma via de infecção 
para os consumidores. A presença de larvas rab-
ditóides de helmintos, bem como os fragmentos 
de pequenos invertebrados e sujidades presentes 
nas amostras de alface, pode estar associada a 
fatores determinantes como: condições precári-
as de higiene, ausência de saneamento básico e 
principalmente falta de informação da população, 
ressaltando a necessidade de uma fiscalização 
sanitária mais atuante em todas as etapas do 
processo produtivo de hortaliças. (PIBIC/FAPITEC)

SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS 
COMPOSTOS POR ACETONITRILA 
E POLIÓIS PARA A EXTRAÇÃO DE 

VANILINA

Isabela Nascimento Souza (isabela__
souzza@hotmail.com);Gustavo de Brito 
Cardoso (gulider@yahoo.com.br);Álvaro 

Silva Lima (aslima2001@yahoo.com.
br);Cleide Mara Faria Soares (cleide18@

yahoo.com.br).

A literatura mostra que os sistemas aquosos 
bifásicos (SABs) são amplamente empregados 
na purificação de biomoléculas, pois propi-
ciam alto grau de purificação e recuperação. 
Os SABs utilizam componentes que apresen-
tam baixo custo de operação e evidenciam o 
seu potencial de aplicação a nível industrial. 
Um grande número de compostos foram 
utilizados para a formação dos SABs, dentre 
eles podemos destacar polímeros como poli-
etilenoglicol, sais inorgânicos, álcoois e mais 
recentemente líquidos iônicos e acetonitrila. 
Este trabalho teve como objetivo a construção 
de diagramas de fases para sistemas basea-
dos em acetonitrila e poliois (glicerol, eritritol, 
xilitol, sorbitol e maltitol), utilizando o ajuste 
proposto por Merchuck e colaboradores e 
em seguida aplicar os sistemas propostos na 
partição de vanilina. Observou-se que a ca-
pacidade de separação de fases depende di-
retamente do número de radicais hidroxil pre-
sentes na estrutura molecular dos poliois, e 
que o maior número destes radicais permitem 
a maior facilidade de formação de SABs. A 
partição da biomolécula também foi avaliada 
para determinar a aplicabilidade destes siste-
mas como técnica extrativa alternativa. Os pH 
das fases variaram entre 4,70-5,54 na fase de 
topo e de 5,62-6,82 na fase de fundo. Os coe-
ficientes de partição da vanilina variaram entre 
7 e 67, ou seja a biomolécula migra para a fase 
de topo (rica em acetonitrila). As recuperações 
da vanilina foi maior que 90% em todos os sis-
temas utilizados.
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A CONSTRUÇÃO DOS CURRÍCULOS 
EM PSICOLOGIA

Patrícia Modesto Matos (Curso 
de Psicologia - UNIT/PROVIC, 

patriciamatosd_23@hotmail.com), Pricilla 
Santos Santa Rosa (Curso de Psicologia ¿ 
UNIT/FAPITEC, pricilla.santos@hotmail.
com) e Matheus Batalha Moreira Nery 

(Professor do curso de Psicologia - UNIT, 
matheusbatalha@ig.com.br).

Este trabalho possibilita ao leitor um conheci-
mento voltado à formação do jovem no ensino 
superior, com enfoque no curso de graduação 
em Psicologia, enfatizando áreas tradicionais 
e áreas emergentes; as possibilidades e difi-
culdades que são encontradas no decorrer 
do curso; as motivações que influenciam a 
escolha dos jovens por uma profissão, especi-
ficamente neste campo.  A problemática infe-
rida nessa pesquisa se resume nas seguintes 
questões: O jovem que pretende cursar Psi-
cologia tem informação suficiente quanto ao 
processo de formação e atuação nessa área? 
E consequentemente diante dessa questão, 
qual a contribuição do papel desempenhado 
pela universidade no estágio curricular? O ob-
jetivo deste trabalho é intermediar meios para 
reflexão do público jovem quanto à escolha 
e a prática da profissão escolhida, acompa-
nhando o desenvolvimento dessa atividade 
no campo universitário e dentro do mercado 
de trabalho. A metodologia utilizada na pes-
quisa consiste em procedimentos investigati-
vos e quantitativos, através do levantamento 
bibliográfico sobre o trabalho do psicólogo no 
país, por meio de registros encontrados no 
CFP (Conselho Federal de Psicologia), no IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
no MEC (Ministério da Educação), no e-MEC 
(que é um sistema eletrônico de acompanha-
mento dos processos que regulam a educação 
superior no Brasil), no livro O trabalho do psi-
cólogo no Brasil, além de diversos periódicos 
eletrônicos. Os resultados não são lineares; 
apontam que há como distinguir as motiva-
ções entre internas e externas, mas os dados 
indicam que as razões que levam alguém a 
optar por este curso variam de um individuo 
para outro. Mais um ponto de análise são os 
dados do e-MEC-2011 que demonstram o 
crescimento dessa formação básica no Brasil 
principalmente na rede privada com 394 cur-
sos de graduação em Psicologia, e a distribui-
ção do curso por região com destaque para a 

região Sudeste com 35% dos cursos, contra 
23% na região Nordeste. Constatou-se que o 
psicólogo brasileiro em sua maioria é jovem, 
do sexo feminino, atua predominantemente 
na área clínica, tem baixa remuneração, é for-
mado em um curso de graduação presencial 
de IES particulares com fins lucrativos. Os da-
dos quantitativos obtidos na pesquisa foram 
avaliados no sistema de análises estatísticas 
e manuseamento de dados na versão 17 e in-
formatizada do aplicativo Statistical Package 
for Social Sciences¿ (SPSS), que foi cedido 
pelo Departamento de Estatística e Ciências 
Atuarias (DECAT), da Universidade Federal de 
Sergipe.  O local pretendido para a apresen-
tação dos resultados é a Universidade Tira-
dentes (UNIT), visando auxiliar o alunado da 
instituição. Este projeto, considerando o públi-
co alvo, vem oferecer subsídios importantes 
para a descentralização dessa problemática e 
construir novas perspectivas no campo acadê-
mico e na área profissional.

O PAPEL DAS MULHERES 
DAS COMUNIDADES 

TRADICIONAIS COMO VETOR DE 
SUSTENTABILIDADE NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO

Fábio Rezende Braga (frezendebraga@
gmail.com); Leonardo Menezes Vasconcelos 
Silva (leomvsilva@hotmail.com); Profª. Dra. 
Márcia Rodrigues Bertoldi (Direito, marcia_

bertoldi@unit.br).

As comunidades tradicionais têm uma impor-
tância fundamental na conservação do meio 
ambiente, tendo em vista que seu rearranjo so-
cial serve como contraponto à nociva relação 
empreendida pelas grandes sociedades de 
consumo. Além disso, os conhecimentos tradi-
cionais advindos delas demonstram o quanto 
é possível estabelecer uma relação saudável 
entre a natureza e o homem. A comunidade 
internacional, por meio da implementação da 
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), 
vem debatendo medidas que protejam estas 
comunidades ante às inúmeras adversidades, 
a exemplo da biopirataria, que obstam sua 
continuidade, bem como um direito ao desen-
volvimento de acordo com suas singularida-
des. Neste contexto, a CDB prevê, através das 
decisões das Conferências das Partes (COP), 
o reconhecimento da mulher como vetor na 
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manutenção das comunidades tradicionais, 
em virtude das práticas sustentáveis empre-
endidas por elas, as quais garantem a manu-
tenção e o desenvolvimento dos conhecimen-
tos tradicionais associados à biodiversidade 
e dos habitas onde se desenvolvem. Deste 
modo, há o incentivo à implementação de  po-
líticas e medidas voltadas para a efetiva par-
ticipação das mulheres nas decisões e no di-
recionamento das comunidades, sugerindo o 
seu protagonismo social. É importante desta-
car a dupla importância da mulher neste pro-
cesso. Em primeiro lugar como incentivadora 
das comunidades tradicionais e, em segundo, 
em razão à quebra dos paradigmas que a po-
sicionam em um patamar social secundário, 
no qual sempre lhe foi privado o poder de de-
cisão e atuação nos espaços públicos. Assim, 
é imprescindível conhecer o papel da mulher 
na comunidade tradicional a partir da com-
preensão das correntes teóricas do ecofemi-
nismo, movimento político que dá propriedade 
à relação de intimidade estabelecida entre a 
mulher e a natureza, as quais se unem para 
combater as opressões advindas da lógica ca-
pitalista e do patriarcado, buscando garantir o 
direito à continuidade e ao desenvolvimento. 
O presente projeto tem caráter qualitativo e 
a construção dos dados será realizada sobre 
a base da pesquisa bibliográfico-documental. 
Enquanto a pesquisa bibliográfica nos ofere-
cerá o aporte necessário para compreender 
os conceitos, princípios e instituições jurídicas 
que estruturam o objeto, a documental nos 
oferecerá o conhecimento quanto à legisla-
ção, as discussões nos fóruns internacionais, 
bem como as decisões e deliberações que a 
Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) 
e a Organização Mundial de Propriedade Inte-
lectual (OMPI) emitem sobre a temática. Es-
tas pesquisas oferecerão os subsídios para a 
construção teórica dos objetivos assinalados. 
O objetivo geral do projeto é identificar o pa-
pel da mulher pertencente a comunidades 
tradicionais no desenvolvimento de práticas 
sustentáveis que fomentam a continuidade 
cultural e a promoção do desenvolvimento 
sustentável.

O PROFESSOR DE EAD: HABILIDADES 
DOCENTES E CONSTRUÇÃO DE SI

Juliana Alves Tavares (Pedagogia/UNIT/ 
Julitavares09@gmail.com); Danyelle 

Natacha dos Santos Gois (Pedagogia/UNIT/
Danyelle-Natacha@hotmail.com); Fabrícia 
Teixera Borges (Professora do mestrado/

UNIT/Fabricia.borges@gmail.com)

O ensino a distância no Brasil vem ampliando 
o acesso a universidade, visto que a educa-
ção superior no Brasil vem avançando signi-
ficativamente. A EAD possui características 
que lhe são próprias, como a flexibilidade 
nos processos de construção de conheci-
mento, eficácia e planejamento no processo 
educacional, forma permanente de docentes, 
discentes e profissionais envolvidos dentre 
suas diversas características vale ressaltar a 
principal  dela que é a distância física entre 
professor/aluno e este elemento  representa 
o que a atual sociedade tem vivido na noção 
de tempo e espaço o que na EAD percebemos 
o tempo como síncrono, quando a mensagem 
chega quase que instantaneamente no recep-
tor e/ ou assíncrona dispensa a participação 
simultânea do receptor ressaltando que o pa-
pel do professor é proeminente  nessas duas 
formas de tempo a distância. O interesse por 
entender como se constrói um professor de 
EAD se deu, principalmente, após uma visita 
ao Núcleo de Educação a Distancia- NEAD que 
revelou as dificuldades e conflitos vivenciados 
tanto por professores, quanto pelos sujeitos 
que compõem o sistema de EAD da UNIT: co-
ordenadores, gestores, tutores, conteudistas, 
especialistas e alunos. Por atuarem também 
na educação presencial, muitos dos profes-
sores que atuam na EAD, apresentam dificul-
dades em transitar entre um e outro universo 
O objetivo deste estudo foi identificar através 
das falas e posicionamentos pessoais, quais 
as dificuldades e conflitos, encontradas por 
estes professores no exercício da EAD e re-
conhecer e analisar como estas dificuldades 
redefinem as relações e os contextos sociocul-
turais, profissionais e atualizam suas formas 
de agir tanto nas praticas educativas a dis-
tância quanto nas praticas presenciais. Neste 
estudo, utilizamos a metodologia qualitativa 
fundamentada nos pressupostos teóricos da 
psicologia cultural e do dialogismo, envolven-
do os processos de construção da atividade 
docente, histórias de vida, narrativas, relação 
pensamento e linguagem, foi realizada en-
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trevistas individuais sobre a história de vida 
e profissional de cada participante essas 
entrevistas foram transcritas a fim de fazer 
uma análise das informações empíricas. Os 
resultados encontrados corroboram a ideia 
de como se constrói o professor que atua no 
EAD da Universidade Tiradentes, propiciando 
pensar as várias formas de atuação docente, 
e a construção de novas competências e habi-
lidades nesta modalidade. E, este projeto nos 
mobiliza pela oportunidade que se apresenta 
de avançarmos nas teorizações dos proces-
sos pedagógicos e psicológicos envolvidos na 
interpretação dos professores-autores sobre o 
ensino-aprendizagem de EAD. Esta pesquisa é 
financiada pelo edital Fapitec/Cnpq PPP-2009 
e Edital Universal Cnpq/MCT 2009.

ANÁLISE DA PRODUÇÃO GRÁFICA 
INFANTIL A PARTIR DE CONTOS DE 

FADAS E FÁBULAS.

Marília Gabriele Melo dos Santos (Letras 
Português, PROBIC/CNPq, gabi_1785@
hotmail.com). Giovana Scareli (Doutora 
em Educação na Área de Concentração: 

Educação, Conhecimento, Linguagem e Arte 
pela Universidade Estadual de Campinas   

Unicamp, gscareli@yahoo.com.br)

O mercado de produtos destinados ao universo 
infantil só tem crescido na nossa sociedade. São 
ilustrações, filmes, histórias em quadrinhos, de-
senhos animados, propagandas, sites interativos 
que compõem uma rica fonte de pesquisa para 
que se possa compreender essas produções cul-
turais e suas possíveis influências na formação 
das crianças, principalmente expressa, no caso 
desta pesquisa, através dos desenhos produzi-
dos por elas. O desenho infantil foi tema de vári-
as pesquisas, principalmente relacionadas à área 
de Psicologia e da Arte Educação. O diferencial 
deste projeto é verificar essa produção de ma-
neira multireferencial, trazendo as contribuições 
da psicologia, da psicanálise e das artes visu-
ais para a área da educação. Uma das nossas 
questões é, até que ponto as crianças estão 
preparadas para está sociedade de consumo e 
como são influenciadas pelo mundo do adulto? 
Para Mèredieu (2001), o meio em que a criança 
se desenvolve é o universo adulto, e esse uni-
verso age sobre ela da mesma maneira que todo 
contexto social, condicionando-a e alienando-a. 
Objetivo: Examinar o material gráfico (desenho) 
produzido por crianças após a leitura e dis-

cussão de um conto de fadas ou de uma fábula, 
interpretando-os, principalmente com base nos 
estudos sobre a Psicologia e da Arte Educação. 
Metodologia: A abordagem escolhida para o de-
senvolvimento deste projeto encontrou aporte 
nas pesquisas qualitativas. A técnica de análise 
escolhida foi indutiva, orientada pelo processo 
e não previamente descrita, estruturada. Sua 
maior característica é que seus resultados não 
são generalizáveis, são específicos deste projeto, 
mas podem orientar e/ou sugerir aproximações 
com outros resultados. Resultados: Com este 
projeto percebemos que o universo de estu-
dos sobre o desenho infantil é muito vasto e 
acreditamos que este universo deveria ser utili-
zado nos Cursos de Formação de Professores e 
nas escolas para que esses desenhos pudessem 
ser mais valorizados, pois, são expressões vali-
osas das crianças, do seu estado cognitivo, 
emocional e psíquico. Durante 14 oficinas que 
participamos, verificamos a força que os contos 
de fadas e fábulas e suas imagens têm diante 
das crianças, por mais antiga que seja a história, 
os assuntos que são tratados tornam-se sempre 
atuais as nossas necessidades. Utilizamos em es-
pecifico, os desenhos do conto da Chapeuzinho 
Vermelho e o da mitologia Grega. No conto da 
Chapeuzinho Vermelho percebemos que as cri-
anças ficavam muito entusiasmadas com as Ilus-
trações e as diferentes versões que foram con-
tadas. Com a quantificação dos personagens, 
observamos que a personagem mais desenhada 
foi a Chapeuzinho Vermelho, em segundo foi o 
Lobo, e a cena mais desenhada foi Chapeuzinho 
Vermelho com a mãe. No desenho da Mitologia 
Grega notamos uma interferência por parte da 
professora que mostrou uma imagem de uma  
sereia  e vários alunos repetiram as mesma ima-
gem e outros criavam algo novo. 

IMPLEMENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 
125/2010 DO CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) NA 
ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA 
COMUM FEDERAL E ESTADUAL 
SERGIPANA DE 2011 A 2013.

Mariana de Faro Felizola (Direito/UNIT   
marifelizola@gmail.com); Prof.(a) Dr.(a) 
Gabriela Maia Rebouças (Direito/NPGD/

UNIT   gabriela_maia@unit.br)

Tendo em vista a sobrecarga do Sistema Ju-
diciário brasileiro, o CNJ (Conselho Nacional 
de Justiça) proporciona estímulos à prática da 
conciliação, os quais vêm ocorrendo desde a 



38 Anais 2013
Universidade Tiradentes

CIÊNCIAS HUMANAS

implementação da Emenda Constitucional nº 
45/2004, através da qual foi criado o CNJ. A 
atuação deste órgão envolve planejamento, 
modernização e controle do Judiciário, com 
políticas voltadas para a ampliação do aces-
so à justiça e eficiência do sistema, tendo, no 
caso da conciliação, destaque para a Reso-
lução nº 125 de 2010, que versa sobre as re-
gras de controle estatístico para casos que 
impliquem conciliação em todo o território 
brasileiro. Neste estudo será analisada a im-
plementação da Resolução 125 no âmbito da 
justiça estadual sergipana. METODOLOGIA/
OBJETIVOS: com o objetivo geral de aval-
iar o grau de implementação da resolução 
125/2010 do CNJ na administração judiciária 
comum  estadual sergipana de 2011 a 2013, 
especificado nos objetivos de determinar o 
nível de comprometimento dos tribunais ser-
gipanos com a resolução em questão, de ma-
neira a levantar dados sobre as conciliações 
realizadas em âmbito estadual e federal e, 
também, identificar o método utilizado para 
este levantamento estatístico na jurisdição 
determinada, este estudo foi elaborado nas 
seguintes etapas: pesquisa bibliográfica so-
bre os temas de acesso à justiça e sistemas de 
resolução de conflitos; pesquisa documental 
de leis e outros textos normativos; coleta de 
dados para fazer o levantamento estatístico; 
e observação não- participante nas semanas 
de conciliação. RESULTADOS: o levantamento 
bibliográfico indicou a conciliação e a medi-
ação como instrumentos de solução de confli-
tos que representam o foco da pesquisa, pois 
funcionam como mecanismo facilitador para 
o Judiciário, na medida que a atuação do juiz 
como detentor da única decisão a ser seguida 
pelas partes cede lugar à figura do conciliador. 
Assim, as partes irão conjuntamente decidir 
qual a melhor solução para a demanda. Apri-
morar este trabalho significa ampliar o acesso 
à justiça e facilitar a celeridade processual. A 
pesquisa documental identificou que o Tribu-
nal de Justiça estadual sergipano expediu a 
Resolução nº 11/2011 e a 35/2012, que visam 
a implementar a 125/2010 do CNJ, bem como 
a existência de projetos de leis de regulamen-
tação da conciliação. Por meio da pesquisa de 
campo foi possível confirmar que não há fase 
pré-processual no estado de Sergipe, bem 
como não ocorre a prática de mediações. Já a 
coleta de dados demonstrou que o armazena-
mento estatístico do Centro de Resolução de 
Conflitos representa somente as conciliações 
feitas pelos servidores do próprio Centro, 
seja através da Justiça Itinerante, seja através 
do próprio Centro. Logo, não representam as 
conciliações de todo o estado, como também 

apresentam incoerências matemáticas. Nem 
mesmo a Corregedoria do Tribunal de Justiça 
de Sergipe mantém uma base de dados de 
conciliação. (PIBIC/ CNPq).

PERFIL DOS PRESOS SERGIPANOS 
E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

EGRESSOS.

Tácio Hugo Oliveira Leite (Curso de Direito- 
UNIT e CNPq, tholeite_11@hotmail.com); 
Samyle Regina Matos Oliveira (Graduanda 
em Direto UNIT e CNPq; samyleregina@
hotmail.com) Verônica Teixeira Marques 

(LPPS/ITP e NPD/UNIT, veronica.marques@
hotmail.com);

O projeto intitulado “Perfil dos presos ser-
gipanos e políticas públicas para egres-
sos” é financiado pelo CNPq, com o apoio 
da Escola Superior do Ministério Público e 
do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP). 
O principal objetivo do estudo é identifi-
car as problemáticas do sistema peniten-
ciário sergipano, bem como discutir os 
déficits estruturais apontados pelos ques-
tionários aplicados aos internos e demais 
funcionários dos presídios. Através desses 
questionários torna-se viável traçar uma re-
alidade carcerária fidedigna e elaborar um 
diagnóstico mais preciso da situação dos 
encarcerados. Um estudo prático (através 
da nossa pesquisa de campo) nos permite 
ter uma visão que jamais teríamos através 
de livro algum. Ouvir diretamente de um 
detento o que, realmente, acontece por 
dentro do sistema prisional é imensurável. 
Reclamações, estas, jamais divulgadas pela 
mídia, livros, artigos ou até mesmo por 
parte de alguns internos (e familiares) por 
receio das temidas consequências. Aliás, no 
mundo em que vivem os internos, qualquer 
imprudência no desabafar de determinadas 
informações pode significar sérios riscos. 
Contudo, por meio de dados empíricos 
obtidos na pesquisa de campo, é possível 
contribuir para a formulação de políticas 
públicas que se adequem às necessidades 
reais do sistema. Com isso, pode-se, inclu-
sive, analisar os elementos responsáveis 
pelo descumprimento das funções sociais 
da pena e, além disso, compreender mel-
hor os métodos, sucessos e fragilidades de 
políticas públicas já aplicadas. Nesse sen-
tido, a participação da sociedade civil em 
uma Política Pública, bem como a sua in-
cidência, depende, tanto do contexto in-
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stitucional que pode ser propício ou não à 
criação, como também  da apropriação por 
parte das organizações sociais dos mecan-
ismos de fiscalização e da existência na so-
ciedade civil de atores com vocação e recur-
sos para utilizá-la  (Abramovich, 2006, p. 47 
apud Vázquez; Delaplace, 2011). Portanto, 
fica claro que a eficácia das políticas públi-
cas voltadas para os apenados depende do 
binômio governo-sociedade. O governo, 
em um estudo aprofundado dos problemas 
estruturais que assolam o sistema, a fim de 
elaborar as políticas públicas que solucio-
nem as problemáticas diagnosticadas. E a 
sociedade civil, contribuindo para a eficácia 
das medidas alternativas auxiliares imple-
mentadas.
 

O ACESSO À JUSTIÇA ATRAVÉS DA 
JUSTIÇA ITINERANTE NA REGIÃO 

NORDESTE DO BRASIL. 

Vívian Maria Nunes Pionório (Graduanda 
pela UNIT curso de Direito, 2013.1; Foi 

bolsista pelo PIBIC/CNPq; vivi_pionorio@
hotmail.com);Verônica Teixeira Marques 

(PPGD/Unit; ITP; NPGCS/FITS; IPEA; 
veronica.marques@hotmail.com); Leslie 

Shérida Ferraz (PPGD/Unit; PUC/RJ; IPEA; 
leslie.ferraz@gmail.com); Grabriela Maia 

Rebouças (PPGD/Unit; ITP; FITS; IPEA; 
gabriela_maia@unit.br. 

Aos 25 (vinte e cinco) anos da promulgação 
da Constituição Federal de 1988 (CF/88), tam-
bém conhecida como Constituição Cidadã, 
mostra-se cada vez mais crescente a busca da 
população em conhecer seus direitos, assim 
como em exigi-los conforme as garantias es-
tabelecidas. Na busca pela efetividade da dig-
nidade humana proclamada na carta magna 
em seu art. 2º, como um dos fundamentos do 
Estado Democrático de Direito, mostra-se evi-
dente que o acesso à justiça constitui um dos 
liames que formam o aparato concretizador 
de tal princípio.  A expressão  acesso à justiça  
é reconhecidamente de difícil definição, mas 
serve para determinar duas finalidades bási-
cas do sistema jurídico- o sistema pelo qual as 
pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou 
resolver seus litígios sob os auspícios do Es-
tado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente 
acessível a todos; segundo, ele deve produzir 
resultados que sejam individual e socialmente 
justos  (CAPPELLETTI, 1988, p. 8). Assim, é pos-

sível perceber que o programa de Justiça Itin-
erante (JI) introduzido no texto constitucional 
com a Emenda 45 de 2004, (precisamente 
previsto na CF/88 nos arts. 107, §2º; 115,§1º; 
125,§ 7º respectivamente, nas esferas federal, 
trabalhista e estadual), constitui uma das fer-
ramentas legítimas de acesso à justiça para as 
populações que se encontram distantes dos 
grandes centros urbanos, assim como para 
aquelas que se distanciam socialmente dos 
aparatos físicos executores do acesso. A partir 
disso, o projeto de pesquisa foi pensado de 
forma que pudessem ser buscados dados a 
respeito desse  novo  projeto implementado 
na CF/88 em 2004, tendo em vista que o seu 
conteúdo se reveste de grande importância, 
mas que, poucos são os dados doutrinários 
trazidos sobre o mesmo. Para tanto, estabele-
ceu-se como objetivo inicial conhecer os pro-
gramas de Justiça Itinerante existentes no Bra-
sil, realizando um mapeamento inicial através 
dos endereços eletrônicos dos Tribunais de 
Justiça (TJ) de cada Estado-membro da feder-
ação. Contudo, com o intuito de restringir a 
pesquisa, focalizamos na região Nordeste do 
Brasil que possui nove Estados. Dentre eles, foi 
observada a existência dos seguintes resulta-
dos: apenas quatro Estados utilizam a nomen-
clatura  Justiça Itinerante , quais sejam AL, PE, 
PI e RN. Os demais identificam o programa 
de JI com nomenclaturas diversas, como por 
exemplo, Justiça Volante em Sergipe. No le-
vantamento dos dados, além da nomenclatura 
foram escolhidas outras vertentes relevantes 
para a identificação de informações, e foi 
possível perceber que dentre elas se desta-
cam pela ausência de dados na maioria dos 
Estados: informações sobre instituições par-
ticipantes, itinerário ou similar, calendário de 
atividades e número de atendimento. Dessa 
forma, observa-se que na região Nordeste do 
Brasil, levando-se em consideração os dados 
previstos nos sites dos Tribunais de Justiça 
de cada Estado, é possível visualizar a im-
plantação e atuação das ações que formam o 
conjunto do programa de JI. Todavia, torna-se 
indispensável a implantação de novos méto-
dos e movimentos no sentido de aperfeiçoar 
os meios de divulgação dos projetos de JI, 
tendo em vista que o programa objetiva fa-
cilitar o acesso à justiça, com isso, a falta de 
informação constitui um contrassenso na sua 
efetivação.
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FILMES DE MEMÓRIA, EDIÇÕES 
HISTÓRIAS: OS MODOS DE EDUCAR 
DE PROFESSORES DO TERRITÓRIO 

DA GRANDE-ARACAJU (1930-1960)

Rony Rei do Nascimento Silva - Email: 
ronysocial@hotmail.com; Raylane 

Andreza Dias Navarro Barreto - Email: 
raylanenavarro@unit.br

O presente artigo é por onde escoa os resul-
tados do projeto de pesquisa realizado entre 
o período de Agosto de 2012 a Agosto de 
2013. O referido projeto, intitulado:  Modos 
de Educar: Práticas escolares e cultura esco-
lar no território da Grande Aracaju  possui em 
seu acervo 17 entrevistas com professores 
aposentados, com idade entre 69 e 91 anos. 
Tais professores unidos pelo chão comum do 
território da Grande Aracaju, localizado no 
Estado de Sergipe- Brasil, se distanciam em 
seus 9 municípios. O nosso objetivo maior é 
compreender como se constituíram os modos 
de educar pertencentes aos educadores mais 
antigos da região, para tanto nos apropriamos 
das memórias orais dos referidos entrevista-
das. Para tornar realizável tal empreendimen-
to de pesquisa, fizeram-se necessários alguns 
precedentes. Inicialmente mapeamos os edu-
cadores de maior representatividade na área 
e em seguida identificamos suas práticas es-
colares próprias do tempo e espaço escolar, 
bem como a cultura escolar produzida nas 
instituições educativas. Nos desdobramentos 
da escrita do artigo, nos deparamos com as 
seguintes questões: Como se constituíram 
os modos de educar no território da Grande 
Aracaju? Porventura as experiências vividas 
por esses educadores em suas trajetórias e 
entornos implicaram nos modos de educar?  
Essas perguntas movimentaram a nossa in-
vestigação e nos propomos a pelejar por tais 
respostas. Para operar historiograficamente, 
estamos assentados nos pressupostos da 
história cultural francesa, segundo as analises 
de Roger Chartieu (1990) e Sandra Pesavento 
(2005). Ao Adentramos pelas narrativas de 
trajetória de vida, utilizamos a metodologia 
da história oral, segundo as analises realiza-
das por Aberti (2005) e Bosi (2003). A luz das 
categorias de analise:  cultura escolar  de Julia 
(2001) e  Práticas Escolares  Faria Filho e Vidal 
(2000) foi possível considerar a dinâmica do 
cotidiano escolar, bem como, a atuação dos 
agentes que partilham desse cotidiano. Desse 
modo, concluímos que os modos de educar 
estão condicionados à circulação de um con-
junto de saberes e métodos difundidos pelo 

Estado e o modo pelo qual são apropriados/
adaptados no interior da sala de aula pelos 
seus agentes. Essas adaptações e apropri-
ações decorrem das experiências formadoras 
e não formadoras vividas pelos velhos educa-
dores do território da Grande Aracaju.  

IMPRESSOS PROTESTANTES, 
EDUCAÇÃO E A REDE DE 

SOCIABILIDADE ENTRE BRASIL E 
INGLATERRA (1864-1884)

Wadington Ferreira Santos ( Matemática/
UNIT   GPHPE   ddcbu@hotmail.com); 

Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do 
Nascimento (PPED/UNIT/GPHPE/ ester_

fraga@unit.br)

Sob a perspectiva da História Cultural, este 
texto insere-se na História da Educação. É par-
te do projeto que a Profª. Dra. Ester Fraga Vi-
las-Bôas Carvalho do Nascimento desenvolve 
atualmente intitulado  Imprensa Protestante 
nos Oitocentos , e é apresentado como resul-
tado final do projeto de mesmo título, finan-
ciado pelo CNPq/2012. Este texto tem como 
objetivo identificar os agentes e colportores 
que atuaram no Brasil no período de 1864-
1884 como também compreender a ação dos 
agentes da Sociedade Bíblica Britânica e Es-
trangeira/BFBS no Brasil durante o marco tem-
poral delimitado. O corpus documental ana-
lisado encontra-se disponível na Cambridge 
University Library, Inglaterra (UK). É parte de 
um acervo de aproximadamente 4.800 corre-
spondentes que atuaram em todo o mundo 
durante o período de 1804 a 1897, posteri-
ormente digitalizados pela coordenadora do 
referido Projeto de Pesquisa. No marco tem-
poral delimitado atuaram no país seis agentes 
e foram contabilizados 28 documentos entre 
eles cartas e relatórios. Todo o movimento 
desses homens foi sistemática e regularmente 
rastreado durante o período em que ficaram 
vinculados à instituição. Nessas cartas, os 
agentes relatam suas atividades e impressões 
sobre o Brasil. A troca de correspondências 
foi feita entre os agentes localizados no Bra-
sil e os seus superiores localizados na sede 
possibilitando o mapeamento dos mesmos e 
seus locais de atuação durante o marco de-
limitado no século XIX. A análise da documen-
tação do projeto desenvolvido foi decisivo na 
decifração das representações, das discussões, 
soluções de problemas e dos avanços e recuos 
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das ações dos agentes britânicos na área sob 
sua jurisdição no Brasil. O referencial teórico-
metodológico aborda os seguintes conceitos: 
método indiciário (GINZBURG, 1989), campo 
(BOURDIEU, 1980), redes de sociabilidade 
(SIRINELLI, 1996). (PROBIC/CNPQ)

ENTRE EXPERIÊNCIAS E 
COMPREENSÕES: CARTOGRAFIAS DA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES

José Laerton Santos da Silva (Psicologia, 
laerton@outlook.com); Drª Dinamara 

Garcia Feldens (Professora do Programa de 
Pós-graduação em Educação   PPed/Unit, 

dfeldens@hotmail.com)

Este trabalho surge como resulto final do pro-
jeto de Iniciação Científica PIBIC/CNPq/Unit,  
realizado nos períodos entre Agosto de 2012 
e Julho de 2013.  Teve como objetivo analisar, 
refletir e dissertar sobre a formação de pro-
fessores na contemporaneidade, utilizando de 
referenciais teóricos provenientes da filosofia 
da diferença, mais especificamente, dos con-
ceitos postulados pelo filósofo francês Gilles 
Deleuze. Buscou-se, neste sentido, abordar 
a formação de professores sob perspectivas 
outras, ainda poucos estudadas. A educação 
contemporânea passa  por transformações 
que ainda  são pouco apreensíveis.  Valores e 
métodos são questionados, e há uma perma-
nente busca e reflexão sobre os novos valores 
sobre os quais as instituições devem basear-
se. Faz-se urgente pensar a educação de for-
ma inusitada, referenciado-se em conceitos 
e teorias poucos mobilizadas para tal tarefa. 
Esta pesquisa serviu para sinalizar a riqueza de 
possibilidades, e as diversas potencialidades,  
que se tecem por entre os processos de edu-
cação.  Não precisamos de uma educação que 
nos aloje em seus compartimentos protegi-
dos, cobertos e seguro da diversidade caótica 
do mundo. Precisamos de um educação que 
ao contrário, nos exponha à essas intempé-
ries. Precisamos de uma educação que nos 
exponha aos caos criativo, que lide com o 
desordenado, que descontrua, que arranhe. 
É preciso pensar uma formação para profes-
sores que por si só, seja potente em gerar mi-
cro fissuras no macro sistema de educação. 
Produção esta, que passa pelos encontros. 
Pelas multiplicidades.  Acreditamos, que a for-
mação deve promover o encontro das difer-
enças, diálogos, conversarções. O aprendi-

zado enquanto mudança de estado precisa 
passar por rupturas da realidade, ruptura que 
leva ao fosso da incompreensão para logo em 
seguida escalarmos a saída em direção à luz 
do conhecimento. A ruptura ocorre toda vez 
que o saber defronta-se com o não saber da 
realidade ainda não vivenciada, não percorri-
da, não experimentada. Estar na situação mais 
inusitada nos proporciona um aprendizado, 
pois não sabemos como lidar com ela e por 
isso criamos meios, inventamos possibilidades 
para solucionar, dar sentido a tudo aquilo que 
não sabemos, mas de uma forma ou de outra 
estamos vivendo. As possibilidades são tantas 
quantas as restrições, pois no duelo de forças 
ocorrendo na disputa de poder onde um sub-
mete e o outro resiste, as duas forças opostas 
são iguais em potência e, principalmente, em 
possibilidades. (PROBIC/CNPQ)

O ACESSO À JUSTIÇA ATRAVÉS DA 
JUSTIÇA ITINERANTE NA REGIÃO 

NORDESTE DO BRASIL.

Vívian Maria Nunes Pionório (Graduanda 
pela UNIT curso de Direito, 2013.1; Foi 

bolsista pelo PIBIC/CNPq; vivi_pionorio@
hotmail.com);Verônica Teixeira Marques 

(PPGD/Unit; ITP; NPGCS/FITS; IPEA; 
veronica.marques@hotmail.com); Leslie 

Shérida Ferraz (PPGD/Unit; PUC/RJ; IPEA; 
leslie.ferraz@gmail.com); Grabriela Maia 

Rebouças (PPGD/Unit; ITP; FITS; IPEA; 
gabriela_maia@unit.br)

Aos 25 (vinte e cinco) anos da promulgação 
da Constituição Federal de 1988 (CF/88), tam-
bém conhecida como Constituição Cidadã, 
mostra-se cada vez mais crescente a busca da 
população em conhecer seus direitos, assim 
como em exigi-los conforme as garantias es-
tabelecidas. Na busca pela efetividade da dig-
nidade humana proclamada na carta magna 
em seu art. 2º, como um dos fundamentos do 
Estado Democrático de Direito, mostra-se evi-
dente que o acesso à justiça constitui um dos 
liames que formam o aparato concretizador 
de tal princípio.  A expressão  acesso à justiça  
é reconhecidamente de difícil definição, mas 
serve para determinar duas finalidades bási-
cas do sistema jurídico- o sistema pelo qual as 
pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou 
resolver seus litígios sob os auspícios do Es-
tado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente 
acessível a todos; segundo, ele deve produzir 
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resultados que sejam individual e socialmente 
justos  (CAPPELLETTI, 1988, p. 8). Assim, é pos-
sível perceber que o programa de Justiça Itin-
erante (JI) introduzido no texto constitucional 
com a Emenda 45 de 2004, (precisamente 
previsto na CF/88 nos arts. 107, §2º; 115,§1º; 
125,§ 7º respectivamente, nas esferas federal, 
trabalhista e estadual), constitui uma das fer-
ramentas legítimas de acesso à justiça para as 
populações que se encontram distantes dos 
grandes centros urbanos, assim como para 
aquelas que se distanciam socialmente dos 
aparatos físicos executores do acesso. A partir 
disso, o projeto de pesquisa foi pensado de 
forma que pudessem ser buscados dados a 
respeito desse  novo  projeto implementado 
na CF/88 em 2004, tendo em vista que o seu 
conteúdo se reveste de grande importância, 
mas que, poucos são os dados doutrinários 
trazidos sobre o mesmo. Para tanto, estabele-
ceu-se como objetivo inicial conhecer os pro-
gramas de Justiça Itinerante existentes no Bra-
sil, realizando um mapeamento inicial através 
dos endereços eletrônicos dos Tribunais de 
Justiça (TJ) de cada Estado-membro da feder-
ação. Contudo, com o intuito de restringir a 
pesquisa, focalizamos na região Nordeste do 
Brasil que possui nove Estados. Dentre eles, foi 
observada a existência dos seguintes resulta-
dos: apenas quatro Estados utilizam a nomen-
clatura  Justiça Itinerante , quais sejam AL, PE, 
PI e RN. Os demais identificam o programa 
de JI com nomenclaturas diversas, como por 
exemplo, Justiça Volante em Sergipe. No le-
vantamento dos dados, além da nomenclatura 
foram escolhidas outras vertentes relevantes 
para a identificação de informações, e foi 
possível perceber que dentre elas se desta-
cam pela ausência de dados na maioria dos 
Estados: informações sobre instituições par-
ticipantes, itinerário ou similar, calendário de 
atividades e número de atendimento. Dessa 
forma, observa-se que na região Nordeste do 
Brasil, levando-se em consideração os dados 
previstos nos sites dos Tribunais de Justiça 
de cada Estado, é possível visualizar a im-
plantação e atuação das ações que formam o 
conjunto do programa de JI. Todavia, torna-se 
indispensável a implantação de novos méto-
dos e movimentos no sentido de aperfeiçoar 
os meios de divulgação dos projetos de JI, 
tendo em vista que o programa objetiva fa-
cilitar o acesso à justiça, com isso, a falta de 
informação constitui um contrassenso na sua 
efetivação. PIBIC/CNPq
 

CONSTRUÇÃO DE RECURSOS 
EDUCACIONAIS ABERTOS - 

REA A PARTIR DE CONTEÚDOS 
TRANSMIDIÁTICOS

Luanda Dandara Santos Pimentel 
(Comunicação Social   Habilitação em 

Publicidade e Propaganda, Bolsista 
de Iniciação Científica PIBIC/Fapitec, 
dandsa@hotmail.fr); Eronides Pereira 
de Oliveira Neto (Comunicação Social   

Habilitação em Publicidade e Propaganda, 
Bolsista Voluntário de Iniciação Científica 
PROVIC/Unit, eronneto@hotmail.com); 
Andrea Cristina Versuti (Mestrado em 
Educação, Membro do Programa de 

Pós- Graduação em Educação   PPED da 
Universidade Tiradentes   UNIT, andrea.

versuti@gmail.com)

A proposta deste trabalho refere-se ao estudo 
do processo comunicacional, denominado 
narrativa transmídia e à criação e desenvolvi-
mento de Recursos Educacionais Abertos 
(REA), baseados em Harry Potter e Star Wars. 
Estas franquias foram escolhidas devido ao 
grande número de fãs, tornando possível in-
seri-las no processo de ensino-aprendizagem 
e para que assim, os REA desenvolvidos, pos-
sam ser aplicados, seja no presencial e/ou am-
biente virtual. Compreendemos o impacto das 
narrativas transmídia no âmbito da educação 
por tratar-se de um recurso diferenciado para 
contar grandes estórias, que se faz presente 
relacionando as diversas partes de uma nar-
rativa às diversas plataformas, selecionadas 
de acordo com o maior potencial expressivo 
de cada um. Para a consecução dos objetivos 
foram realizados os seguintes procedimentos 
metodológicos: pesquisa bibliográfica dos au-
tores Jenkins (2009), Lévy (1999) e Gosciola 
(2010) e (2013), documental com dados das 
narrativas Harry Potter e Star Wars , além de 
entrevistas com fãs das duas franquias. Utili-
zando a potencialidade transmidiática destas 
narrativas, foram desenvolvidas duas propos-
tas educacionais abertas, interativas, livres e 
flexíveis, nas quais o conhecimento deve ser 
compartilhado. Com a pesquisa, concluímos 
que com a construção dos REA s baseados nas 
narrativas transmídia há possibilidade de um 
maior engajamento dos alunos, relacionando-
os ao conteúdo regular das instituições de en-
sino. Por exemplo, na história de Harry Potter, 
temos a disciplina de História, na qual podem 
ser trabalhados os conteúdos: Inquisição e as 
Mitologias (grega, egípcia, etc.), relacionados 
à história de Harry Potter. Propomos que este 
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material seja postado no ambiente virtual es-
colhido pelo professor (blog, redes sociais, 
fóruns), para que assim, ao relacionarem seus 
conteúdos, os alunos criem recursos educa-
cionais abertos a partir deles, trabalhando de 
forma e interativa.  A mesma proposta serve 
para narrativa Star Wars, porém com discipli-
nas diferentes, como, Filosofia e Psicologia. 
Nelas, podem ser trabalhados os “arquétipos”, 
que são os componentes do chamado incon-
sciente coletivo. (PIBIC/FAPITEC)

DIAGNÓSTICO RÁPIDO DAS 
UNIDADES DE PRIVAÇÃO DE 

LIBERDADE DE ADOLESCENTES NO 
ESTADO DE SERGIPE

Karyna Batista Sposato (karynasposato@
hotmail.com); Marisa Meneses de 

Andrade (mah.deandrade@hotmail.
com); Rafaella Guimarães Ferraz 

(rafaellaguimaraesferraz@gmail.com); 
Êmille Laís Matos (emillematosadv@

gmail.com)

O trabalho Diagnóstico Rápido das Unidades 
de Privação de Liberdade de Adolescentes no 
Estado de Sergipe  foi aprovado pelo EDITAL 
FAPITEC/SE/FUNTEC Nº 13/2011   PROGRAMA 
DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTI-
CAS PÚBLICAS PARA O ESTADO DE SERGIPE 
(NAPS   LINHA 1 Projeto de Pesquisa) e tem 
por objetivo mapear e analisar a situação das 
unidades de execução da medida socioeduca-
tiva de privação de liberdade em Sergipe, dan-
do ênfase à situação educacional em que se 
encontram os adolescentes então internados, 
e à luz das principais recomendações da re-
cente Lei nº 12.594/2012, norma responsável 
por implementar o SINASE (Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo). 
Desenvolveu-se um estudo sobre o perfil so-
cial dos adolescentes internados em Sergipe   
com dados sobre faixa etária, origem, sexo, 
cor, escolaridade e reincidência  , bem como 
o ato infracional cometido por eles cometidos 
em relação ao mesmo universo a nível nacion-
al, priorizando a condição educacional em que 
esses jovens se encontram.
Esse estudo inicial se mostrou como primordi-
al para analisar as condições de cumprimento 
das medidas e indo mais fundo, verificar os 
desafios para a efetivação do que preconiza 
o do artigo 94, X do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Art. 94. As entidades que de-

senvolvem programas de internação têm as 
seguintes obrigações, entre outras: X   propi-
ciar escolarização e profissionalização) e o que 
determina a Lei 12.594/12, em seu artigo 15, I 
(a comprovação da existência de estabeleci-
mento educacional com instalações adequa-
das e em conformidade com as normas de 
referência). Em dois diversos momentos, jun-
ho de 2012 e março de 2013, foram realizadas 
visitas às 03 (três) unidades de internação do 
estado   CENAM (unidade de internação defin-
itiva destinada a adolescentes do sexo mascu-
lino); USIP (unidade de internação provisória 
destinada a adolescentes do sexo masculino); 
e, UNIFEM (unidade de internação definitiva e 
provisória destinada a adolescentes do sexo 
feminino)   situações oportunas não só para 
a coleta de documentos administrativos que 
possuíam as respostas para os quesitos de 
ordem quantitativa abordados pela pesquisa, 
mas também para a realização de entrevistas 
com as pedagogas responsáveis pelas insti-
tuições, entrevistas estas que subsidiaram a 
construção da etapa qualitativa do trabalho. 
A pesquisa de campo delimitou a realização 
do diagnóstico do ponto de vista qualitativo. 
Utilizou-se como estratégia principal, nesta 
etapa qualitativa, a busca do chamado dado 
dialogado, aquele que aparece como produto 
do processo de discussão e diálogo estabel-
ecido entre o pesquisador e o interlocutor do 
objeto pesquisado. 
O presente trabalho tem o intuito de colaborar 
com o processo histórico de adequação e im-
plementação das diretrizes do SINASE no Estado 
de Sergipe, a partir de três linhas de ação: a) le-
vantamento da situação da privação de adoles-
centes no Estado (atualização de dados de inter-
nação e internação provisória); b) detalhamento 
do perfil dos adolescentes envolvidos com a 
prática de infrações penais na capital, Aracaju; c) 
identificação dos principais desafios na política 
estadual de medidas socioeducativas para sua 
adequação às diretrizes e recomendações con-
stantes do SINASE. Assim sendo, resta claro a 
relevância desta pesquisa para a comunidade 
científica estadual.(PIBIC/FAPITEC)

DIFUSÃO DA CIÊNCIA PARA A 
CIDADANIA: A EXCLUSÃO DAS 
GARANTIAS AOS PRESOS NA 

CONTEMPORANEIDADE. 

gabrielafaro@yahoo.com.br; ju.novaes@
oi.com.br; veronica.marques@hotmail.com

Com o enfoque direcionado para a percepção 
de direitos sociais garantidos na Constituição 
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Federal de 1988, o estudo busca identificar a 
efetivação ou não de tais direitos em unidades 
prisionais sergipanas, uma vez que analisa o 
perfil dos presos, egressos e funcionários das 
entidades carcerárias. Para isso foi iniciada 
a pesquisa intitulada “Perfil dos presos ser-
gipanos e identificação de políticas públicas 
para egressos , financiada pela Fapitec, com o 
apoio da Escola Superior do Ministério Públi-
co, do Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) 
através do Núcleo de Pesquisas em Violência 
e Desastres (NUPEVID) e pela Associação dos 
Delegados de Polícia do Estado de Sergipe. A 
identificação de políticas públicas em estabel-
ecimentos prisionais tem sido possível a partir 
da análise efetuada através dos questionários 
aplicados aos presos e aos funcionários das 
unidades carcerárias no estado sergipano. O 
trabalho tem grande importância para a popu-
lação, não só pelo fato de promover o acesso 
a dados e fontes atualizadas sobre o perfil dos 
presos, como também por propor políticas 
públicas que serão lançadas baseadas na reali-
dade do sistema prisional, a fim de garantir a 
efetivação dos direitos humanos e sociais a to-
dos. O sistema prisional sergipano é composto 
atualmente por 4.144 presos, sendo 3.923 ho-
mens e 221 mulheres (Fonte: DESIPE, 2013). 
Notável e já conhecida é a violação dos direitos 
humanos os encarcerados, onde  Os estabel-
ecimentos prisionais brasileiros, salvo algu-
mas poucas exceções, causam a degeneração 
da saúde física e mental dos reclusos, que são 
colocados em ambientes degradantes onde 
muitas vezes não tem ventilação adequada, fa-
zendo com que os presos revezem para dormir, 
por falta de espaço e higiene.  (MACÊDO, 2004, 
p.29), e é esta a visão que se tem dos presí-
dios sergipanos, em geral, superlotados, com 
fortes odores, sem ventilação e com poucos 
funcionários. A realidade encontrada fere clara-
mente direitos fundamentais, previstos na nos-
sa Carta Maior. Ratificamos, então, o que não 
é nenhuma novidade: o sistema prisional não 
tem sido eficaz no tratamento dispensado aos 
sujeitos privados de liberdade, o que favorece, 
inegavelmente, o retorno à criminalidade. O 
que se assiste é um retrocesso histórico no 
trato da questão da social, tendo em vista o en-
durecimento das penas, em vez de alternativa 
à prisão. Retroage se aos mecanismos de re-
pressão e controle como único escopo da pena 
criminal.  (FERREIRA, 2011, p. 510,511).  Nesse 
contexto, as principais questões identificadas 
pelos presos e funcionários são exatamente 
o descaso com o sistema, a falta de políticas 
públicas para egressos, o que não auxilia no 
processo de socialização, finalidade precípua 
do sistema penitenciário. (PIBIC/FAPITEC)

QUILOMBOLAS: ARATU, HISTÓRIA E 
CULTURA NO INTERIOR DE SERGIPE

 
Josiane Oliveira Rabelo (josiane_rabelo@

hotmail.com); Anderson Santos 
(andersonii@hotmail.com);  Dinamara 

Garcia Feldens (dfeldens@hotmail.com)

Esta pesquisa foi fruto de um projeto finan-
ciado pela FAPITEC/SE, e Coordenado pela 
Profa. Dra. Dinamara Garcia Feldens, teve o 
objetivo de pesquisar a cultura e a história 
dos remanescentes de quilombos da Rua da 
Palha, tendo como foco as catadoras de aratu, 
residentes nesta comunidade situada ao sul 
do Estado de Sergipe, no município de San-
ta Luzia do Itanhi. As mulheres praticam no 
mangue a pesca do aratu, os homens catam 
caranguejo e suas crianças aprendem este 
oficio. As atividades executadas são passadas 
de geração para geração, o que corresponde 
ao principal meio de sustento das famílias. O 
estudo investigou e registrou os principais as-
pectos que caracterizam a história e a cultu-
ra do cultivo de aratu desses remanescentes 
quilombolas, e analisou os aspectos ritualiza-
dos e de gênero desta comunidade reconhe-
cida e cadastrada pelo INCRA em 19/08/2005 
no estado de Sergipe. Através de registros 
de fatos do seu cotidiano pesqueiro e da sua 
história cultural, produzimos um vídeo docu-
mentário de caráter etnográfico intitulado  As 
mulheres da Rua da Palha , no qual irá trazer 
aspectos específicos da história e cultura das 
moradoras da rua da palha, através de de-
poimentos das moradoras. Onde procuramos 
trabalhar com as imagens e rituais locais e a 
história local da comunidade. Este vídeo tem 
como principal objetivo divulgar o conheci-
mento da história e da cultura do município de 
Santa Luzia do Itanhi. Buscando evidenciar as 
riquezas culturais e étnicas do estado de Ser-
gipe. Os métodos utilizados para a realização 
desta pesquisa foi á história oral que se con-
stitui a partir da história construída em torno 
da oralidade, das histórias das pessoas, além 
de extrair a história de dentro da comunidade 
(THOMPSON, 1992). E também o método et-
nográfico que pressupõe a imersão no campo 
de pesquisa, em seus sentidos e signos, por 
isso trata-se de um método em que seus pes-
quisadores habitam os lugares onde a pesqui-
sa acontece no sentido de perceber suas sig-
nificâncias e significados. Trabalhar a história 
oral nesta pesquisa só foi possível a partir do 
momento em que entramos em contato com 
a comunidade e observamos a realidade de 
muitas mulheres que tiram do seu trabalho 
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diário (pesca) seu principal sustento familiar. 
As visitas realizadas a está comunidade possi-
bilitou a produção de saberes e entendimento 
acerca dos aspectos culturais e da história que 
envolve esses moradores e a interação entre 
moradores e comunidade acadêmica no qual 
possibilitou a criação de novos saberes cul-
turais a cerca de nosso patrimônio material e 
imaterial e um ganho enriquecedor de con-
hecimentos. (PIBIC/FAPITEC)
 
O ATO ASSERTIVO COMO SUPORTE 

PARA AS QUESTÕES DO TIPO 
GLOBAIS NO ENEM 2011

Simone dos Santos Fernandes simone_
u6fernandes@hotmail.com; 

Leilane Ramos da Silva
leilane3108@gmail.com

Na perspectiva da Teoria dos Atos de Fala 
(TAF), a linguagem se associa ao contexto e 
ao uso linguístico. Nessa medida, ao serem 
proferidos, os enunciados realizam ações, que 
devem ter sua força ilocucional compactuada 
entre os interlocutores, para que o processo 
de interação seja estabelecido. À luz dessa 
perspectiva acional da linguagem, este trabal-
ho objetiva relacionar o tipo de ato assertivo 
na classificação de Searle (1969, 2002) com as 
questões do tipo globais proposta por Mar-
cuschi (2008), encontrados nas questões 116 a 
135 na prova do ENEM 2011. Nossa intenção 
é estabelecer um elo entre os atos de fala e 
o tipo de questão que são mais recorrentes 
no exame, motivado pelos resultados obti-
dos, uma vez que 60% das questões analisa-
das trazem o ato assertivo/diretivo e 65% das 
questões são do tipo globais. Isso ratifica o 
propósito ilocucional da prova do ENEM, que 
é levar o candidato a responder às questões, 
utilizando-se de atos diretivos e assertivos. A 
singularidade reside no fato de estes últimos 
servirem como uma preparação para a reso-
lução das questões, na medida em que trazem 
pistas sobre o texto que antecede o enunci-
ado/ato diretivo e, como tal, caracterizarem 
o que Marcuschi (2008) chama de questões 
globais. (PIBIC/FAPITEC)
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 
E QUÍMICA POR GCMS E GCXGC DO 

BIO-ÓLEO DE DENDÊ E FIBRA DE 
COCO VERDE

Monique Gomes Melo de Souza (mo_mlk@
hotmail.com); Laiza Canielas Krause (laiza_

canielas@hotmail.com)

O uso das matérias-primas renováveis tem 
chamado a atenção entre muitos pesquisa-
dores, devido ao potencial para substituir de-
rivados petroquímicos. A utilização de fibras 
naturais lignocelulósicas podem gerar materi-
ais com boas propriedades mecânicas, térmi-
cas, apresentando também baixa densidade, 
flexibilidade, biodegradabilidade e baixo cus-
to (CARASCHI et al, 2005). A conversão de bi-
omassa em combustíveis auxilia na economia 
das reservas fósseis e impulsiona a atividade 
econômica em diversas regiões do mundo 
que tenham biomassa abundante e escassez 
de petróleo (OLIVEIRA,2012). O objetivo geral 
desta proposta é estudar matérias primas re-
siduais e testar metodologias para caracterizar 
seus bio-óleos. Os objetivos específicos da 
proposta gerada pelo trabalho é utilizar me-
todologias cromatográficas para caracteri-
zação dos bio-óleos provindos de diferentes 
biomassas; utilizar metodologias para carac-
terização físico-química deste biocombustível; 
estudar as características físico-químicas do 
bio-óleo: índice de acidez, teor de água, perda 
de massa, densidade e estabilidade oxidativa; 
avaliar a estabilidade e oxidação do bio-óleo 
produzido de oleaginosas (Dendê); Existem 
diversas técnicas para a conversão energé-
tica da biomassa através de transformações 
químicas dos seus componentes. Dentre esses 
processos podem ser citados a combustão, a 
gaseificação, a pirólise e a liquefação, além de 
processos bioquímicos como fermentação e 
biodigestão. O desenvolvimento do projeto 
se consistiu primeiramente numa revisão bib-
liográfica permanente sobre estado da arte 
atual, especificamente fundamentos teóricos, 
equipamentos e técnicas de medidas, bem 
como das matérias-primas, essenciais para 
um adequado projeto, análise do processo e 
uma atualização constante sobre os trabalhos 
publicados na área. Sendo a maior fonte reno-
vável de energia a biomassa pode ser usada 
de forma ambientalmente sustentável. Com 
diversas fontes de biomassa, principalmente 
no Nordeste brasileiro destacando o dendê e 
o do coco verde, utilizados também no con-
sumo cotidiano, gerando grande acumulo de 
resíduos contaminantes do meio ambiente. 

No término do projeto foi possível observar, 
diante dos experimentos realizados para a 
produção e caracterização das biomassas e 
do bio-óleo proveniente do dendê, que os 
resultados obtidos nas caracterizações físico-
químicas apresentaram-se de acordo com as 
normas estabelecidas pela ANP nas especifi-
cações tanto da biomassa como do bio-óleo. 
Tendo em vista os resultados coincidentes 
com o esperado e estabelecido pela ANP, foi 
produzido um bio-óleo, com características 
para a sua utilização na complementação para 
substituição do petróleo dentre os estudos já 
realizados. No bio-oléo proveniente  da fibra 
de coco verde foi possível observar, diante 
dos experimentos realizados para a produção 
e caracterização das biomassas e do bio-óleo 
proveniente do dendê, que os resultados ob-
tidos nas caracterizações físico-químicas apre-
sentaram-se de acordo com as normas esta-
belecidas pela ANP nas especificações tanto 
da biomassa como do bio-óleo. Tendo em vis-
ta os resultados coincidentes com o esperado 
e estabelecido pela ANP, foi produzido um 
bio-óleo, com características para a sua utili-
zação na complementação para substituição 
do petróleo dentre os estudos já realizados. 
Ao considerar o aproveitamento da biomassa, 
os resultados experimentais indicaram poten-
cial da sua utilização como fonte geradora de 
matérias-primas de utilização industrial (pet-
roquímica e farmacêutica) além da redução do 
impacto ambiental. (PIBIC)

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE 
MICROESFERAS DE QUITOSANA 
MESOPOROSAS VIA  MOLDE  DE 

NANOPARTÍCULAS DE PRATA, PARA 
APLICAÇÃO EM BIOPROCESSOS E 
CARREAMENTO DE FÁRMACOS

Jamiel Menezes / jamielmenezes@gmail.
com e Luiz Pereira / lupeco7@hotmail.com

A produção de biomateriais a base de qui-
tosana tem sido foco das pesquisas nas últi-
mas,  visto que a utilização de polímeros natu-
rais para aplicações diversificadas contribuem 
para os avanços das ciências e, apresentam 
diversas vantagens  como: fácil aplicabilidade, 
biocompatibilidade e biodegradabilidade. A 
procura por novos sistemas de liberação con-
trolada de fármacos tem sido muito relevante 
no sentido de se estabelecer alternativas tera-
pêuticas mais eficientes, que possibilitem ad-
ministrar os fármacos com mais segurança e 
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com efeitos colaterais minimizados. Outra van-
tagem do uso da quitosana como arcabouço 
é que pode ser moldada em várias formas 
(membranas, blocos, tubos e micro-esferas) e 
possui uma excelente habilidade para formar 
estruturas porosa. O presente trabalho visa a 
preparação e caracterização de micro-esferas 
mesoporosas de quitosana, a partir da pre-
paração de micro-esferas impregnadas com 
nanopartículas de prata, seguida da remoção 
das nanopartículas, o que irá gerar uma ga-
leria de poros, cujas dimensões deverão ser 
compatíveis com a dimensão das nanopartícu-
las, criando um ambiente disponível para o 
ancoramento/encapsulamento de moléculas 
de interesse nas áreas farmacêuticas (carrea-
mento de fármacos) como a possibilidade de 
imobilização de biomoléculas de enzimas, que 
podem ser utilizadas em processos biocatalíti-
cos. As micro-esferas foram caracterizadas por 
DRX (Difração de Raios X), FTIR (Espectrosco-
pia Vibracional na Região do Infra Vermelho),  
MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) e 
análise de volume e área de poros por adsor-
ção/dessorção de N2 (BET). (PIBIC)
 

EQUILÍBRIO DE FASES A ALTA PRESSÃO 
DO SISTEMA PROPILENOGLICOL + 

PROPANO + AOT

Pedro Henrique Feitosa (Curso de 
Engenharia Civil, UNIT e LEB/ITP/

UNIT, pedro_henrique2007_@hotmail.
com), Mariana Sampaio Lomes (Curso 

de Farmácia, UNIT e LEB/ITP/UNIT, 
mariana_lomes@yahoo.com.br); Bruno 

M. Leite (Curso de Engenharia Ambiental, 
UNIT e NUESC, brunomenezesleite@

yahoo.com.br); Heiddy M. Alvarez 
(Universidade Estadual de Feira de 
Santana, marquezheiddy@gmail.

com), Elton Franceschi (UNIT e NUESC, 
eltonfranceschi@yahoo.com.br); Alini 

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

(INTRODUÇÃO) O presente trabalho propôs o 
estudo do equilíbrio de fases do sistema AOT 
+ propilenoglicol + propano, tendo como 
base condições experimentais já existentes na 
literatura para o equilíbrio de fases do siste-
ma AOT + glicerol + propano, para que desta 
forma fossem estabelecidas condições reacio-
nais de temperatura, pressão e fração mássica 
de Propilenoglicol que forneçam um sistema 
homogêneo, com vistas á fornecer subsídios 

ao se refere à utilização posteriormente desse 
sistema em reações de carboxilação catalisa-
das por enzimas para produção de carbonatos 
cíclicos. (METODOLOGIA/OBJETIVOS) Os ex-
perimentos de equilíbrio de fases foram con-
duzidos em célula de alta pressão de volume 
variável com visualização, baseada no método 
estático sintético, utilizando intervalo de tem-
peratura de 303 a 343 k e pressões de até 30 
MPa. (RESULTADOS) Primeiro foi investigado 
o comportamento de fases do sistema pro-
pilenoglicol + propano, o qual não se apre-
sentou homogêneo, logo não foi possível a 
visualização da transição de fases, em seguida 
as medições foram realizadas para o sistema 
AOT + propilenoglicol + propano, com base 
livre de propilenoglicol e massa de AOT em 
10%, sendo observados o Equilíbrio Líquido-
Líquido (ELL) e Equilíbrio vapor-líquido-líquido 
(ELLV) e utilizando AOT a 20% foram obtidos 
Equilíbrio Líquido-Líquido (ELL),Líquido- Va-
por e Líquido-Líquido-Vapor (ELLV). (PIBIC)
 

DESENVOLVIMENTO DE ELETRODOS 
PARA A SÍNTESE DE BIODIESEL POR 

ELETRÓLISE USANDO CO-SOLVENTES

Mychelli Andrade Santos 
(mychelliandrade@gmail.com), Italo de 
Souza Oliveira(italo_ge@hotmail.com), 

Katlin Ivon Barrios Eguiluz (katlinbarrios@
gmail.com) Giancarlo Richard Salazar 

Banda (gianrsb@gmail.com).

A tecnologia eletroquímica pode auxiliar na 
solução de diversos problemas associados à 
produção de biodiesel, dispensando: o uso 
de catalisadores tanto homogêneos (bases) 
quanto heterogêneos (catalisadores sólidos, 
básicos e ácidos), e o uso de temperaturas el-
evadas para catalisar a reação, pois o méto-
do eletroquímico usa temperatura ambiente, 
permite que o óleo usado contenha teores 
mais elevados de água eliminando etapas an-
teriores de separação [1]. A rota de produção 
mais utilizada para produção de biodiesel é 
a transesterificação utilizando catalisadores 
homogêneos básicos com metanol. Essa 
rota apresenta cinética rápida, baixo custo 
na reação, condições reacionais brandas e 
equipamentos simples. Porém, alguns incon-
venientes acompanham esta rota, como por 
exemplo, a elevada pureza da matéria prima, 
dificuldade na separação do catalisador básico 
do produto após a reação, em virtude da pos-
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sibilidade da saponificação ou a emulsificação 
do biodiesel com a glicerina, aumentando o 
custo de produção [2]. Adicionalmente, a con-
centração de água no óleo é geralmente limi-
tada a 0,1% em peso, devido a que o excesso 
de água na reação promove a formação de 
sabão, resultando numa redução drástica na 
atividade catalítica [3]. Assim, neste trabalho 
pretende-se sintetizar eletrodos de alta área 
de platina e de misturas de rutênio e estanho 
suportados em titânio para uso na produção 
de biodiesel a partir de óleo de soja utilizando 
eletrólise a potencial constante e cosolventes. 
Para a síntese dos eletrodos, inicialmente foi 
realizado um pré-tratamento do suporte de 
titânio a base de isopropanol e ataque quími-
co com solução de ácido oxálico, na sequên-
cia. A seguir, foi preparada uma solução pre-
cursora de RuO2 utilizando o método Pechini 
[4] e pincelada na superfície dos suportes de 
Ti. Em seguida foi realizado um tratamento 
térmico dos eletrodos, no qual será variado 
o tempo e a temperatura de calcinação. Para 
finalmente, os eletrodos obtidos serem car-
acterizados física e eletroquimicamente. Será 
avaliada também a estabilidade eletroquímica 
dos eletrodos, assim como a porcentagem de 
conversão em ésteres obtida usando estes 
materiais. (PIBIC/CNPq)

DEGRADAÇÃO DO GLIFOSATO 
EM EFLUENTES POR METODOS 

ELETROQUÍMICOS DE FOTOELETRO

Igor Leonardo Ribeiro Rodrigues 
(Engenharia Civil-UNIT/ igor.leonardo.

rodrigues@gmail.com); Nayara Silva Lima 
(Mestranda de Engenharia de Processos-
UNIT/ nayara.silvalima@hotmail.com); 
Maria Nogueira Marques (Professora 

das Engenharias e pesquisadora-UNIT/
LEA/ITP/ maria_nogueira@itp.org.br); 

Eliane Bezerra Cavalcanti (Professora das 
Engenharias e pesquisadora-UNIT/LTRE/

ITP/ ebcavalcanti@gmail.com)  

Tradicionalmente, o tratamento de água con-
taminada com compostos orgânicos  é realiza-
do através de coagulação química e tratamento 
biológico seguido de adsorção em carbono 
ativado, sendo métodos ineficientes para os 
microcontaminantes encontrados em águas 
de abastecimento e efluentes. A este respeito, 
nos últimos anos têm sido importante  intervir 
em diferentes níveis no tratamento, tais como 

rearranjo do processo, atualização de tecnolo-
gia e desenvolvimento de novas tecnologias 
para processos mais eficazes, tais como pro-
cessos de oxidação eletroquímica avançadas  
(POEAs), que proporcionam excelentes resul-
tados para degradar água contaminada com 
produtos orgânicos persistentes tais como os 
fármacos, produtos de uso pessoal, pestici-
das, surfactantes compostos organometálicos. 
Estes tratamentos são baseados em química, 
fotoquímica, fotocatalítico e eletroquímico que 
têm em comum a geração do radical hidrox-
ila como um potente oxidante de compostos 
orgânicos. Podemos citar POEA eletroFenton, 
que é a geração de peróxido de hidrogênio so-
bre um cátodo, e na presença de Fe2+ forma 
íons radical OH. , que oxida o contaminante . Se 
somarmos a este método a luz UVA aumenta 
a eficiência de degradação, resultando no mé-
todo conhecido como fotoeletroFenton. Esses 
processos possuem muitas vantagens sobre 
os métodos tradicionais: versatilidade ambien-
tal, grande eficiência energética, facilidade de 
uso, de automação e segurança para operar 
em condições ambientais. Neste trabalho, pro-
pomos o estudo da degradação do herbicida, 
glifosato e AMPA, da classe inseticida e acari-
cida, de classificação toxicológica I e uso agrí-
cola autorizado na aplicação foliar nas culturas 
de algodão, alho, arroz, batata, cebola, feijão, 
milho, soja e trigo. A proposta tem como ob-
jetivo a degradação do poluente complexo, 
neste caso do Glifosato ((N-(fosfonometil) 
glicina) e AMPA (ácido aminometilfosfônico) 
(metabólico do glifosato), em micro e nano es-
calas utilizando o processo oxidativo avançado 
Fotoeletro-Fenton determinando os subprodu-
tos e seus parâmetros cinéticos e dos proces-
sos de degradação. No estudo da degradação 
para o processo Fotoeletro-Fenton será reali-
zado em batelada, utilizando um reator de 100 
mL de capacidade volumétrica, com anodo de 
DDB (Diamante Dopado de Boro) e catodo 
de aço inox. Os parâmetros de entrada serão 
a concentração do contaminante, pH do meio 
e intensidade de corrente e os parâmetros de 
resposta o DQO e o TOC. Os parâmetros ex-
perimentais correspondem a determinação da 
eficiência de degradação durante o tratamen-
to de descontaminação. Por outro lado e com 
os estudos acima mencionados, será determi-
nado também os intermediários da oxidação 
dos contaminantes em estudo por HPLC, cro-
matografia iônica, cromatografia gasosa aco-
plada com detector de massa (CG-MS). Tam-
bém será efetuado o balanço de massa para 
determinar a equação de projeto do sistema 
estudado e determinação de parâmetros ciné-
ticos. (PIBIC/CNPq)
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 IMOBILIZAÇÃO DE PEROXIDASE 
DE RAIZ FORTE EM MICROESFERAS 

DE ALGINATO NA PRESENÇA DE 
LIQUIDOS IÔNICOS IMIDAZÓLICOS

Raiane Maiara Cardoso dos Santos 
(raii56@hotmail.com); Micael Nunes 

Melo (micalcedro@hotmail.com); Flávia 
Michelle Silva Santos (flavibiotec@

gmail.com); Heiddy Márquez Alvarez 
(marquezheiddy@gmail.com); Álvaro S. 

Lima (aslima2001@yahoo.com.br); Cleide 
M. F. Soares (Cleide_Mara@itp.org.br), 

Alini Tinoco Fricks (alinitf@yahoo.com.br)

Em reações químicas e bioquímicas o uso 
de enzimas livres pode ser economicamente 
inviável devido à complexidade de sua recu-
peração do meio reacional. Com a finalidade 
de possibilitar a recuperação do biocatali-
sador e melhorar suas características opera-
cionais, técnicas de imobilização de enzimas 
vêm sendo aplicadas. O principal interesse na 
imobilização de enzimas é obter um catalisa-
dor cuja atividade e estabilidade não sejam 
afetadas durante o processo, em comparação 
com sua forma livre. O presente trabalho teve 
como objetivo imobilizar a peroxidase de raiz 
forte (PRF) pelo método de encapsulamento 
em microesferas de alginato na presença de 
líquido iônicos (LIs) imidazólicos.  O encapsu-
lamento da enzima foi realizado com a incor-
poração da enzima em solução aquosa de al-
ginato de sódio a 0,05 % (m/v). A influência do 
carregamento da enzima foi estudada na faixa 
de 0,0406-0,65 mg PRF/g alginato. As micro-
esferas de alginato foram obtidas por gote-
jamento em solução de cloreto de cálcio 1M 
conforme Matto et al., 2008. A imobilização de 
PRF na presença de LIs foi conduzida utilizan-
do o carregamento de enzima mais adequado, 
incorporando-se ao meio de imobilização 1 %  
(m/v) de LI . Os LIs estudados como aditivos 
foram: [C4mim]TF2N; [C4mim]BF4; [C4mim]
HSO4; [C4mim]Ac e [C4mim]PF6. A atividade 
da enzima imobilizada e livre foi verificada por 
método colorimétrico baseado na mudança 
de absorvância a 470 nm devido à formação 
do produto de oxidação do guaiacol durante 
três minutos. Os resultados obtidos para os 
biocatalisadores imobilizados por encapsula-
mento sugerem que o uso de LI como aditivo 
no processo de imobilização promove um au-
mento significativo na recuperação de ativi-
dade (RA) da PRF (aumento de 5,2 % para 23,5 
%). Os resultados relativos à imobilização de 
PRF mostram que a RA foi de 23,5% e 20,40% 
para os LIs [C4mim]HSO4 e [C4mim]TF2N, 

respectivamente. O [C4mim]Ac teve a RA de 
13,3 %, enquanto o RA com [C4mim]PF6 foi 
de 17,3 %. O [C4mim]BF4 mostrou o menor 
desempenho como aditivo entre os LIs estu-
dados. Segundo Diego et al., 2009 não existe 
uma regra para prever o comportamento das 
enzimas imobilizadas na presença de LIs. A 
partir dos resultados obtidos para os biocatal-
isadores imobilizados por encapsulação, con-
clui-se que a utilização destes LIs como aditivo 
na imobilização de peroxidase em microes-
feras de alginato apresentou efeito positivo 
na atividade da enzima imobilizada. Estudos 
complementares sobre a característica estru-
tural dos imobilizados estão sendo realizados 
a fim de avaliar a influência destes aditivos na 
estrutura do suporte. (PIBIC/CNPq)
 

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE 
NANOCOMPÓSITOS DO TIPO 

CAROÇO@CASCA MAGNETITA/
QUITOSANA E MAGNETITA/SÍLICA

Jamiel Menezes / jamielmenezes@gmail.
com e Luiz Pereira / lupeco7@hotmail.com

Nas últimas décadas estudos envolvendo sín-
tese e aplicação de nanopartículas magnéti-
cas em diversos ramos científicos e tecnológi-
cos tem sido amplamente difundidos, graças 
às propriedades magnéticas unidirecionais 
atribuídas ao tamanho em  escala de 1 100 nm. 
Propriedades químicas e físicas intrínsecas à es-
cala nanométrica  representem ainda  grande 
interesse industrial para aplicações tecnológi-
cas, biológicas e médicas. As nanopartículas de 
óxido de ferro, têm sido amplamente utilizadas 
devido a suas características, como área super-
ficial, uniformidade de tamanho, cinética de 
adsorção, entre outros. Atualmente as nano-
partículas magnéticas em especial as formadas 
por magnetita (Fe3O4) podem ser modifica-
das, utilizando um processo de recobrimento, 
que reduz a toxicidade e controla a biodis-
tribuição. O objetivo deste trabalho é o estudo 
do recobrimento de nanopartículas magnéti-
cas usando diferentes biopolímeros, sílica ou 
híbridos (biopolímeros sílica), para aplicações 
biológicas. As nanoparticulas magnéticas rec-
obertas (Fe3O4@CH e Fe3O4@SiO2) foram 
caracterizadas por DRX (Difração de Raios X), 
FTIR (Espectroscopia Vibracional na Região do 
Infra Vermelho),  MEV (Microscopia Eletrônica 
de Varredura) e MET (Microscopia Eletrônica de 
Transmissão). (PIBIC/CNPq)
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 ESTUDAR E VALIDAR UMA 
METODOLOGIA PARA A 

DETERMINAÇÃO DE MULTI-
RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS 

UTILIZANDO A EXTRAÇÃO EM FASE 
SÓLIDA E A CROMATOGRAFIA 
LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA.

Alexsandro da Silva Cândido; Maria 
Nogueira Marques.

A crescente preocupação com o meio ambi-
ente e o impacto das atividades antrópicas 
sobre este, tem exigido da química analítica o 
desenvolvimento de metodologias rápidas e 
eficientes para a detecção de metais tóxicos, 
agrotóxicos e outros poluentes químicos. A 
cromatografia, em suas diferentes modali-
dades, cobre grande parte destas necessi-
dades isoladamente ou em conjunto com 
outras técnicas instrumentais [1]. Os agrotóx-
icos, devido às suas propriedades, foram e 
são largamente utilizados e o seu uso tem 
contribuído muito para o aumento do rendi-
mento agrícola e a maior abundância de 
alimentos. Contudo, pouca atenção foi dada 
por ocasião do seu aparecimento, principal-
mente quanto ao aspecto toxicológico e às 
implicações do seu uso. As principais vias de 
contaminação ambiental por agrotóxicos são 
aplicação direta na água; lixiviação do solo de 
áreas contaminadas; contaminação de águas 
subterrâneas por percolação do solo; liber-
ação de efluentes industriais; usos domésti-
cos e despejos de materiais de descarte [2]. 
Entre os ecossistemas, os aquáticos acabam 
de uma forma ou de outra sendo o recep-
táculo temporário ou final de uma grande 
variedade e quantidade de poluentes. Nos 
centros urbanos, os despejos de efluentes 
industriais sem tratamento prévio e esgotos 
domésticos clandestinos são os principais 
responsáveis pela degradação dos recursos 
hídricos e dos mananciais. [3]. OBJETIVOS: 
Estudar e validar um método para a determi-
nação de multi-resíduos de agrotóxicos em-
pregando a extração em fase sólida (SPE)  off-
line  para pré-concetração e posterior analise 
por cromatografia líquida de alta eficiência 
com detector de UV-vis por arranjo de dio-
dos, comparar a eficiência de dois métodos 
de preparo da amostra, a pré-concentração 
por coevaporação e a extração em fase sóli-
da, ajustar os parâmetros de extração em fase 
sólida, ajustar os parâmetros cromatográfi-

cos. METODOLOGIA: Estabelecer os parâmet-
ros cromatográficos para detecção e deter-
minação dos princípios ativos de agrotóxicos, 
contemplados na portaria de potabilidade n° 
2914/12/11- MS, por cromatografia líquida 
de alta eficiência, tais como: determinar o 
tempo de retenção, verificar o fluxo do elu-
ente, estabelecer as concentrações ótimas 
da fase móvel, verificar reprodutibilidade e 
repetibilidade do tempo de retenção e área 
do pico do composto. Avaliar os dados ob-
tidos e determinar qual o melhor método de 
extração e aprimorar os seus parâmetros de 
extração. Validar a metodologia através da 
construção da curva analítica, e estabelec-
er a faixa de linearidade, os limites de de-
tecção e determinação do método, visando 
atender as necessidades de quantificação da 
legislação de portabilidade vigente no País. 
Aplicação do método em amostras reais, tais 
como, água de abastecimento público e água 
engarrafada. RESULTADOS: Implantação e 
aperfeiçoamento de um método, rápido, sen-
sível, preciso e exato para determinação dos 
agrotóxicos. (PIBIC/CNPq)

 

MÉTODO ALTERNATIVO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE ÂNODOS 
DIMENSIONALMENTE ESTÁVEIS 

CONTENDO Sn, Sb e Ce

Bárbara Brena Santos Costa (Eng. 
Ambiental UNIT e LEN/ITP, babinha.

costa@hotmail.com), Géssica de Oliveira 
Santiago Santos (Eng. Ambiental UNIT 
e LEN/ITP, gessicasantiag@gmail.com), 
Katlin Ivon Barrios Eguiluz (Professora 
pesquisadora do LEN/ITP e PEP/UNIT, 
katlinbarrios@gmail.com), Giancarlo 

Richard Salazar Banda (Professor 
pesquisador do LEN/ITP e PEP/UNIT, 

gianrsb@gmail.com).

Nas atividades de exploração e produção de 
óleo e gás são gerados resíduos e efluentes, 
dentre os quais se destaca a água produzida, 
que é extraída junto com o petróleo e o gás. 
Dentre as espécies mais solúveis e tóxicas pre-
sentes nesta água, destacam-se os compostos 
aromáticos, tais como o naftaleno, benzeno, 
o tolueno, o etilbenzeno, isômeros de xileno, 
fenóis, entre outros. Havendo assim a necessi-
dade de um tratamento com a finalidade de 
reduzir o teor dos contaminantes a níveis per-
mitidos pela legislação, antes da mesma ser 



54 Anais 2013
Universidade Tiradentes

EXATAS, DA TERRA E TECNOLÓGICAS

descartada no meio ambiente; portanto, o 
desenvolvimento de um método  limpo  para 
o tratamento de efluentes torna-se muito de-
sejável. Este projeto possui o intuito de de-
senvolver novos materiais eletródicos (ânodos 
dimensionalmente estáveis) para uso em sis-
temas (eletroquímicos) de tratamento de eflu-
entes na remoção do naftaleno. Desta forma, 
pretende-se modificar e caracterizar eletrodos 
contendo misturas ternárias de SnO2, CeO2 
e Sb2O5 depositados sobre substratos de Ti 
metálico empregando o método de decom-
posição térmica de cloretos usando o líquido 
iônico Methylimidazolium hydrogensulfate 
como solvente dos precursores metálicos. 
Primeiramente, o pré-tratamento do suporte 
de titânio foi feito utilizando-se isopropanol 
para desengorduramento e em seguida o 
ataque químico em solução de HCl a 20% em 
ebulição por 15 minutos, seguido de lavagem 
de água milli-Q e ácido oxálico a 10% em 
ebulição por 10 minutos, com a finalidade de 
aumentar a rugosidade da superfície da placa 
de titânio e eliminar os óxidos de Ti. Para pre-
parar as soluções precursoras dissolveram-se 
quantidades adequadas de SnCl2, CeCl3.7H2O 
e SbCl3 no líquido iônico utilizando ultrassom 
e chapa aquecedora para dissolução. O supor-
te de titânio foi pesado para a determinação 
da sua massa inicial e a seguir foi aplicada a 
solução do precursor por pincelamento, então 
o eletrodo foi transferido para o forno a fim 
de tratar termicamente a 600 °C por 60 min e 
com rampa de aquecimento a 6 °C min-1. Tal 
procedimento foi repetido até que a massa de 
óxido de 1,2 mg.cm 2 fosse atingida. As massas 
de aproximadamente 1,2 mg.cm-2 foram atin-
gidas para os eletrodos (SnO2)50-(Sb2O5)40-
(CeO2)10/Ti, (SnO2)50-(Sb2O5)30-(CeO2)20/
Ti e (SnO2)50-(Sb2O5)20-(CeO2)30/Ti usan-
do, em média, 3 pinceladas. Estes resultados 
mostram que o método alternativo utilizando 
líquido iônico pode ser mais vantajoso do que 
outros métodos existentes, como Pechini, pois 
diminui o número de camadas necessárias 
para a síntese dos eletrodos (usualmente ~ 10 
camadas), isto devido à maior viscosidade do 
líquido iônico e a sua elevada capacidade de 
dissolver sais metálicos. Logo, conclui-se que 
o método de decomposição térmica de clore-
tos empregando um líquido iônico como sol-
vente é uma alternativa viável e vantajosa em 
relação aos métodos tradicionais existentes 
de síntese de eletrodos para o tratamento de 
efluentes. (PIBIC/CNPq)

TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE 
INDÚSTRIAS PRODUTORAS DE 

AMIDO MANDIOCA UTILIZANDO 
FUNGO LIGNOCELULOLÍTICO

Helon Simões Oliveira, helon_scjm@
hotmail.com);  Diego Batista Menezes, 

diegobatistamenezesitp@hotmail.com); 
Larissa Castor Ramos, lalicastor@yahoo.
com.br); Moniky Santana Santos Aragão, 
moniky509@hotmail.com); Daniel Pereira 

da Silva, silvadp@hotmail.com).

Sergipe é uma região que favorece indústrias 
produtoras de amido de milho e mandioca. 
Assim, os resíduos agro-industriais destas 
indústrias podem ser reaproveitados não so-
mente para criar um ambiente limpo, mas tam-
bém, para manter a fertilidade do solo mel-
horando a propriedade e produção agrícola, 
e consequentemente, mantendo o equilíbrio 
ecológico e a biodiversidade. Uma alternativa 
para utilização desses subprodutos seria o uso 
de tratamento biológico com a inoculação 
de basidiomicetos decompositores capazes 
de degradar celulose, hemicelulose e lignina 
dentre os quais se destacam os cogumelos 
Pleurotus spp. Este basidiomiceto produz di-
versas enzimas lignocelulolíticas, principal-
mente lacases, Mn peroxidase e peroxidase 
versátil, que têm numerosas aplicações in-
dustriais. Para tanto, é necessário a realização 
de estudos de engenharia de processos/bio-
processos referente ao cultivo destes fungos 
utilizando os devidos substratos derivados 
do milho e da mandioca, em escala laborato-
rial, para identificação daqueles cuja produ-
tividade apresente-se eficientemente para re-
duzir ainda mais os custos de produção destas 
importantes enzimas. Assim, o objetivo geral 
desse projeto foi averiguar a potencialidade 
do basideomiceto Pleurotus sajor-caju no 
tratamento de resíduos oriundos de indústria 
de amido de mandioca, assim como o seu po-
tencial produtivo enzimático nesse substrato. 
Os resíduos utilizados foram obtidos através 
da extração do soro de mandioca em labo-
ratório. O tratamento do resíduo foi realizado 
por biodegradação em frascos de Erlenmey-
ers, resíduo este constituído de 100% de ma-
nipueira, e misturas de manipueira e resíduos 
sólidos como casca de mandioca e misturas 
de manipueira com vinhaça. Para a inoculação 
do fungo foram utilizados três discos de 1,0 
cm de diâmetro de meio de cultura MEA con-
tendo micélio/esporos recém repicados as 
amostras foram tratadas  por 16 dias (360 ho-
ras), sendo as amostras recolhidas a cada 2 
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dias. Das amostras coletadas foi aferida a ativi-
dade das enzimas Lacase na faixa de 525nm 
e Manganês peroxidase na faixa de 610nm, 
através da espectrofotometria em amostras 
fervida e não fervidas. Por Fim foi observado 
que o soro de mandioca não é um meio viável 
para o cultivo do Pleurotus sajo-caju.
(PIBIC/CNPq)

ESTUDO DA ADSORÇÃO DE LACTOSE 
NA MATRIZ HIDROFÓBICA

Rafaela de Almeida Santos (Curso de 
Farmácia - UNIT - LPA/ITP/UNIT, rapha_
almeidas@hotmail.com); Acenini Lima 
Balieiro (Doutorado em Engenharia de 

Processos-LPA/ITP/UNIT, aceninibalieiro@
yahoo.com.br); Matheus Mendonça 

Pereira (matheus.pereira@ua.pt); Renan 
Tavares(renan_figueiredo@yahoo.com.

br);Lisiane S. Freitas (lisiane_santos_
freitas@yahoo.com.br); Odelsia L.S. Alsina 
(odelsia@uol.com.br); Álvaro Silva Lima 
(LPA/ITP/UNIT, alvaro_lima@itp.org.br); 
Cleide Mara Faria Soares (LPA/ITP/UNIT, 

cleide_mara@itp.org.br)

No Brasil, cerca de 25-30% da população tem 
algum grau de intolerância à lactose, esse 
distúrbio relacionado com a incapacidade do 
corpo para digerir a lactose, devido a defi-
ciência ou ausência da enzima lactase. O ob-
jetivo deste estudo foi avaliar o desempenho 
de absorção de lactose no leite fresco, utili-
zando uma coluna de leito fixo de polímero 
com impressão molecular (MIP). O material 
polimérico foi caracterizado usando micro-
scopia eletrônica de varredura (MEV), análise 
térmica (calorimetria diferencial de varredura 
(DSC) e análise termogravimétrica (TGA), Fou-
rier Transform Infrared (FTIR), método e Teller 
(BET). A dinâmica da coluna de adsorção e 
de desempenho foi estudada pelas curvas de 
eluição usando um desenho fatorial fraccio-
nada 24-1. FTIR a análise sugere que a incor-
poração de lactose na matriz polimérica. MIP 

a exibiu tem um volume de poros e a estrutura 
de poros está na gama de mesoporosidade. 
Análise termogravimétrica sugerido que as 
matrizes hidrofóbicas podem funcionar com 
sucesso a temperaturas inferiores a 200 ° C 
para um tempo de funcionamento longo. Os 
ensaios de adsorção de lactose em MIP leito 
fixo mostraram que a taxa de fluxo e tem-
peratura variáveis significativas, enquanto que 
alturas do leito e da partícula tamanhas não 
foram significativas a um nível de 99%, sobre 
a capacidade de cama. maior capacidade era 
62,21 mg.g-1, obtido a trabalhar a 34 º C e 
um caudal de 12,5 mL.min-1, seguido pelas 
condições do ponto central, 47 ° C e 9ml.min-
1, com um valor médio de 50,9 ± 1,5 mg.g-1. 
Os resultados indicam que o polímero mo-
lecularmente impresso (MIP), é altamente 
eficiente, com a capacidade de adsorção. O 
estudo sobre  reutilização da coluna será pos-
sível quando chegar outra coluna para estudo 
posteriores, para verificarmos a capacidade de 
absorção desta coluna. (PIBIC/CNPq)

PRODUÇÃO DE LIPASE A PARTIR DO 
BACILLUS sp. ITP-001 UTILIZANDO 

BIORREATOR AIRLIFT

Nathalia Mendonça Conrado, email: 
nathyconrado@hotmail.com; Angelis 

Carvalho Menezes, email: angelis_
menezes@hotmail.com; Hofsky Vieira 
Alexandre, email: hofsky@gmail.com; 
Erika Souza Vieira, email: kinhasouza@

hotmail.com; Samuel Freitas email:samu@
ua.pt; Cleide Mara Faria Soares, email: 
cleide.soares@pq.cnpq.br Álvaro Silva 

Lima, email: alvaro_lima@itp.org.br

As enzimas mais utilizadas nas industrias são 
as hidrolíticas (proteases e lipases), por pos-
suírem propriedades muito requisitadas como 
catalisadores e serem bastante versáteis. As 
lipases provenientes de microrganismos con-
stituem um grupo de enzimas de aplicação 
biotecnológica, devido principalmente à ver-
satilidade de suas propriedades tais como 
especificidade, facilidade de produção em 
larga escala, amplo espectro de aplicações in-
dustriais, alta velocidade de síntese e por atu-
arem geralmente em condições amenas (pH 
próximo a neutralidade e temperaturas de 20 
a 40°C). Apresentam um amplo espectro de 
aplicações industriais, podendo-se destacar: 
manufatura de alimentos, indústria de laticíni-
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os, de cosméticos, de polpa e papel, de couro, 
de biossensores, oleoquímica, formulação de 
detergentes e tratamento de efluentes ricos 
em óleos e gorduras. Diversas variáveis que 
envolvem o processo de obtenção da enzima 
vão desde a composição do meio (fonte de 
carbono, fonte de nitrogênio, sais e indutores) 
até as condições operacionais como pH, tem-
peratura, agitação e aeração. Esses biocatalisa-
dores são obtidos em fermentações submer-
sas, e muitos estudos têm avaliado melhores 
composições do meio para a produção da 
enzima. Condições aeróbias são essenciais 
para a produção de lipases, sendo o aumento 
de produtividade relacionado ao aumento da 
agitação do sistema, promovendo uma mel-
hora na transferência de oxigênio, portanto, 
aumenta a disponibilidade deste substrato ao 
microrganismo. A maioria dos bioprocessos 
é influenciada pela taxa de transferência de 
oxigênio no meio de cultura, principalmente 
no caso dos microrganismos aeróbios sendo 
alternativa para aumentar a transferência de 
oxigênio na produção de lipase, sem causar 
danos aos microrganismos é a utilização de 
biorreatores airlift, o qual apresenta direciona-
mento do gás de modo a obter turbulên¬cia 
e autocirculação dirigida, proporcionando um 
aumento em grande escala nos processos de 
produção de microorganismos, sem limitação 
de oxigênio local, além de apresentar forças 
de cisalhamento muito baixas, preservando 
os tecidos, principal¬mente os micelianos 
que se apresentam mais frágeis. Portanto, o 
objetivo desse trabalho foi a utilização de um 
biorreator tipo airlift, na produção de enzimas 
lipolíticas visando melhorar a transferência de 
massa e otimizar a respectiva produtividade. 
O processo ocorreu em fermentador de 7,5 L 
contendo 6,0 L de meio de cultura constituí-
do por (%, p/v): KH2PO4 (0,1), MgSO4.7H2O 
(0,05), NaNO3(0,3), extrato de levedura (0,6), 
peptona(0,13) e amido (2,0), em pH 7,0 e a 
temperatura de 37ºC, inoculado com 10% 
do inóculo de 48 h e após 48 h de fermen-
tação adicionou-se 4% (p/v) de óleo de coco, 
indutor. Os valores das variáveis de aeração 
utilizadas foram 0,5; 0,75; 1,0 e 1,25vvm. Em 
todos experimentos foram determinados a 
massa celular seca, atividade lipolítica, proteí-
nas totais, amido e glicose. A lipase maior pro-
duzida ocorreu utilizando 1,0 vvm de aeração 
(2724,69 U/mL) e o consumo de amido nesta 
condição foi de 90%. (PIBIC/CNPq)

 

APROVEITAMENTO DO RESÍDUO DE 
PIRÓLISE DO MESOCARPO DO COCO 

VERDE COMO BIOADSORVENTE

Jamilly A.S.Barros, Anne R.T.Cardoso, 
Silvia M. Egues, Laiza C.Krause. Email: 

milly_andressa@hotmail.com

INTRODUÇÃO: O desenvolvimento das ativi-
dades industriais e agrícolas das últimas déca-
das tem sido um dos principais responsáveis 
pela contaminação do meio ambiente, seja 
devido à negligência do tratamento dos seus 
efluentes ou mesmo por acidentes cada vez 
mais frequentes que propiciam o lançamento 
de muitos poluentes numa quantidade muito 
maior do que aquela que seria natural. Diante 
disso, vem crescendo o interesse pela busca 
de materiais de baixo custo que possam ser 
utilizados como adsorventes, por exemplo, 
o resíduo de pirólise do mesocarpo do coco 
verde, para eliminação de contaminantes em 
efluentes aquosos. OBJETIVO: Investigar a via-
bilidade de uso do resíduo da pirólise (carvão 
vegetal) do mesocarpo do coco verde como 
bioadsorvente de corante azul de metileno em 
solução aquosa. METODOLOGIA: Inicialmente 
o carvão vegetal foi macerado com intuito de 
diminuir a sua granulometria e em seguida foi 
lavado com água destilada (solvente polar) e 
com diclorometano (solvente apolar) para re-
mover impurezas presentes, com auxílio de 
ultrassom, o sólido foi colocado em estufa a 
100ºC com duração de 2 horas. Após secagem 
o carvão foi submetido ao experimento. O 
azul de metileno foi escolhido como adsor-
vato devido à sua facilidade de manuseio e de 
análise por espectrofotometria no UV-Vis. O 
estudo de adsorção foi feito em banho finito 
em frascos âmbar mergulhados em um ban-
ho agitador com controle de temperatura. A 
eficiência da remoção do corante foi avaliada 
por espectrofotometria no UV-Visível e foram 
avaliadas as variáveis concentração inicial do 
corante (Co = 2-12 mg/L), dosagem do de 
adsorvente (0,25-2 g/L), tempo de contato de 
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(0-1 h), pH (2-12) e temperatura (25-55 °C).To-
das as análises foram realizadas em duplicata. 
RESULTADOS: Os resultados obtidos most-
raram que o carvão foi capaz de remover o 
corante da solução aquosa com até 90 % de 
remoção após 30 min de adsorção. Observou-
se que o equilíbrio foi alcançado rapidamente, 
em torno de 15 min. A capacidade de adsor-
ção não foi significativamente influenciada 
pela massa do adsorvente na faixa estudada 
e decidiu-se utilizar uma dosagem de 1,0 g/L 
em todos os experimentos. Observou-se que 
o pH teve efeito marcante na capacidade de 
adsorção (qm) e obteve-se o melhor resultado 
em pH 5,0, com qm = 11 mg/g.   A concen-
tração inicial do corante teve efeito positivo 
na velocidade de adsorção no intervalo de 
2-12 mg/L. A temperatura teve efeito não sig-
nificativo sobre o equilíbrio de adsorção no 
intervalo estudado, para a concentração ini-
cial de 10 mg/L de corante. A velocidade de 
adsorção foi melhor descrita pelo modelo de 
pseudo-segunda ordem do que pelo modelo 
de pseudo-primeira ordem, pois os valores de 
qe calculados concordaram com os valores 
obtidos experimentalmente. (PIBIC/CNPq)
 

EQUILÍBRIO DE FASES A ALTA 
PRESSÃO EM SISTEMAS PETRÓLEO-

CO2

Maria Rosa Rocha Tenório Góes 
(Graduação em Engenharia de 

Petróleo e Gás/UNIT e NUESC/ITP, 
mariarosatenorio@hotmail.com), Marcos 

Aurelio Lucas (Programa de Mestrado 
em Engenharia de Processos/UNIT e 
NUESC/ITP, m.lucas@petrobras.com.

br), Elton Franceschi (Pós-Graduação em 
Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/

ITP, franscechi.elton@gmail.com), Claudio 
Dariva (Pós-Graduação em Engenharia de 

Processos/UNIT e NUESC/ITP, claudio_
dariva@itp.org.br), Montserrat Fortuny 

(Pós-Graduação em Engenharia de 
Proceessos/UNIT, NUESC/ITP, fhmontse@
yahoo.es) , Alexandre Ferreira Santos (Pós-

Graduação em Engenharia de Processos/
UNIT, NUESC/ITP, 

alexfsantos@hotmail.com) 

O estudo de equilíbrio de fases na indústria 
de petróleo tem papel fundamental na elab-
oração de projetos de desenvolvimento da 
produção. Para obter uma elevada recuper-
ação de óleo é preciso conhecer e modelar 

o comportamento dos fluidos quando sub-
metidos a variações de pressão, temperatura 
e composição, que ocorrem devido à própria 
natureza dos fluidos originais dos reservatóri-
os, ou pela mistura decorrente dos processos 
produtivos, como injeção de gás natural ou 
CO2. O dióxido de carbono tem apresentado 
um papel destacado na indústria petrolífera 
com a sua reinjeção em reservatórios naturais 
para aumento de recuperação de óleo ou para 
estoque em acumulações depletadas. Em es-
tudos de injeção de CO2 é comum o uso de 
simuladores composicionais de reservatórios, 
cuja representação do petróleo se dá por um 
número reduzido de frações. Para obter resul-
tados satisfatórios, é preciso dispor de dados 
experimentais de equilíbrio dos componentes 
estudados. Todavia, dados de equilíbrio de 
fases para misturas de CO2 com frações in-
termediárias e pesadas são escassos, devido 
a limitações nos métodos experimentais. (OB-
JETIVO) Visando superar estas deficiências, 
este trabalho teve como objetivo principal o 
estudo experimental do equilíbrio entre CO2 
e frações de petróleo claras e modelagem ter-
modinâmica dos sistemas investigados. (ME-
TODOLOGIA) A técnica empregada para os 
estudos de equilíbrio de fases foi baseada no 
método estático sintético. Neste método uma 
mistura de composição conhecida é sintetiza-
da em uma célula de equilíbrio de volume var-
iável. Depois de inserida a mistura na célula, a 
temperatura é estabilizada no valor desejado 
o sistema é pressurizado até que a mistura no 
interior da célula esteja em uma única fase. A 
partir deste momento a pressão é reduzida 
lentamente até o aparecimento de uma nova 
fase. A pressão é então registrada e o procedi-
mento repetido. As temperaturas investigadas 
variaram de 20 a 80°C e, para cada diferente 
temperatura investigada o procedimento é 
repetido. (RESULTADOS) Foram medidos da-
dos experimentais de equilíbrio de fases en-
volvendo três diferentes frações de petróleo 
e CO2. Para os sistemas envolvendo CO2 e as 
frações de petróleo designadas F1 e F2, o tipo 
de equilíbrio observado foi líquido-vapor com 
transições do tipo bolha e orvalho. Já para o 
sistema envolvendo CO2 e a fração designada 
F3, além do equilíbrio líquido-vapor, também 
foi observado equilíbrio do tipo líquido-líqui-
do. A correlação dos dados experimentais uti-
lizando a equação de Peng-Robinson, apre-
sentou-se bastante satisfatória. (PIBIC/CNPq)
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DESENVOLVIMENTO DE 
ESTRATÉGIAS DE APLICAÇÃO DE 
MICRO-ONDAS EM UNIDADES 
CONTÍNUA E BATELADA PARA 

QUEBRA DE EMULSÕES DE PETRÓLEO

Eloá Cristina Loureiro da Rocha 
(Graduação em Engenharia de Petróleo/

UNIT e NUESC/ITP, eloa_cristina14@
hotmail.com), Robson Luiz Moura Santos 
(Graduação em Engenharia de Petróleo/

UNIT e NUESC/ITP, robson_luiz_ms@
hotmail.com), Denisson Santos (Programa 
de Mestrado em Engenharia de Processos/

UNIT e NUESC/ITP, denis_s_santos@
hotmail.com), Montserrat Fortuny 

Heredia (Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/

ITP, fhmontse@yahoo.es), Alexandre 
Ferreira Santos (Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Processos/
UNIT e NUESC/ITP, 

alexfsantos@hotmail.com)

Por possuir tensoativos naturais e ser pro-
duzido juntamente com a água presente no 
subsolo, o petróleo forma emulsões altamente 
estáveis. Tais emulsões geram problemas para 
a indústria, devido a sua elevada viscosidade, 
prejudicam o sistema de bombeio e transfer-
ência, comprometem certas operações nas 
refinarias, representam volume ocioso na 
transferência e tancagem do petróleo e geram 
problemas de incrustação e corrosão nos ole-
odutos de exportação. Uma alternativa recon-
hecida na literatura por sua eficácia e rapidez 
na desestabilização de emulsões estáveis se 
dá com a aplicação de radiação micro-ondas. 
Neste trabalho, investiga-se a aplicação de 
energia micro-ondas sobre o processamento 
de emulsões de petróleos nas suas distintas 
formas de aplicação. Assim, o objetivo desta 
proposta é investigar a aplicação de radiação 
micro-ondas em sistemas batelada e contín-
uo visando a quebra de emulsões estáveis de 
petróleo. Espera-se contribuir para superar as 
deficiências das técnicas de processamento 
existentes por meio das vantagens ofereci-
das pela interação da radiação micro-ondas 
com a matéria. Isto feito por meio de inves-
tigação de eficiência de aquecimento em uni-
dades contínua e batelada multímodo e bate-
lada monomodo, em sistema aquoso (com e 
sem sal) e emulsões de petróleo. Buscar-se-
á ainda analisar parâmetros de otimização 
na maneira de aplicar radiação micro-ondas, 
visando o aumento da eficiência de separação.
Para tanto, foram realizados testes de quebra 

com emulsões sintetizadas em laboratório. Es-
sas emulsões foram caracterizadas quanto à 
distribuição do tamanho de gotas e teor de 
água. Em seguida, as amostras de emulsão 
foram processadas em reatores micro-ondas 
disponíveis comercialmente. Após o processa-
mento, a fase oleosa separada ou a emulsão 
não resolvida foi caracterizada quanto ao teor 
de água a fim de constatar a eficiência do pro-
cesso. O tempo de processamento não provo-
cou alterações consideráveis na eficiência de 
separação via aquecimento monomodo, em 
oposição ao que foi verificado com o aqueci-
mento multimodo. O sistema em fluxo con-
tínuo requer o estudo da influência de outras 
variáveis sobre a eficiência de separação. Em 
ambos os modos de aquecimento, verificou-
se que o teor de água, a temperatura e, sobr-
etudo a energia total aplicada são parâmetros 
preponderantes ao se almejar maiores eficiên-
cias de processamento. O aquecimento mono-
modo necessitou de menores quantidades de 
energia que o aquecimento multimodo para 
atingir a mesma temperatura e/ou eficiência 
de separação. Por outro lado, a presença de 
aditivos tende a minimizar os eventuais efeitos 
do modo de irradiação sobre a eficiência de 
separação, indicando que o uso combinado 
de micro-ondas e aditivos químicos constitui 
estratégia adequada para o processamento de 
emulsões altamente estáveis. (PIBIC/CNPq)

DESENVOLVIMENTO DE 
CATALISADORES CASCA-NÚCLEO 
DE Pt-Pb/C PARA A OXIDAÇÃO 
ELETROQUÍMICA DE GLICEROL

Eliane Mendonça Lima (Graduação em 
Engenharia de Petróleo   UNIT e LEN/ITP, 

elianemendonca1@hotmail.com), Lays 
Soares dos Reis Silva (PEP/UNIT e LEN/ITP, 
lays.reis@yahoo.com), Katlin Ivon Barrios 
Eguiluz (Professora pesquisadora do PEP/

UNIT e LEN/ITP, katlinbarrios@gmail.
com), Giancarlo Richard Salazar Banda 
(Professor pesquisador do PEP/UNIT e 

LEN/ITP, gianrsb@gmail.com).

Na área da eletrocatálise, várias pesquisas 
têm sido dedicadas ao desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de materiais voltados para 
expansão da geração de energia alternativa, 
como exemplo, as células a combustível. Neste 
contexto, estudos a respeito da oxidação de 
combustíveis orgânicos com o uso de eletro-
catalisadores nanométricos, vêm demonstran-
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do excelentes resultados e merecem maior 
aprofundamento pela viabilidade técnica ao 
funcionamento de dispositivos eletroquími-
cos, geradores de energia. O objetivo desta 
pesquisa é desenvolver eletrocatalisadores 
nanoestruturados do tipo casca-núcleo com-
postos por Pbnúcleo@Ptcasca suportados em 
carbono Vulcan XC72 pelo método de redução 
sucessiva para a oxidação eletroquímica de 
glicerol. O método de síntese utilizado no tra-
balho utilizou o ácido fórmico como agente 
redutor. As nanopartículas de Pb e Pt foram 
reduzidas e estabilizadas por dissolução dos 
precursores metálicos PbCl2 e H2PtCl6.6H2O. 
Estes precursores foram dissolvidos nas 
proporções estequiométrica adequadas em 
relação à quantidade de ácido fórmico (1 ml) 
e à quantidade de ácido hexacloroplatínico 
utilizada (0,032 g). As análises eletroquímicas 
dos catalisadores Pt3@Pb, Pt1@Pb1, Pt2@Pb 
e Pt@Pb2 e Pt/C em solução de H2SO4 0,5 
mol L-1, a temperatura de 25 ºC foram reali-
zadas usando uma velocidade  de varredura 
de 20 mV s-1, assim como usando cronoam-
periometria e curvas de polarização. Nos vol-
tamogramas foi possível observar que para 
todos os perfis há processos associados com 
a adsorção e dessorção de hidrogênio entre 
os potenciais de 0,05 e 0,04 V vs. EHMS. No 
caso dos eletrocatalisadores casca-núcleo ex-
iste algumas diferenças quanto às regiões de 
adsorção e dessorção, pois à medida que o Pb 
aumenta no eletrocatalisador, há uma redução 
nestas regiões. A presença dos picos adsorção 
e dessorção de hidrogênio está relacionada às 
diferentes orientações cristalográficas da plati-
na que estão expostas ao meio reacional, pois, 
cada uma delas apresenta energia diferente 
de adsorção e dessorção do hidrogênio. Por-
tanto, pode-se inferir que a melhor definição 
dos picos de adsorção e dessorção na região 
do hidrogênio apresentado pelo catalisador 
Pt3@Pb/C, deve-se a uma superfície catalítica 
mais rica em platina (sem qualquer influência 
do Pb). Por outro lado, curvas de cronoamper-
ometria obtidas a 0,5 V por 600 s, indicaram 
que a pseudodensidade de corrente das na-
nopartículas Pt3@Pb foram elevadas em todo 
o intervalo de tempo, o que mostrou uma es-
tabilidade superior para a reação de oxidação 
de glicerol, quando comparados aos outros 
catalisadores. Por fim, as curvas de polari-
zação mostraram que o catalisador Pt3@ teve 
um inicio da oxidação em potencias menores, 
quando comparados com os demais catalisa-
dores. Os resultados obtidos neste trabalho 
indicam a viabilidade da proposta inicial, que 
era o desenvolvimento de uma rota de síntese 
de nanocatalisadores casca-núcleo contendo 

platina e chumbo com atividades eletrocat-
alíticas satisfatórias para a oxidação de glicerol 
em meio ácido. PIBIC/CNPq
 

ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS 
CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE 
UM PROCESSO DE ADSORÇÃO 
DO COLESTEROL EM LEITE VIA 

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Daniel Silva Siqueira (Engenharia de 
Petróleo, PIBIC-FAPITEC danielsiqueira97@

yahoo.com.br), Gilderlan Rodrigues 
Oliveira2, Jéssica Matias Santos3, Cleide 

Mara Farias Soares4, Manuela Souza Leite4.

(INTRODUÇÃO) O leite um alimento de 
grande importância na alimentação humana é 
constituído por proteínas, lipídios, carboidra-
tos, minerais, vitaminas, água, além do coles-
terol que se trata de um esterol animal impor-
tante, e é encontrado em todas as células e 
tecidos de animais e humanos. Quando o teor 
de colesterol está alto no sangue, há prejuízos 
à saúde causando doenças cardiovasculares. 
Dentre os processos físicos para redução do 
colesterol em leite se destaca o mecanismo de 
adsorção em coluna. A necessidade crescente 
da otimização de produtos e processos tem 
levado profissionais de diferentes formações 
a buscarem técnicas sistemáticas de plane-
jamentos estatísticos. Com o interesse de se 
determinar as variáveis influentes em um pro-
cesso e otimizar as condições operacionais 
utilizadas, este trabalho propõe a utilização 
da ferramenta estatística baseada em  plane-
jamento fatorial. (OBJETIVO) Este trabalho tem 
como objetivo empregar a técnica de plane-
jamento experimental para avaliar a influência 
das variáveis: Altura (cm), Vazão (ml/min), e 
Tempo (h), no processo de remoção do co-
lesterol por adsorção. (METODOLOGIA) Os 
ensaios de análise estatística foram realizados 
em leito fixo, contendo sílica gel como matriz, 
em uma coluna de vidro com diâmetro e altu-
ra estipulados. A solução foi bombeada em 
fluxo ascendente com o auxílio de uma bomba 
peristáltica, sendo a temperatura controlada 
por meio de um banho termostático. Um re-
cipiente de vidro foi utilizado para a coleta em 
períodos de tempos pré-determinados. Para 
quantificar a quantidade de colesterol adsor-
vida pelo adsorvente, foi utilizada a técnica de 
espectrofotometria. A dosagem de colesterol 
foi então inicialmente determinada a partir de 
uma curva de calibração. Um planejamento 
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experimental estatístico foi realizado para se 
determinar as condições operacionais. Após a 
realização dos experimentos foram analisadas 
as respostas baseadas em técnicas estatísticas 
para avaliar o efeito de cada variável estu-
dada. (RESULTADOS) Para avaliar a eficiência 
dessa ferramenta estatística, utilizou-se um 
planejamento fatorial no estudo de remoção 
do colesterol do leite por adsorção em coluna. 
O grau de significância das variáveis estuda-
das no processo foi avaliado a partir de um 
modelo empírico e dos gráficos de Pareto, Su-
perfície e Contorno desenvolvidos no software 
STATISTICA versão 8.0. Os resultados obtidos 
mostram que a maior adsorção foi de aproxi-
madamente 70%, nas seguintes condições: 
tempo 0,5 (h), Altura 3 cm e Vazão 3 mL/min. 
As variáveis que tiveram maior influência no 
processo foram altura e vazão. Desta forma 
podemos concluir que o planejamento experi-
mental é uma importante ferramenta para es-
tudar o efeito conjunto de vários fatores sobre 
uma variável resposta de interesse com uma 
menor quantidade de experimentos. (REFER-
ÊNCIAS) Valente, G. F. S., M.S., Remoção de co-
lesterol da gordura do leite por adsorção em 
sílica-gel, Tese (Pós-Graduação), Universidade 
Federal de Viçosa, 2000 e Chang E. J., Kwak 
H.S., Oh H.I., Optimization of cholesterol re-
moval conditions homogenized milk by treat-
ment with saponin, 2001.

SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS 
COMPOSTOS POR ACETONITRILA 
E POLIÓIS PARA A EXTRAÇÃO DE 

VANILINA

Isabela Nascimento Souza (isabela__
souzza@hotmail.com); Gustavo de Brito 
Cardoso (gulider@yahoo.com.br); Álvaro 
Silva Lima (aslima2001@yahoo.com.br); 

Cleide Mara Faria Soares (cleide18@yahoo.
com.br).

INTRODUÇÃO: A presente pesquisa fez o uso 
de acetonitrila e polióis para a formação de 
sistemas aquosos bifásicos (SABs), aplicando-
o na partição da vanilina. Estudos comprovam 
que os SABs são amplamente empregados na 
purificação de biomoléculas, pois propiciam 
alto grau de purificação e recuperação, uti-
liza componentes acessíveis e menos agres-
sivos ao meio ambiente, possui baixo custo 
de operação, e evidenciam o seu potencial de 
aplicação a nível industrial, identificando os 
sistemas mais adequados para separação de 

determinadas biomoléculas, além de ser uma 
importante técnica para extração e purificação 
de biomoléculas. Em meio aquoso, muitos 
pares de solutos podem ser utilizados para 
preparar SABs, e apesar do seu interesse, pou-
cos trabalhos tem sido realizados relatando 
o uso de monossacarídeos e dissacarídeos. E 
em geral, esses compostos evitam a perda da 
atividade enzimática e inibem a agregação ir-
reversível de proteínas (Chi et al., 2003). Fato 
este que garante a segurança, eficácia e el-
egância das formulações aquosas que aumen-
tam a vida de prateleira das espécies ativas e 
imunogênicas de uma macromolécula biológi-
ca (Kumar et al., 2011). OBJETIVOS: Objetivo 
Geral: Extração da vanilina por meio de siste-
mas aquosos bifásicos utilizando polióis e ace-
tonitrila. Objetivos específicos: 1 ¿ Construção 
de curvas binodais para sistemas com polióis e 
acetonitrila; 2 - Ajuste do modelo matemático 
para as linhas de amarração; 3 - Avaliação do 
efeito da acetonitrila, da sua concentração e 
dos polióis na partição da vanilina. METOD-
OLOGIA: Os materiais que foram utilizados 
durante a pesquisa foram: os polióis (Erythri-
tol, Sorbitol, Maltitol, Glicerol e Xilitol) e ace-
tonitrila. Foram montados sistemas aquosos 
bifásicos onde através do diagrama de fases 
foram feitas as linhas de amarração (tie lines ¿ 
TL), por meio da observação desses diagramas 
de fases obteve-se a formação do sistema. 
Utilizou-se de equações para a determinação 
dos coeficientes de partição, das recuperações 
da biomolécula e do fator de purificação. RE-
SULTADOS: O diagrama de fases foi determi-
nado a 298 K, e notou-se que o número de 
hidroxilas na estrutura do poliol é decisivo na 
facilidade de formação das fases, e por fim 
cumpre registrar a observação de que o maior 
coeficiente de partição ocorreu para sorbitol 
independentemente do ponto de mistura uti-
lizado. As recuperações da biomolécula ficar-
am entre 88,77 e 98,93%.
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Diante dos problemas causados pelos com-
postos sulfurados ao meio ambiente, os 
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órgãos de controle ambiental (Conama) esta-
beleceram novos regulamentos para reduzir 
o teor de enxofre nos combustíveis, quer seja 
diesel, gasolina, álcool, biodiesel e gás natural. 
Com intuito de desenvolver novas fases ad-
sorventes que atendam aos limites estabeleci-
dos pela legislação este trabalho desenvolveu 
um novo material, agregando um composto 
orgânico ionizado (líquido iônico, LI) em ad-
sorvente sólido de alta área superficial (sílica) 
para remoção de composto sulfurado pre-
sente no petróleo. O dibenzotiofeno foi sele-
tivamente removido por adsorção utilizando 
N¿metil¿ imidazólio com ânion N(Tf2)- supor-
tado em sílica. As amostras foram caracteriza-
das por técnicas clássicas de caracterização de 
materiais sólidos: área específica superficial e 
volume de poros por adsorção/dessorção de 
N2, titulação de cloreto livre, CHN e espectro-
scopia no infravermelho com transformada de 
Fourier. A capacidade de adsorção de diben-
zotiofeno em Sil-IMI-N(Tf2)- no equilíbrio 
(qe) aumentou de 0,2 a 1,0 mg/g com o in-
cremento da concentração inicial do poluente 
de 25 a 100 mg/L. Os parâmetros cinéticos 
do processo de adsorção do dibenzotiofeno 
sobre a Sil-IMI-N(Tf2)- foram obtidos a partir 
da regressão linear dos modelos de pseudo-
primeira ordem e de pseudo-segunda ordem, 
sendo que este último descreveu melhor o 
processo de adsorção.

SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS 
COMPOSTOS POR ACETONITRILA 
E POLIÓIS PARA A EXTRAÇÃO DE 

VANILINA

Isabela Nascimento Souza (isabela__
souzza@hotmail.com); Gustavo de Brito 
Cardoso (gulider@yahoo.com.br); Álvaro 
Silva Lima (aslima2001@yahoo.com.br); 

Cleide Mara Faria Soares (cleide18@yahoo.
com.br).

A presente pesquisa fez o uso de acetonitrila 
e polióis para a formação de sistemas aquo-
sos bifásicos (SABs), aplicando-o na partição 
da vanilina. Estudos comprovam que os SABs 
são amplamente empregados na purificação 
de biomoléculas, pois propiciam alto grau 
de purificação e recuperação, utiliza compo-
nentes acessíveis e menos agressivos ao meio 
ambiente, possui baixo custo de operação, 
e evidenciam o seu potencial de aplicação a 
nível industrial, identificando os sistemas mais 
adequados para separação de determinadas 

biomoléculas, além de ser uma importante 
técnica para extração e purificação de bio-
moléculas. Em meio aquoso, muitos pares de 
solutos podem ser utilizados para preparar 
SABs, e apesar do seu interesse, poucos tra-
balhos tem sido realizados relatando o uso de 
monossacarídeos e dissacarídeos. E em geral, 
esses compostos evitam a perda da atividade 
enzimática e inibem a agregação irreversível 
de proteínas (Chi et al., 2003). Fato este que 
garante a segurança, eficácia e elegância das 
formulações aquosas que aumentam a vida de 
prateleira das espécies ativas e imunogênicas 
de uma macromolécula biológica (Kumar et 
al., 2011). Objetivo Geral: Extração da vanilina 
por meio de sistemas aquosos bifásicos utili-
zando polióis e acetonitrila. Objetivos especí-
ficos: 1 - Construção de curvas binodais para 
sistemas com polióis e acetonitrila; 2 - Ajuste 
do modelo matemático para as linhas de am-
arração; 3 - Avaliação do efeito da acetonitrila, 
da sua concentração e dos polióis na partição 
da vanilina. Os materiais que foram utilizados 
durante a pesquisa foram: os polióis (Erythri-
tol, Sorbitol, Maltitol, Glicerol e Xilitol) e ace-
tonitrila. Foram montados sistemas aquosos 
bifásicos onde através do diagrama de fases 
foram feitas as linhas de amarração (tie lines - 
TL), por meio da observação desses diagramas 
de fases obteve-se a formação do sistema. 
Utilizou-se de equações para a determinação 
dos coeficientes de partição, das recuperações 
da biomolécula e do fator de purificação. O 
diagrama de fases foi determinado a 298 K, e 
notou-se que o número de hidroxilas na es-
trutura do poliol é decisivo na facilidade de 
formação das fases, e por fim cumpre registrar 
a observação de que o maior coeficiente de 
partição ocorreu para sorbitol independente-
mente do ponto de mistura utilizado. As recu-
perações da biomolécula ficaram entre 88,77 
e 98,93%.
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Diante dos problemas causados pelos com-
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órgãos de controle ambiental (Conama) esta-
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beleceram novos regulamentos para reduzir 
o teor de enxofre nos combustíveis, quer seja 
diesel, gasolina, álcool, biodiesel e gás natural. 
Com intuito de desenvolver novas fases ad-
sorventes que atendam aos limites estabeleci-
dos pela legislação este trabalho desenvolveu 
um novo material, agregando um composto 
orgânico ionizado (líquido iônico, LI) em ad-
sorvente sólido de alta área superficial (sílica) 
para remoção de composto sulfurado pre-
sente no petróleo. O dibenzotiofeno foi sele-
tivamente removido por adsorção utilizando 
N¿metil¿ imidazólio com ânion N(Tf2)- supor-
tado em sílica. As amostras foram caracteriza-
das por técnicas clássicas de caracterização de 
materiais sólidos: área específica superficial e 
volume de poros por adsorção/dessorção de 
N2, titulação de cloreto livre, CHN e espectro-
scopia no infravermelho com transformada de 
Fourier. A capacidade de adsorção de diben-
zotiofeno em Sil-IMI-N(Tf2)- no equilíbrio 
(qe) aumentou de 0,2 a 1,0 mg/g com o in-
cremento da concentração inicial do poluente 
de 25 a 100 mg/L. Os parâmetros cinéticos 
do processo de adsorção do dibenzotiofeno 
sobre a Sil-IMI-N(Tf2)- foram obtidos a partir 
da regressão linear dos modelos de pseudo-
primeira ordem e de pseudo-segunda ordem, 
sendo que este último descreveu melhor o 
processo de adsorção.

ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS 
CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE 
UM PROCESSO DE ADSORÇÃO 
DO COLESTEROL EM LEITE VIA 

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Daniel Silva Siqueira (Engenharia de 
Petróleo, PIBIC-FAPITEC danielsiqueira97@

yahoo.com.br), Gilderlan Rodrigues 
Oliveira, Jéssica Matias Santos, Cleide 

Mara Farias Soares, Manuela Souza Leite

(INTRODUÇÃO) O leite um alimento de 
grande importância na alimentação humana é 
constituído por proteínas, lipídios, carboidra-
tos, minerais, vitaminas, água, além do coles-
terol que se trata de um esterol animal impor-
tante, e é encontrado em todas as células e 
tecidos de animais e humanos. Quando o teor 
de colesterol está alto no sangue, há prejuízos 
à saúde causando doenças cardiovasculares. 
Dentre os processos físicos para redução do 
colesterol em leite se destaca o mecanismo de 
adsorção em coluna. A necessidade crescente 
da otimização de produtos e processos tem 

levado profissionais de diferentes formações 
a buscarem técnicas sistemáticas de plane-
jamentos estatísticos. Com o interesse de se 
determinar as variáveis influentes em um pro-
cesso e otimizar as condições operacionais 
utilizadas, este trabalho propõe a utilização 
da ferramenta estatística baseada em  plane-
jamento fatorial. (OBJETIVO) Este trabalho tem 
como objetivo empregar a técnica de plane-
jamento experimental para avaliar a influência 
das variáveis: Altura (cm), Vazão (ml/min), e 
Tempo (h), no processo de remoção do co-
lesterol por adsorção. (METODOLOGIA) Os 
ensaios de análise estatística foram realizados 
em leito fixo, contendo sílica gel como matriz, 
em uma coluna de vidro com diâmetro e altu-
ra estipulados. A solução foi bombeada em 
fluxo ascendente com o auxílio de uma bomba 
peristáltica, sendo a temperatura controlada 
por meio de um banho termostático. Um re-
cipiente de vidro foi utilizado para a coleta em 
períodos de tempos pré-determinados. Para 
quantificar a quantidade de colesterol adsor-
vida pelo adsorvente, foi utilizada a técnica de 
espectrofotometria. A dosagem de colesterol 
foi então inicialmente determinada a partir de 
uma curva de calibração. Um planejamento 
experimental estatístico foi realizado para se 
determinar as condições operacionais. Após a 
realização dos experimentos foram analisadas 
as respostas baseadas em técnicas estatísticas 
para avaliar o efeito de cada variável estu-
dada. (RESULTADOS) Para avaliar a eficiência 
dessa ferramenta estatística, utilizou-se um 
planejamento fatorial no estudo de remoção 
do colesterol do leite por adsorção em coluna. 
O grau de significância das variáveis estuda-
das no processo foi avaliado a partir de um 
modelo empírico e dos gráficos de Pareto, Su-
perfície e Contorno desenvolvidos no software 
STATISTICA versão 8.0. Os resultados obtidos 
mostram que a maior adsorção foi de aproxi-
madamente 70%, nas seguintes condições: 
tempo 0,5 (h), Altura 3 cm e Vazão 3 mL/min. 
As variáveis que tiveram maior influência no 
processo foram altura e vazão. Desta forma 
podemos concluir que o planejamento experi-
mental é uma importante ferramenta para es-
tudar o efeito conjunto de vários fatores sobre 
uma variável resposta de interesse com uma 
menor quantidade de experimentos. (REFER-
ÊNCIAS) Valente, G. F. S., M.S., Remoção de co-
lesterol da gordura do leite por adsorção em 
sílica-gel, Tese (Pós-Graduação), Universidade 
Federal de Viçosa, 2000 e Chang E. J., Kwak 
H.S., Oh H.I., Optimization of cholesterol re-
moval conditions homogenized milk by treat-
ment with saponin, 2001.
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MICRO-ONDAS EM UNIDADES 
CONTÍNUA E BATELADA PARA 

QUEBRA DE EMULSÕES DE PETRÓLEO

Eloá Cristina Loureiro da Rocha (Graduação 
em Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/

ITP, eloa_cristina14@hotmail.com), 
Robson Luiz Moura Santos (Graduação em 

Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/
ITP, robson_luiz_ms@hotmail.com), 

Denisson Santos (Programa de Mestrado 
em Engenharia de Processos/UNIT e 

NUESC/ITP, denis_s_santos@hotmail.com), 
Montserrat Fortuny Heredia (Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia de 
Processos/UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@

yahoo.es), Alexandre Ferreira Santos 
(Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/
ITP, alexfsantos@hotmail.com).

Por possuir tensoativos naturais e ser pro-
duzido juntamente com a água presente no 
subsolo, o petróleo forma emulsões altamente 
estáveis. Tais emulsões geram problemas para 
a indústria, devido a sua elevada viscosidade, 
prejudicam o sistema de bombeio e transfer-
ência, comprometem certas operações nas 
refinarias, representam volume ocioso na 
transferência e tancagem do petróleo e geram 
problemas de incrustação e corrosão nos ole-
odutos de exportação. Uma alternativa recon-
hecida na literatura por sua eficácia e rapidez 
na desestabilização de emulsões estáveis se 
dá com a aplicação de radiação micro-ondas. 
Neste trabalho, investiga-se a aplicação de 
energia micro-ondas sobre o processamento 
de emulsões de petróleos nas suas distintas 
formas de aplicação. Assim, o objetivo desta 
proposta é investigar a aplicação de radiação 
micro-ondas em sistemas batelada e contín-
uo visando a quebra de emulsões estáveis de 
petróleo. Espera-se contribuir para superar as 
deficiências das técnicas de processamento 
existentes por meio das vantagens oferecidas 
pela interação da radiação micro-ondas com 
a matéria. Isto feito por meio de investigação 
de eficiência de aquecimento em unidades 
contínua e batelada multímodo e batelada 
monomodo, em sistema aquoso (com e sem 
sal) e emulsões de petróleo. Buscar-se-á ainda 
analisar parâmetros de otimização na maneira 
de aplicar radiação micro-ondas, visando o 
aumento da eficiência de separação. 
Para tanto, foram realizados testes de quebra 
com emulsões sintetizadas em laboratório. Es-

sas emulsões foram caracterizadas quanto à 
distribuição do tamanho de gotas e teor de 
água. Em seguida, as amostras de emulsão 
foram processadas em reatores micro-ondas 
disponíveis comercialmente. Após o processa-
mento, a fase oleosa separada ou a emulsão 
não resolvida foi caracterizada quanto ao teor 
de água a fim de constatar a eficiência do pro-
cesso. O tempo de processamento não provo-
cou alterações consideráveis na eficiência de 
separação via aquecimento monomodo, em 
oposição ao que foi verificado com o aqueci-
mento multimodo. O sistema em fluxo con-
tínuo requer o estudo da influência de outras 
variáveis sobre a eficiência de separação. Em 
ambos os modos de aquecimento, verificou-
se que o teor de água, a temperatura e, sobr-
etudo a energia total aplicada são parâmetros 
preponderantes ao se almejar maiores eficiên-
cias de processamento. O aquecimento mono-
modo necessitou de menores quantidades de 
energia que o aquecimento multimodo para 
atingir a mesma temperatura e/ou eficiência 
de separação. Por outro lado, a presença de 
aditivos tende a minimizar os eventuais efeitos 
do modo de irradiação sobre a eficiência de 
separação, indicando que o uso combinado 
de micro-ondas e aditivos químicos constitui 
estratégia adequada para o processamento de 
emulsões altamente estáveis.  PIBIC/CNPq

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 
E QUÍMICA POR GCMS E GCXGC DO 

BIO-ÓLEO DE DENDÊ E FIBRA DE 
COCO VERDE

Monique Gomes Melo de Souza (mo_mlk@
hotmail.com); Laiza Canielas Krause (laiza_

canielas@hotmail.com)

OBTENÇÃO DE ISOLADOS RAROS 
E ANÁLISE DO POTENCIAL 

BIOTECNOLÓGICO NO CONTROLE 
DE Alternaria alternata E Fusarium 

oxysporum

Hallana Souza Santos/hallana_8@hotmail.
com, Leandro Eugenio Cardamone Diniz 

leandrodiniz@yahoo.com.br.



66 Anais 2013
Universidade Tiradentes

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

IMOBILIZAÇÃO DE PEROXIDASE 
VEGETAL COMERCIAL E POTENCIAL 

APLICAÇÃO NA OBTENÇÃO DE 
BIOAROMAIMOBILIZAÇÃO DE 

PEROXIDASE VEGETAL COMERCIAL 
E POTENCIAL APLICAÇÃO NA 

OBTENÇÃO DE BIOAROMA

Dheine Santana Monteiro Silveira 
(Farmácia-LPA/ITP/UNIT, Dheimonteiro@
hotmail.com);Raiane Maiara Cardoso dos 
Santos, (Farmácia-LPA/ITP/UNIT, Raii56@
hotmail.com); Flávia Michelle Silva Santos 

(LPA/ITP/UNIT, flaviabiotec@gmail.
com); Heiddy Márquez Alvarez (UEFS/
LAPRON,marquezheiddy@gmail.com); 

Álvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, alvaro_
lima@itp.org.br); Alini Tinoco Fricks (LEB/
ITP/UNIT, alinitf@yahoo.com.br); Cleide 
Mara Faria Soares (LPA/ITP/UNIT, cleide.

soares@pq.cnpq.br)

DESENVOLVIMENTO DE FILMES 
BIODEGRADÁVEIS INCORPORADA 

COM ADITIVOS NATURAIS

Petherson Araújo da Silva, Isabele Souza 
Mello Silva, Klebson Silva Santos, Andriele 

Mendonça Barbosa, Francine Ferreira 
Padilha

IMOBILIZAÇÃO DE LIPASE DE 
Burkholderia cepacia EM SÍLICA 

AEROGEL NA PRESENÇA DE LÍQUIDO 
IÔNICO

Jessica Almeida Lisboa (jessica_lisboaa@
live.com); Anderson dos Santos Barbosa 

(andinhobarbosa@hotmail.com); Matheus 
Albuquerque Almeida de Oliveira 

(matheus_albuquerque883@hotmail.com); 
Alini Tinoco Fricks (alinitf@yahoo.com.

br); Álvaro Silva Lima (aslima2001@yahoo.
com.br); Elton Franceschi (elton@itp.

org.br); Cleide Mara Faria Soares (cleide_
mara@itp.org.br).

DESENVOLVIMENTO DE 
MEMBRANAS A PARTIR DA 
PROTEÍNA DO PÓLEN PARA 

APLICAÇÃO EM CICATRIZAÇÃO DE 
FERIDAS ABERTAS.

Juliana Cordeiro Cardoso/ juaracaju@
yahoo.com.br

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE 
MICROESFERAS DE QUITOSANA 
MESOPOROSAS VIA  MOLDE  DE 

NANOPARTÍCULAS DE PRATA, PARA 
APLICAÇÃO EM BIOPROCESSOS E 
CARREAMENTO DE FÁRMACOS

Jamiel Menezes / jamielmenezes@gmail.
com e Luiz Pereira / lupeco7@hotmail.com

UM NOVO MÉTODO PARA A 
SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE 

CaCu3Ti4O12 VIA ELETRÓLISE

Yuri Matheus Santana Dias / 
yurimatheussd@gmail.com; Franciele 

de Oliveira Freitas Bergamaski / 
francielebergamaski@gmail.com;  Álvaro 
Silva Lima / aslima2001@yahoo.com.br 
; Ronaldo Santos da Silva / rsilvafisica@
gmail.com ; Katlin Ivon Barrios Eguiluz /  

katlinbarrios@gmail.com; Giancarlo Richard 
Salazar Banda / gianrsb@gmail.com 

EQUILÍBRIO DE FASES A 
ALTA PRESSÃO DO SISTEMA 

PROPILENOGLICOL + PROPANO + 
AOT

Pedro Henrique Feitosa (Curso de 
Engenharia Civil, UNIT e LEB/ITP/

UNIT, pedro_henrique2007_@hotmail.
com), Mariana Sampaio Lomes (Curso 

de Farmácia, UNIT e LEB/ITP/UNIT, 
mariana_lomes@yahoo.com.br); Bruno 

M. Leite (Curso de Engenharia Ambiental, 
UNIT e NUESC, brunomenezesleite@

yahoo.com.br); Heiddy M. Alvarez 
(Universidade Estadual de Feira de 
Santana, marquezheiddy@gmail.

com), Elton Franceschi (UNIT e NUESC, 
eltonfranceschi@yahoo.com.br); Alini 

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



67Anais 2013
Universidade Tiradentes

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

BIOSSÍNTESE DE NANOCOMPOSITO DE 
OURO

Klebson Silva Santos

APLICAÇÃO DE DENDRÍMEROS 
DE POLI-AMIDOAMINA COMO 

NANOCARREGADORES DE VACINAS 
PEPTÍDICAS CONTRA CHLAMYDIA 

TRACHOMATIS
Layane Fernandes Ferreira

REOLOGIA INTERFACIAL CISALHANTE DE 
SISTEMAS PETRÓLEO-ÁGUA

Camila Freitas Santana

RESULTADOS PRELIMINARES DA 
PRODUÇÃO DE GOMA XANTANA A 

PARTIR DE BIODIESEL
Davi da S. Ferreira (Farmácia/UNIT/
davi_farmacia@hotmail.com), Felipe 

A. Costa (Eng. de Petróleo/UNIT/
felipesurf69@hotmail.com), Ubiratan R. 
Santos (Farmácia /UNIT/ubiratanrios@

yahoo.com.br), Klebson S. Santos 
(RENORBIO/kssamb@hotmail.com), Maria 

Lucila Hernández-Macedo (PBI/UNIT/
lucyherma@hotmail.com), Jorge A. López 

(PBI /UNIT/jorgejal@gmail.com)





Anais 2013
Universidade Tiradentes

XV seMInÁrIo De InICIAção CIentÍFICA
proBIC/proVIC

agrÁrias, saÚde e BiológiCas





71Anais 2013
Universidade Tiradentes

AGRÁRIAS, SAÚDE e BIOLÓGICAS

ANÁLISE E APRENDIZAGEM DA 
GESTÃO FARMACÊUTICA: UMA 

ANÁLISE DE CASO.
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Este estudo de caso teve como objetivo aval-
iar a gestão da qualidade do atendimento de 
uma farmácia e a práxis acadêmica. Para tanto, 
foram aplicados questionários aos clientes/ 
pacientes da farmácia analisada, constando de 
perguntas objetivas/subjetivas, visando avaliar 
percepções do cliente/paciente sobre: praça 
(ponto-de-venda), produtos, atendimento, so-
bre o farmacêutico, motivos e hábitos da pro-
cura pela farmácia e satisfação pelos serviços 
oferecidos. Foram aplicados cento e três 
questionários no período de agosto à dezem-
bro de 2012 e teve um resultado satisfatório 
em relação a percepção dos clientes sobre o 
ponto de venda e sobre os serviços farmacêu-
ticos. Foi discutido o layout da farmácia, os 
questionamentos que os clientes faziam com 
relação ao espaço físico interno da farmácia, 
a troca de mercadorias, os produtos expos-
tos e os preços dos mesmos. Os resultados 
da análise dos serviços de aferição de Pressão 
Arterial Sistêmica, aplicação de medicamentos 
injetáveis e serviços cognitivos na dispensação 
mostraram índices de satisfação, em geral,  
muito bom . Os pesquisadores participaram 
ativamente de todas as etapas das pesquisas, 
os iniciadores científicos puderam vivenciar a 
prática ainda incipiente nos cursos de farmá-
cia, a análise da gestão farmacêutica, pelo qual 
concluíram a necessidade de melhor vivenciar 
estas experiências, competência exigida aos 
farmacêuticos sete estrelas. (PROVIC)

EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE 
PEROXIDASE DE RABANETE 
(RAPHANUS SATIVUS L.) EM 
SISTEMA AQUOSO BIFÁSICO

Kennedy Costa da Conceição / 
Kennedycosta16@hotmail.com);  
Me. Fernanda Menezes Pereira / 

Fernanda.m.farm@gmail.com ; Dr. Alini 
Tinoco Fricks / alinitf@yahoo.com.br 

A produção em escala industrial de enzimas 
e outras biomoléculas de interesse comercial 
e biotecnológicas dependem estritamente de 

técnicas adotadas para a separação ou puri-
ficação. Isso leva a ter uma sensibilidade té-
rmica a obtenção em baixas concentrações 
entre outros fatores, prejudicam a purificação 
industrial e levam á utilizar técnicas de alto 
custo como a cromatografia. Assim a pes-
quisa e o desenvolvimento de técnicas mais 
econômicas e simplificadas para a purificação 
de enzimas e biomoléculas estão em grandes 
interesses. Uma das enzimas mais aplicadas 
atualmente são as peroxidases, que é uma 
molécula cheia de elétrons, geralmente es-
sas, são encontradas em várias classes, ou 
seja, pode-se ser animal, vegetal e até em ser 
humano (microbiana), com isso a uma carac-
terização da peroxidase por um ciclo catalítico 
através dos substratos que pode ser de raiz 
forte (HRP) onde, essa é rabanete (Raphanus 
sativus L.). Essa é uma enzima, que apresenta 
um grupo heme, no seu centro catalítico. Este 
tipo de raiz, encontra-se em regiões tempera-
das devido ao alto prazer culinário local. Para 
que isso se ocorra à extração e purificação de-
terminou um método chamado SABs (Sistema 
Aquoso Bifásico), que é uma extração liqui-
do-liquido de duas fases aquosas utilizando 
técnicas de polimerização, que uma delas é 
o PEG (polietilenoglicol). Com essas técnicas 
elaboramos atividades enzimáticas, onde seu 
interrese é verificar onde se localiza a enzima, 
pode-se está no topo ou fundo, em seguida 
com os seus resultados foram colocados no 
diagrama de fases, para haver uma caracteri-
zação, onde os SABs obtiveram informações 
das concentrações dos PEG (1500, 4000, 6000, 
8000 e 20000) e tampão. Estas informações 
eram dadas pelas tié-lines (linhas de infor-
mação) obtidos pelos PEGs que dentro dos re-
sultados apresentados o PEG 4000 e 8000 não 
teve um efeito significativo, isso implica que 
as TLs são praticamente paralelas uma à outra. 
Outro tipo de técnica é a participação da HRP 
na atividade que seria a Placa de Eletroforese 
em que é realizado a (25 e 4)ºC, mais aconte-
ceu que não ouve atividade em nenhuma fase. 
Depois desses acontecimentos foram modifi-
cadas as massas moleculares que variaram em 
um tampão (K2HPO4, KH2PO4), tendo varias 
interações e ligações no coeficiente de partici-
pação. Outra técnica é a influencia de vários 
de tipos de sais de sódio (ânions) (NaSCN, 
Nal, NaBr, Na2HPO4, NaSO4) para verificar a 
relação(comparação) dos efeitos dos ânions 
em relação aos dos sais de cloro (cátions) ( 
CaCl2, MgCl2, Nacl, Kcl ) na partição da per-
oxidase. O coeficiente de Partição (Ke) é pra 
ter uma relação (mistura) entre as concen-
trações, e foi que aconteceu com o PEG 1500 
e 4000 onde teve uma grande atividade, prin-
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cipalmente no fundo (fase), mais depois de 
varias tentativas, verificou-se que o de 4000 
tem um parâmetro maior que 1500 onde seu 
coeficiente foi de 0,35. Em seguida foi realiza-
do o PEG em concentração de 7 %, em reação 
com KCl onde resultou em 0,018. Portanto o 
SAB/PEG em tampão foi aplicado com sucesso 
para a peroxidase de rabanete, tendo um fa-
tor de recuperação de aproximadamente 99%. 
(PROVIC)

AVALIAÇÃO DO EFEITO DO ÓLEO 
ESSENCIAL DA ALPINIA ZERUMBET, 

ZINGIBERACEAE NO PROCESSO 
CICATRICIAL APÓS TENOTOMIA NO 
TENDÃO DO CALCÂNEO EM RATOS

Danielle Souza de Santana (danielle.
souza@hotmail.com); Gabrielle Barrozo 
Novais (gabrielle_novaiscat@hotmail.

com); Luciano dos Santos Júnior (luciano_
fst@hotmail.com); Sheyla Rodrigues 

(shelrodrigues@hotmail.com); Rose Nely 
Pereira Filho (byrositha@yahoo.com.br); 
Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque 

Júnior (ricardo.patologia@uol.com.
br); Edna Aragão Farias Cândido (edna_

aragao1@globo.com)

O corpo humano responde as lesões com 
processo de cura. Essa resposta inclui in-
flamação, proliferação e remodelamento. A 
Alpinia zerumbet é uma planta herbácea, da 
família Zingiberaceae, encontrada em abun-
dante quantidade no nordeste brasileiro onde 
é conhecida como  colônia . Popularmente, 
todas as partes da planta são utilizadas de 
formas diferentes as indicações clínicas como, 
dores de cabeça, atividades relaxante, anti-hi-
pertensiva, atividade antiespasmódica e efeito 
relaxante do tônus basal. A escolha do óleo 
essencial da Alpinia zerumbet, Zingiberaceae 
(OEAz) como  matéria prima  para ser utiliza-
do no tratamento de cicatrização é baseada 
nesses estudos acima relatados, demonstran-
do a característica antiinflamatória. Com a fi-
nalidade de continuar os estudos com o óleo 
essencial da Alpinia zerumbet se pesquisou 
processo cicatricial em tendão de rato. O ob-
jetivo da pesquisa foi avaliar o efeito da Al-
pinia zerumbet, Zingiberaceae no processo 
cicatricial após tenotomia do tendão do cal-
câneo em ratos. Foram utilizadas 36 ratos da 
raça Wistar, com 5 semanas de idade e ambos 
os sexos provenientes do Biotério da Universi-

dade Tiradentes. Os 06 grupos tratados em 03 
tempos (14, 30 e 90 dias) divididos em tratado 
e controle em cada tempo. Consistiram grupo 
tratado o tendão do calcâneo da pata direita 
traseira que recebeu dose 0,1mL/100g do óleo 
essencial da Alpinia zerumbet a 33%, enquan-
to que o controle foi a pata esquerda traseira 
que foi apenas o tween com óleo vegetal. Para 
a análise quantitativa, os resultados foram 
analisados utilizando ANOVA unicaudal com 
post hoc de Tukey ou Student onde p<0,05 
foi significativo. Com esse estudo observamos 
que o tendão do calcâneo da pata traseira 
tratada, apresentou uma analise histológica 
diferenciada da pata controle, uma vez que o 
OAEz mostrou possuir ação anti-inflamatória, 
ação essa que pode influenciou diretamente 
no processo cicatricial. (PROVIC)

INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO, 
EM LONGO PRAZO, COM ÓLEO 

ESSENCIAL DE ALPÍNIA SPECIOSA NO 
TECIDO PULMONAR EM MODELO DE 

FIBROSE PULMONAR.

Cristiano Barreto de Miranda ( 
Fisioterapeuta pela Universidade 
Tiradentes (UNIT), Laboratório de 
Produtos Naturais e Biotecnologia 

LPNB/ITP cristianobarretofisio@live.
com); Leonardo Lacks Melo (Graduando 
do 6º período do curso de Fisioterapia 

da Universidade Tiradentes (UNIT)   
Laboratório de Produtos Naturais e 

Biotecnologia, leolacks@hotmail.com); 
Edna Aragão Farias Cândido (Doutora em 

Biotecnologia RENORBIO/UNIT, Professora 
do Curso de Fisioterapia e do Mestrado 
em Saúde e Ambiente da Universidade 

Tiradentes (UNIT)   Laboratório de 
Produtos Naturais e Biotecnologia, edna_

aragão1@globo.com)

A fibrose pulmonar (FP) é uma doença in-
tersticial crônica caracterizada morfologica-
mente por processos inflamatórios difusos 
causadores de espessamento alveolares com 
deposição de colágeno no parênquima pul-
monar (SMITH et al., 2010). E estudos que 
priorizem estratégias terapêuticas são de 
grande valia (WANG et al., 2002) a exemplo 
do tratamento fitoterápico. O objetivo deste 
estudo foi verificar os efeitos do óleo essen-
cial da Alpinia zerumbet na atenuação tecidual 
da fibrose pulmonar induzida por bleomicina 
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em camundongos. Tratando-se de um estudo 
experimental, longitudinal, controlado, rand-
omizado, cego. A amostra foi de 36 camun-
dongos da raça Wistar, de ambos os sexos, 
organizados em três grupos de 60 e 90 dias 
de tratamento: 1º Grupo-Controle: expos-
tos à ação da fibrose pulmonar induzida por 
bleomicina (10U/Kg) e sem tratamento; 2º 
Grupo-Ouro: tratados com Deflazacorte (1mg/
Kg) por gavagem; e 3º Grupo-óleo essencial 
(0,05ml/10kg) por inalação. Após o tratamen-
to foram realizados análise histopatológica 
dos graus de fibrose pulmonar em regiões 
de forma aleatória, onde a variação dos graus 
foram de 0 (pulmão normal) à 8 (destruição de 
fibrosa total de campos). Na análise aplicou-se 
ANOVA ONE-WAY com Pós-teste Tukey, com 
p< 0.05 considerado significativo. Nos resulta-
dos foram verificadas diferenças significativas 
entre o grupo controle e o grupo deflazacorte 
e óleo essencial nos tempos de 60 e 90 dias de 
tratamento; e diferença significativa, com mel-
hor resultados, para o grupo do óleo essencial 
em relação ao deflazacorte. Assim, sugere-se 
que o óleo essencial seja mais atenuante na fi-
brose do tecido pulmonar quando comparado 
ao tratamento alopático convencional para fi-
brose pulmonar. (PROVIC)

AVALIAÇÃO DA AÇÃO DO ÓLEO 
ESSENCIAL DE ALPINIA ZERUMBET, 

POR VIA DERMAL EM RELAÇÃO 
A FUNCIONALIDADE MÚSCULO-

ARTICULAR DE RATAS

Lucas Moraes Rego (Mestrando de Saúde e 
Ambiente/UNIT/lucasmrego@bol.com); 

Beatriz Benny Sungaila Pereyra (Graduada 
de Fisioterapia/UNIT/biasp12@hotmail.
com); Gabriela Santos Andrade (Discente 
de Fisioterapia/PROVIC/gab_sandrade@

hotmail.com); Rose Nely Pereira Filho 
(Mestre em Saúde e Ambiente/UNIT/ 

byrositha@yahoo.com.br); Edna Aragão 
Faria Cândido (Doutora em Biotecnologia/

UNIT/edna_aragao1@globo.com)

As miopatias inflamatórias geralmente são 
relatadas como idiopáticas, sendo o maior 
grupo adquiridas e potencialmente tratáveis. 
Podem ser diferenciadas em 3 tipos de mio-
patias originárias de alterações do sistema 
imunológico ou chamadas de miopatias re-
umáticas, visto que causam sintomatologia 
semelhante às doenças reumáticas. Estas 
miopatias são dermatomiosite, polimiosite e 

miosite por inclusão. Este trabalho tem como 
objetivo, avaliar a ação do óleo essencial de 
Alpinia zerumbet, por via dermal em relação 
a funcionalidade músculo-articular de ratas. O 
estudo se trata de uma pesquisa experimental, 
em número de 36, da raça wistar, provenientes 
do Biotério da Universidade Tiradentes. A mi-
osite foi induzida por Carragenina (1%) diluída 
na proporção de 0,3mg em 40µl de solução 
fisiológica na pata esquerda ficando a direita 
como grupo controle. Os grupos foram dividi-
dos em três com 12 animais cada. O primei-
ro grupo foi tratado com óleo essencial da 
folha da Alpinia zerumbet a 33% em volume 
de 0,3mL; o segundo, seu controle com óleo 
vegetal; e o terceiro grupo controle positivo, 
tratado com Diclofenaco, 0,3mL (DC). Todos 
os tratamentos foram na pata esquerda. Após 
protocolo de tratamento foram realizadas a 
avaliação funcional dos animais com miosite 
no gastrocnêmio. As alterações foram avali-
adas pela análise comportamental do teste 
Paw print test citado por Costa et al. (1999) 
e a avaliação motora de Basso, Beattie e 
Bresnahan descrita por Basso et al. (1995). Os 
resultados foram avaliados utilizando Kruskal-
Wallis e pós teste Dunn s para comparação 
de variáveis independentes entre os grupos. 
Através do estudo pode-se verificar diferen-
ças significativas com melhor resultado para 
as patas tratados com diclofenaco em relação 
ao tratado com óleo essencial, e resultado se-
melhante nas patas controle negativo e grupo 
óleo essencial com relação a rotação das patas 
e a avaliação motora, demonstrando funcion-
alidade músculo-articular semelhante entre os 
animais sadios e tratados com óleo essencial. 
(PROVIC)

VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES NO ESTADO 

DE SERGIPE: TIPIFICAÇÃO E 
CARACTERIZAÇÃO NO TRIÊNIO 

2009-2011.

Juliana Silva Linhares PIBIC - FAPITEC/ 
linhares_juliana_7@hotmail.com); Thalita 

Maria Nascimento de Oliveira PROVIC 
UNIT/ thalitanascimen@gmail.com); 

Marlizete Maldonado Vargas /marlizete@
uol.com.br).

A violência, que se refere a qualquer compor-
tamento humano que resulte em prejuízo ou 
algum dano a outro indivíduo, está relacion-
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ada a fatores como desrespeito, prepotência, 
crises de raiva e mentais. Essa pesquisa teve 
por objetivos caracterizar a violência contra 
crianças e adolescentes em Aracaju. Através 
de coleta documental e análise das ocorrên-
cias registradas no Departamento de Apoio 
a Grupos Vulneráveis (DAGV) e no Instituto 
Médico Legal (IML) no período de 2009 a 
2011, identificou-se o vínculo existente entre 
agressor e vítima, o tipo de violência, o sexo 
e a idade. Os resultados apontaram como o 
tipo de violência mais prevalente na DAGV a 
lesão corporal. Já no IML o tipo de violência 
que prevaleceu foi o ato libidinoso. Quanto 
ao sexo, prevaleceu o feminino na DAGV com 
71,1%, e no IML com 89,9%. O maior índice de 
violências foi cometido em adolescentes de 11 
a 14 anos em ambos os locais, já em relação 
ao vínculo foi constatado que na DAGV os 
genitores foram quem mais praticaram atos 
de violência e no IML pessoas conhecidas. 
Com relação a evolução das ocorrências, na 
DAGV os dados revelaram um crescimento de 
5,9% no triênio: de 120 em 2009 passou para 
144 em 2010, estabilizando-se em 2011 (145). 
No IML, os dados mostram um crescimento de 
23,5% no triênio: de 84 em 2009 passou para 
83 em 2010 e aumentou para 160 em 2011. 
Salienta-se que, não foi possível identificar 
se as ocorrências da DAGV e os dados regis-
trados no IML receberam as mesmas vítimas 
por conta de não haver um sistema único. Ao 
analisar a evolução dos tipos de ocorrências 
no triênio, notou-se que, os índices de violên-
cia física e sexual, continuam aumentando. 
Por outro lado ainda não se pode afirmar se 
é consequência das campanhas de conscienti-
zação e incentivo às notificações desse tipo de 
violência, pois quase todos os estudos apon-
tam que, há sub-notificações da violência in-
trafamiliar. Considera-se que, com a realização 
dessa pesquisa foi possível conhecer a reali-
dade do IML e da DAGV que trabalham dando 
a atenção necessária às crianças e adoles-
centes vítimas de violência, esses dados tam-
bém proporcionaram uma visão sobre a vi-
olência física e sexual e uma amplificação dos 
conhecimentos teóricos e práticos, com var-
iáveis específicas facilitando a caracterização 
das vítimas e a evolução da violência física e 
sexual no estado de Sergipe nos últimos três 
anos, além de ter sido possível criar uma visão 
crítica e de discernimento quanto à referência 
bibliográfica. (PROVIC)

O COMPROMETIMENTO COM 
O PROCESSO EDUCATIVO: UM 

ESTUDO COM PROFESSORES DA 
UNIVERSIDADE TIRADENTES (SE)

AUTORAS: SILVA, Martina Indira Jesus 
da (Psicologia  Bolsista PROBIC  martina_

indira@hotmail.com); SANTOS, Itana 
Kaléia Araújo Carneiro dos (Psicologia  

Voluntária PROVIC  itana.kaleia@hotmail.
com); CO-AUTOR: NERY, Matheus Batalha 

Moreira (matheusbatalha@ig.com.br).

A presente pesquisa parte do estudo acerca 
do construto comprometimento a fim de ana-
lisar, através do seu conceito, as relações dos 
professores com a Universidade Tiradentes 
(SE). Esse construto possibilita a compreensão 
da relação desenvolvida entre trabalhador  or-
ganização, como também as dimensões que 
compõem a vinculação afetiva e, por con-
seguinte, o conjunto de intençoes compor-
tamentais dos colaboradores. Objetivou-se, a 
partir desse estudo, investigar o comprome-
timento dos professores com  a Universidade 
Tiradentes, por meio do processo educativo. 
Tendo como finalidade a compreensão que 
aqueles têm do trabalho pedagógico que 
realizam. A metodologia empregada para 
a coleta de dados foi a adaptação da Escala 
de Intenções Comportamentais de Compro-
metimento Organizacional (EICCO), que obe-
dece a todos os parâmetros de fidedignidade 
que se faz necessário em um instrumento de 
pesquisa. Os dados obtidos a partir da Escala 
foram tabulados no programa estatístico SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences). Por 
meio da escala EICCO, foram analisados 05 fa-
tores de comprometimento: participação, de-
sempenho, empenho, permanência e defesa, 
conjuntamente, fatores que identificam a que 
tipo de vinculação os professores estabelecem 
com a instituição de ensino. Como parte dos 
resultados dessa pesquisa, foi evidenciado 
que, dos respondentes, 27,7% trabalham na 
instituição há um tempo de 8 a 15 anos, mas 
ocorre ainda uma rotatividade de funcionári-
os, pois, 23,4% atuam na instituição acerca de 
1 a 3 anos. Constatou-se ainda, que há exclu-
sividade laboral de 90,4% dos colaboradores 
à instituição e que todos os fatores de modo 
geral encontram-se acima da média, a qual 
tem mais representatividade nos fatores, nes-
sa ordem, participação, desempenho e defesa 
com médias acima de 5 pontos (sendo que a 
escala varia de 1 a 7 pontos). Percebeu-se des-
sa forma, que o comprometimento pode ser 
potencializado nessa organização, visto que 
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os funcionários já apresentam um alto nível de 
comprometimento, no entanto, a partir desse 
estudo tornou-se aparente alguns fatores que 
contribuem para o não comprometimento dos 
colocaboradores com a instituição e que po-
dem servir para discutir junto a mesma alter-
nativas estratégicas de mudanças. Salienta-se 
ainda, que os resultados adquiridos na pes-
quisa podem colaborar para o conhecimento 
científico acerca do comprometimento or-
ganizacional em instituições de ensino supe-
rior, como também à Psicologia do Trabalho e 
áreas afins. (PROBIC)

ASSOCIAÇÃO ENTRE 
REVESTIMENTOS CUTÂNEOS 
SINTÉTICOS DE QUITOSANA/
ALGINATO DE SÓDIO E LASER 
DE BAIXA POTÊNCIA SOBRE 

CICATRIZAÇÃO DE QUEIMADURAS 
EM MODELO MURINO.

Douglas Santana Costa 
(Odontologia,douglascosta08@hotmail.
com ), Maria Amália Gonzaga Ribeiro², 

Juliana Cordeiro Cardoso³, Ricardo 
Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior 
(Odontologia,ricardo_patolologia@bol.

com.br )

Introdução: Existem diversos revestimentos na 
apresentação de filmes que vem sendo estu-
dados para melhoria da cicatrização. Objetivo: 
avaliar a melhoria na cicatrização de queima-
duras cutâneas usando filmes baseados em 
alginato de sódio / quitosana e laser de baixa 
potência em ratos. Método: procedimentos 
de queimaduras foram realizados no dorso de 
60 ratos machos, distribuídos em seis grupos: 
sem tratamento (CTR), revestido com filmes 
de celulose (CL), revestido com filmes basea-
dos alginato de sódio /quitosana (SC), apli-
cação de laser sem revestimento cutâneo (LT), 
aplicação de laser em associação com filmes 
de celulose ( CLLT) e aplicação de laser em as-
sociação com filmes baseados em alginato de 
sódio/quitosana (SCLT). A terapia com laser foi 
aplicado durante 7 dias. Os animais de cada 
grupo foram submetidos a eutanásia 8 e 14 
dias após os procedimentos de queimaduras. 
Resultados: A reação inflamatória foi signifi-
cativamente mais intensa no Grupo CTR do 
que nos grupos irradiados após 8 e 14 dias. 
A terapia com laser estimulou a diferenciação 
miofibroblástica em 8 dias, com ou sem o uso 
de  filmes. A combinação de terapia com laser 

e o uso de filmes resultou em melhor epiteli-
zação, formação de vasos sanguíneos e co-
lagenização, promevendo substituição mais 
rápida do colágeno tipo III em tipo I, como 
também um melhor arranjo das fibras de co-
lágeno recém-formadas. Conclusão: A combi-
nação da terapia a laser e filmes de alginato 
de sódio / quitosana resultou em melhoria na 
cicatrização das queimaduras, aparentemente 
através da modulação da epitelização, a for-
mação de vasos sanguíneos e dos processos 
colagenização. (PROBIC)

PESQUISA DE ESTRUTURAS 
PARASITÁRIAS EM ALFACES 

(LACTUVA SATIVA) 
COMERCIALIZADAS EM FEIRAS 

LIVRES DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/
SE, BRASIL

SILVA, Melliza Oliveira (Aluna do curso 
de Nutrição/mellizaos@hotmail.com); 

LOPES, Anna Carolina Mota ( Mestre em.../
annacarolina03@gmail.com)

As hortaliças cruas, principalmente as fol-
has, tem sido amplamente consumidas pela 
população em virtude da grande quantidade 
de benefícios que estas oferecem. Todavia, 
quando mal higienizadas podem servir para 
seus consumidores como via de transmissão 
para infecções por enteroparasitas. Então, o 
presente trabalho teve como objetivo, aval-
iar a ocorrência de estruturas parasitárias em 
alfaces, comercializadas em feiras livres no 
município de Aracaju\SE. Durante o período 
de agosto/2012 a maio/2013, foram coleta-
das amostras de alfaces nessas feiras livres, e 
depois devidamente armazenadas em sacos 
plásticos de primeiro uso, identificadas e en-
caminhadas em caixas isotérmicas para o Lab-
oratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias 
do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, para 
posterior análise parasitológica. As alfaces co-
letadas foram analisadas conforme metodolo-
gia descrita por Montanher, Coradin e Fontou-
ra-da-Silva (2007), com algumas modificações. 
O processo de análise ocorreu com a identifi-
cação e codificação de amostras em fichas indi-
viduais. Com a utilização de luvas descartáveis 
de látex e utensílios estéreis, cada alface foi 
desfolhada e introduzida em 500 ml contendo 
100 ml de NaCl 0,9%,05 ml de detergente neu-
tro e 200 ml de água destilada.Em seguida, a 
mistura foi submetida à agitação em agitador 
magnético por 30 minutos. Posteriormente,a 
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mistura será mantida em repouso por 30 
minutos para que ocorra a sedimentação das 
estruturas fixadas às folhas. Após o período de 
repouso, com auxilio de um de um pincel cha-
to n 16, as folhas foram removidas cautelosa-
mente, deixando escorrer bem e em seguida, 
foram descartadas.O líquido resultante do 
processo de higienização das folhas, foi filtra-
do, com peneira plástica descartável própria 
para exame parasitológico,em cálice próprio 
para sedimentação e aguardou-se a  sedi-
mentação espontânea por 24hs, cobertos por 
papel toalha. Após a sedimentação,com a uti-
lização de uma Pipeta de Pasteur, foram trans-
feridos 0,05ml da porção do sedimento para 
uma lâmina de vidro e,em seguida,o sedimen-
to foi corado com uma gota da solução Iodo 
de DAntoni. A mistura foi,então, coberta com 
lamínula de vidro e levada ao microscópio de 
luz para análise. O sedimento foi analisado em 
duplicata, utilizando-se das objetivas de 10x e 
40x em todos os campos da lâmina para iden-
tificação de estruturas parasitárias.Os dados 
obtidos, foram comparados com os de outros 
autores para verificar se a maior incidência 
dos parasitas em Aracaju ocorre de maneira 
diferente em outros estados. Com este pro-
jeto, esperou-se demonstrar se as condições 
higiênico-sanitárias da alface, neste município, 
se encontrava de acordo com o previsto pela 
legislação, além de ressaltar a necessidade da 
fiscalização por parte da Vigilância Sanitária, 
quanto a produtos do gênero alimentício e 
a importância da lavagem e higienização das 
hortaliças consumidas pela população. O ob-
jetivo do projeto foi atingindo, porém houve 
um alto índice negativo para presença de 
parasitas, ressaltando a importância de mais 
trabalhos que abordem esse tema aqui no 
município, a fim de obter novos dados para 
comparação com os resultados.( PROBIC)

AVALIAÇÃO DE BIOFILMES ATIVOS 
NO PROCESSO CICATRICIAL

Francielly Martins Oliveira Lima (Bolsista- 
franfran_fmartins@hotmail.com / 

Malone santos Pinheiro (orientador)-
malonepinheiro@hotmail.com

              A incorporação de prata a nanopartícu-
las tem sido objeto de inúmeros estudos devi-
do as suas diversas aplicações.
Uma possibilidade de polímero utilizado como 
matriz para nanopartículas de prata é a goma 
Xantana. Trata-se de um polissacarídeo sin-
tetizado por uma bactéria fitopatogênica do 

gênero Xanthomonas spp., que possui impor-
tante utilização comercial. Esse polímero tem 
sido o mais utilizado em alimentos, no Brasil e 
no mundo. Foi aprovado pelo FDA (Food and 
Drug Administration) em 1969, sendo apli-
cado a inúmeros produtos em diferentes seg-
mentos industriais, entre eles, alimentos, fár-
macos, cosméticos, químico e petroquímico, 
o que se deve principalmente a suas proprie-
dades reológicas, que permitem a formação 
de soluções viscosas a baixas concentrações 
(0,05-1,0%), e estabilidade em ampla faixa de 
pH e temperatura. 
As nanopartículas de prata incorporadas por 
biofilmes obtidos a partir da goma Xantana 
possibilitará estudos desse composto frente 
ao processo de reparo tecidual e também no 
controle da atividade antimicrobiana, já que at-
ualmente a busca por produtos biocompatíveis 
que possam acelerar e/ou auxiliar o processo 
de formação celular tem sido intensificada.
A utilização de filmes bioativos no processo 
cicatricial destas feridas através de curativos 
temporários, apresentam a vantagem de não 
exigir troca ou procedimentos de limpeza que 
retardam o processo cicatricial, sendo assim 
a utilização desses filmes pode significar um 
ganho importante na qualidade de vida dos 
pacientes, além de redução de custo nos cui-
dados dispensados e na melhora da qualidade 
final do processo regenerativo.
Diante do exposto, o projeto apresentado tem 
como objetivo avaliar os efeitos do filme bio-
ativo de goma Xantana incorporado a nano-
partículas de prata e compará-lo com outros 
agentes promotores da cicatrização, sobre 
o processo de reparo cicatricial causado por 
queimaduras de segundo grau em pele suína. 
O principal interesse nessa área visa o desen-
volvimento de filmes bioativos que poderão 
ser utilizados como barreira contra infecções e 
favorecer o processo de cicatrização. (PROBIC)

 
NÍVEIS DE ESTRESSE EM MULHERES 
QUE SOFREM VIOLÊNCIA POR SEUS 

PARCEIROS

Angélica Raquel Ferreira de Araújo Silva 
(angelicaraquel_al@hotmail.com); Jamile 

Santana Teles Lima (jamileteles18@
hotmail.com); Marlizete Maldonado 

Vargas (marlizete@uol.com.br).

A violência doméstica é um fenômeno com-
plexo que reflete aspectos socioculturais com 
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raízes profundas nas relações de poder, gêne-
ro, sexualidade.  A violência doméstica conju-
gal sofrida pelas mulheres alcança magnitude 
ainda pouco dimensionada. São escassos os 
estudos que aprofundem as consequências 
traumáticas, em mulheres que sofrem violên-
cia de gênero por parceiro. Este estudo tem 
por objetivo avaliar os níveis de estresse de 
mulheres em situações de violência doméstica 
conjugal nas famílias sergipanas. Trabalhou-se 
com amostra intencional de 300 mulheres, que 
se encontravam na Delegacia Especializada no 
Atendimento à Mulher no período de outubro 
de 2011 a setembro de 2012 durante a coleta 
de dados. Através do Inventario de Sintomas 
Estresse de Lipp, verificou-se que 70,3% das 
participantes de estudo estavam na fase mais 
grave de estresse, que é a exaustão. Os sin-
tomas psicológicos referidos foram: sensibili-
dade emotiva excessiva, pensamentos obses-
sivos, apatia, depressão ou raiva prolongada, 
cansaço excessivo e angústia/ansiedade diária. 
Os sintomas físicos mais assinalados foram: 
tensão muscular, insônia, mudança de apetite, 
problemas com memória e cansaço constante. 
As consequências do alto nível de estresse e 
sua cronicidade podem afetar a saúde física e 
psíquica da mulher. Considera-se que outros 
estudos possam ampliar a discussão sobre o 
estresse como consequência na vida da mul-
her que sofre violência doméstica, assim como 
alertar a rede de enfrentamento na perspec-
tiva da necessidade da atenção integral à mul-
her que sofre esse tipo de violência. (PROBIC)

 
AVALIAÇÃO DO ARMAZENAMENTO 

E DESCARTE DOMICILIAR DE 
MEDICAMENTOS POR FAMÍLIAS 

CADASTRADAS EM UMA UNIDADE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DE ARACAJU/SE

Ítalo Tairone de Souza Ferro (graduando 
em farmácia - italoferro@hotmail.

com); Samuel Rodrigues da Silva Araújo 
(Farmacêutico - samuelrsa_10@hotmail.

com); Adriana Karla de Lima (Doutora em 
Ciências da Saúde adrianaklima@live.com)

Com a elevação do número de medicamentos 
inseridos na prática terapêutica, uma preo-
cupação surge por parte dos profissionais de 
saúde, pois os medicamentos são administra-
dos de forma inadequada, muitas vezes por 
conta da automedicação ou da falta de infor-
mações, o que remete na grande incidência de 
enfermidades ocasionadas por medicamen-

tos. OBJETIVO: Avaliar o armazenamento e o 
descarte domiciliar de medicamentos pela co-
munidade do bairro Coqueiral, atendida pela 
Unidade de Saúde da Família Eunice Barbosa, 
localizada na cidade de Aracaju/SE. METODO-
LOGIA: Foi realizado um estudo transversal com 
a finalidade de verificar como esta população 
realiza o armazenamento domiciliar de medi-
camentos. Os dados foram obtidos através de 
um questionário devidamente estruturado, 
preenchido durante a entrevista domiciliar. 
RESULTADOS: Foram visitados 211 domicíli-
os, verificou-se que a média de medicamen-
tos por domicílio foi de 4,1 sendo que 89,0% 
das famílias entrevistadas apresentaram pelo 
menos um medicamento em estoque. Foram 
encontrados 782 medicamentos nos domicíl-
ios, a classe terapêutica de maior prevalência 
foi os analgésicos/antipirético (18,6%), segui-
do dos anti-hipertensivos (17,8%). O local de 
armazenamento mais frequente foi a cozinha 
(48,4%), quarto (36,2%), e sala (14,4%). Dos 
medicamentos que sobram (44,7%) afirmaram 
não sobrar devido ao uso contínuo, seguido 
do lixo comum (39,9%). CONCLUSÃO: O es-
tudo demonstrou deficiências em relação ao 
correto armazenamento dos medicamentos 
e a ausência de informações prestadas pelos 
profissionais de saúde, havendo a necessidade 
do desenvolvimento de educação em saúde 
ao paciente sobre a utilização e manutenção 
dos medicamentos que possui em seu es-
toque domiciliar. (PROBIC)

 
ANÁLISE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE 

BUCAL DE ADOLESCENTES USUÁRIOS 
DE DROGAS LÍCITAS EM ESCOLAS 
PARTICULARES NO MUNICÍPIO DE 

ARACAJU-SE.

CLEBERSON FRANCLIN TAVARES 
COSTA/cleberson_tyto@hotmail.

com; CRISTIANE COSTA DA CUNHA 
OLIVEIRA/criscunhaoliva@yahoo.com.
br; NAYALLA MADJALANE DA SILVA 

CALDAS/nayallamadjalane@uol.com.br; 
SUSE MARA SANDES PIRES/susesandes@
hotmail.com; DAISY LANE DE QUEIROZ 

RODRIGUES/day_queiroz_amorim@
hotmail.com; MARLIZETE MALDONADO 

VARGAS/mmv.caju@gmail.com

No Brasil diversos estudos têm sido realiza-
dos com o intuito de analisar a prevalência 
do uso de drogas, porém, poucos têm con-
tribuído para avaliar a situação de saúde bu-
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cal de usuários de drogas. Porém investigar 
adolescentes estudantes de escolas particu-
lares tem potencial para um diagnóstico pre-
ventivo, uma vez que a escola se configura 
em um cenário importante para a promoção 
de saúde, pois é o espaço onde os alunos, 
pais, professores e demais profissionais per-
manecem e convivem. O objetivo do estudo 
foi analisar a saúde bucal de adolescentes 
usuários de drogas lícitas em escolas particu-
lares em Aracaju/SE. Foram selecionados ad-
olescentes entre 15 e 19 anos, de ambos os 
sexos, sem distinção de cor e matriculados em 
instituições de ensino privado do Município 
em 2011-2012. A seleção da amostra obede-
ceu ao critério de estratificação da população 
por bairros, houve sorteio aleatório das esco-
las dentro de cada bairro. Para coleta de da-
dos foi utilizado uma ficha clínica adaptada 
pelas especificações da Organização Mundial 
da Saúde para levantamento epidemiológico 
bucal dos adolescentes e um questionário es-
truturado, individual, de autopreenchimento 
para avaliar o consumo de drogas conforme 
modelo ASSIST (OMS). Foram aplicados 127 
questionários com participação facultativa 
nos exames bucais para os escolares. A análise 
estatística incluiu distribuição de frequência 
da ocorrência da Cárie Dentária e Doença 
Periodontal por idade, sexo, ser usuário de 
droga lícita ou não, com análise bivariada da 
ocorrência dessas doenças e em relação a 
ser usuário de droga lícita ou não e o tipo de 
droga, sendo aplicado teste qui-quadrado e 
teste de correlação entre as variáveis citadas. 
Foram avaliados 127 adolescentes com idades 
entre 15 a 19 anos, sendo 41(32,3%) do sexo 
masculino e 86 (67,7%) do feminino matricula-
dos em instituições particulares. Os resultados 
apontaram que a maioria dos pesquisados 
são usuários de alguma substância psicoativa. 
Foi observado que 106 (83,5%) já havia utili-
zado alguma vez bebida alcoólica e 19 (15%) 
destes já haviam utilizado alguma vez deriva-
dos do tabaco. A maior prevalência de uso de 
substâncias psicoativas foi 54 (42,5%) aos 16 
anos. A média do índice CPO-D foi igual a 1,27 
(desvio padrão ±1,826).sendo considerada 
prevalência de cárie baixa. O índice de cárie e 
o índice CPI que mede a doença periodontal 
não parece terem sido influenciados pelo con-
sumo de bebidas alcoólicas (p>.0,05). Embora 
em todos os sextantes a maior prevalência 
seja de saúde gengival, destaca-se um per-
centual de sangramento gengival moderado, 
principalmente no 3º sextante (26,6%) e no 
5º sextante (28,7%). Os jovens que mais con-
sumiam bebida alcoólica na idade possuíam 
16 anos, correspondendo a 46 (36,2%) dos 

pesquisados. Estes também foram os maiores 
consumidores de bebida alcoólica quando se 
refere a frequência, 26 (20,47%) consumindo 
a bebida 1 a 2 vezes na semana.. Concluiu-se 
que a idade mais prevalente para iniciação do 
consumo dessas drogas entre os escolares do 
município de Aracaju foi de 16 anos. Diante 
dos resultados, sugere-se a realização de out-
ros estudos longitudinais que permitam veri-
ficar o efeito dessas variáveis na saúde bucal 
devem ser realizados. (PROBIC)

 AVALIAÇÃO DE FILMES 
POLIMÉRICOS DE PROTEÍNA 

COM PRÓPOLIS VERMELHA PARA 
RECOBRIMENTO DE SEMENTES

Lucas Reis d Costa (Graduando: farmácia 
PROBIC/LBMAT/ITP/UNIT lukas_ck@

hotmail.com), Andriele Mendonça Barbosa 
(Mestranda em Biotecnologia Industrial/ 
UNIT/ LBMAT/ITP andrielemendonca@

yahoo.com.br), Luzia Nilda Tabosa 
Andrade (Doutoranda/RENORBIO/LBMAT/

ITP luziatabosa@hotmail.com), Milka 
Lafaety Rodrigues Lima (Graduando: 

Farmácia LBMAT/ITP/UNIT mylkalima@
hotmail.com), Klebson Silva Santos 

(Doutorando/RENORBIO/LBMAT/ITP 
klebson-biomedico@hotmail.com), 

Juliana Cordeiro Cardoso (LBMAT/ITP/
UNIT juaracaju@yahoo.com.br), Francine 

Ferreira Padilha (LBMAT/ITP/UNIT 
fpadilha@yahoo.com), Ana Paula Barreto 
Prata Silva (LBMAT/ITP/UNIT anapratta@

hotmail.com) 

No Brasil, para as grandes culturas, o recobri-
mento de sementes ainda é considerado uma 
nova tecnologia, pois faltam muitas infor-
mações técnico-científicas. O revestimento de 
sementes consiste em uma camada polimérica 
fina e uniforme de filme disposta sobre a se-
mente. O filme biodegradável é uma película 
fina à base de material biológico, elaborados 
a partir de hidrocolóides e/ou substâncias 
hidrofóbicas. Dentre vários organismos pa-
togênicos que afetam as sementes, desta-
ca-se a Alternaria alternata que é um fungo 
responsável por causar manchas em folhas, 
podendo infestar muitas outras plantas, den-
tre estas se destaca o girassol. O objetivo do 
presente estudo foi desenvolver e caracterizar 
filmes biodegradáveis de colágeno hidrolisa-
do com própolis vermelha para recobrimento 
de sementes de girassol. Um delineamento 
experimental foi utilizado com as seguintes 
variáveis: concentração do polímero colágeno 
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hidrolisado variou de 2g a 3g, concentração 
do plastificante propilenoglicol 0,2 a 0,6Pg/g. 
A solução filmogênica contendo ácido acético 
0,5Mol, polímero e plastificante nas concen-
trações do planejamento, foi mantida sob agi-
tação por 24h. Para a elaboração dos filmes, 
foi utilizada a técnica casting, onde alíquotas 
de 30 ml da solução filmogênica foram dis-
persas em placas de Petri, com diâmetro de 
8,5 cm e acondicionadas em estufa com circu-
lação de ar a 37°C por 24 h. Após a secagem 
os filmes foram caracterizados quanto à pro-
priedade mecânica, permeabilidade a vapor d 
água e solubilidade em água.  Quanto à solu-
bilidade os filmes apresentarão 100% solúveis 
após 96 horas de agitação magnética a 175 
RPM. Para os resultados de análises mecâni-
cas, os filmes apresentaram uma variação de 
3,73 e 30,20 Mpa na resitência a tração (RT), 
10,60% e 160% no elogamento dos filmes 
(E) e de 2,51 e 292,20 Mpa no Modulo Yong 
(MY). Na permeabilidade ao vapor dágua, os 
filmes apresentaram uma variação de 5,9308 e 
19,7957 g.mm/d.m2.Kpa. (PROBIC)

PREVALÊNCIA E TRANSTORNOS 
CAUSADOS PELA HIPERIDROSE EM 

ESTUDANTES DE MEDICINA DO 
ESTADO DE SERGIPE

Layla Melize Santos Menezes/Laylinha00@
hotmail.com; Aline Oliveira da Silva Porto/

Sonia Oliveira Lima/ sonia.sol@ibest.br

A hiperidrose é classificada como primária ou 
secundária e consiste numa perspiração ex-
cessiva conseqüente a uma hiperatividade das 
glândulas sudoríparas. A primária é geralmente 
simétrica e acomete principalmente regiões 
como as axilas, as palmas das mãos, as plantas 
dos pés e face. Para estimar a prevalência e os 
transtornos causados por esta condição foram 
entrevistados 447 graduandos em Medicina, 
sendo 14% de alunos da instituição privada e 
86% de alunos da universidade pública. A HP 
foi evidenciada em 66 indivíduos, entre eles 
10 (15,15%) vinculados à UNIT e 56 (84,85%) 
vinculados à UFS, sendo a taxa de prevalência 
14,76% (66/447). Destes, 39 (59,09%) foram do 
sexo masculino e 27 (40,91%) do sexo femi-
nino. Transtornos causados pela hiperidrose 
primária foram relatados por 26 (39,39) porta-
dores, tais consequências provocam prejuízo 
nas atividades diárias que englobam aspectos 
sociais (34,89%), psíquicos (27,90%), estudan-
tis (27,90%) e laborativos (9,30%). Apesar da 
alta prevalência da hiperidrose primaria, o 

presente estudo constatou que apenas 23% 
dos acometidos possui diagnóstico feito por 
profissional médico; fato este que evidencia 
o pouco conhecimento deste distúrbio, tanto 
pela sociedade, quanto por profissionais de 
saúde. Por surgir geralmente na infância e ad-
olescência, a HP expõem cronicamente seus 
portadores a constrangimentos nas esferas 
pessoal, social e laborativa. Pesquisas que 
abordem a hiperidrose primaria são impor-
tantes na divulgação desta doença que mes-
mo sendo benigna, é uma condição que causa 
desordem na vida do individuo acometido 
prejudicando sua qualidade de vida. O melhor 
conhecimento da doença e do diagnóstico 
pode possibilitar ao seu portador tratamento 
e, assim, evitar a perpetuação dos constrangi-
mentos provocados pela HP. A incidência 
de Hiperidrose primaria em estudantes de 
medicina do estado de Sergipe foi maior do 
que a observada na literatura pertinente. Os 
acadêmicos de medicina estão frequente-
mente expostos a situações estressantes o que 
aumenta a possibilidade de constrangimentos 
dos portadores de HP perante colegas, pro-
fessores e pacientes durante a realização das 
atividades do curso médico.

CAUSAS EXTERNAS DA MORTE DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 

SERGIPE NO PERÍODO 2008 A 2012

Priscilla Mendonça Borba- 
priscaborbapmb@gmail.com; Vania 

Fonseca- vania@infonet.com.br

O aumento do trânsito de veículos vem provo-
cando vários problemas, com destaque para 
os acidentes e, dentre eles, os acidentes com 
mortes.  Estudos que visem a diminuição do 
volume de acidentes de trânsito são cada vez 
mais necessários, especialmente buscando a 
relação dos fatores a eles vinculados. Objetivo: 
Este estudo tem por objetivo analisar a cor-
relação de acidentes de trânsito com morte, 
condições climáticas e fatores do ambiente 
urbano do local de ocorrência, na cidade de 
Aracaju, através da análise dos dados coleta-
dos de diversas fontes e disponibilizados pela 
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito 
de Aracaju (SMTT-AJU), relativos ao período 
2009, 2010 e 2011. Metodologia: Os dados de 
fonte secundária são complementados com 
observação direta em campo dos locais de 
maior ocorrência de acidentes, com registro 
em caderneta de campo e fotografias, para 
levantamento das condições do ambiente ur-
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bano restrito à área do sinistro e seu entorno: 
condições da pista de rolamento, adequação 
da sinalização, existência de fatores predis-
pondo a ocorrência de acidentes e outras in-
formações do espaço geográfico. Também são 
levantadas situações vinculadas à sociedade e 
cultura, como véspera de feriados, realização 
de grandes festas, que podem interferir no 
volume de ocorrência dos acidentes de trânsi-
to com mortes. Esse conjunto de dados é ana-
lisado buscando-se a existência de correlação 
estatística entre as variáveis levantadas e o 
estabelecimento de relações entre fatores vin-
culados às condições espaciais da ocorrência: 
adequação do equipamento urbano, ocor-
rência de fatores intervenientes. O resultado 
das análises, ainda em execução, será classi-
ficado e mapeado em cartogramas temáticos 
em cima de mapa base digitalizado do mu-
nicípio de Aracaju. Serão elaborados mapas 
temáticos para as diferentes características/
variáveis e, posteriormente, um mapa síntese 
desse conjunto de mapas temáticos, repre-
sentando espacialmente os acidentes com 
mortes e fatores relacionados a essas ocorrên-
cias. Resultados esperados: a) Conhecimento 
das relações entre acidentes de trânsito com 
mortes e fatores sócio-ambientais no municí-
pio de Aracaju; b) Mapeamento da ocorrên-
cia de acidentes de trânsito com mortes, sua 
distribuição no espaço municipal e sua relação 
com fatores vinculados à localização geográ-
fica; c) Elaboração de CD contendo a base de 
dados, o relatório do estudo, cartogramas e 
mapas. Referências: BRASIL. Óbitos por causas 
externas no Brasil. Informações de Saúde. DA-
TASUS. s/data. CALIL, Ana Maria et all. Mapea-
mento das leões em vítimas de acidentes de 
trânsito: revisão sistemática da literatura. Re-
vista Latino-Americana de Enfermagem (On 
line). São Paulo: USP, 17(1): 1-7; 2009. 
 

AMBIENTE E VIOLÊNCIA NO 
TRÂNSITO DE VEÍCULOS EM 

ARACAJU   2009 A 2011. 

Priscilla Mendonça Borba - 
priscaborbapmb@gmail.com; Vania 

Fonseca- vania@infonet.com.br 

Introdução: O aumento do trânsito de veícu-
los vem provocando vários problemas, com 
destaque para os acidentes e, dentre eles, os 
acidentes com mortes.  Estudos que visem a 
diminuição do volume de acidentes de trânsito 

são cada vez mais necessários, especialmente 
buscando a relação dos fatores a eles vincu-
lados. Objetivo: Este estudo tem por objetivo 
analisar a correlação de acidentes de trânsito 
com morte, condições climáticas e fatores do 
ambiente urbano do local de ocorrência, na ci-
dade de Aracaju, através da análise dos dados 
coletados de diversas fontes e disponibiliza-
dos pela Secretaria Municipal de Transporte 
e Trânsito de Aracaju (SMTT-AJU), relativos 
ao período 2009, 2010 e 2011. Metodologia: 
Os dados de fonte secundária são comple-
mentados com observação direta em campo 
dos locais de maior ocorrência de acidentes, 
com registro em caderneta de campo e foto-
grafias, para levantamento das condições do 
ambiente urbano restrito à área do sinistro e 
seu entorno: condições da pista de rolamento, 
adequação da sinalização, existência de fa-
tores predispondo a ocorrência de acidentes 
e outras informações do espaço geográfico. 
Também são levantadas situações vinculadas 
à sociedade e cultura, como véspera de feria-
dos, realização de grandes festas, que podem 
interferir no volume de ocorrência dos aci-
dentes de trânsito com mortes. Esse conjunto 
de dados é analisado buscando-se a existên-
cia de correlação estatística entre as variáveis 
levantadas e o estabelecimento de relações 
entre fatores vinculados às condições espaci-
ais da ocorrência: adequação do equipamento 
urbano, ocorrência de fatores intervenientes. 
O resultado das análises, ainda em execução, 
será classificado e mapeado em cartogramas 
temáticos em cima de mapa base digitalizado 
do município de Aracaju. Serão elaborados 
mapas temáticos para as diferentes caracterís-
ticas/variáveis e, posteriormente, um mapa sín-
tese desse conjunto de mapas temáticos, rep-
resentando espacialmente os acidentes com 
mortes e fatores relacionados a essas ocorrên-
cias. Resultados esperados: a) Conhecimento 
das relações entre acidentes de trânsito com 
mortes e fatores sócio-ambientais no municí-
pio de Aracaju; b) Mapeamento da ocorrên-
cia de acidentes de trânsito com mortes, sua 
distribuição no espaço municipal e sua relação 
com fatores vinculados à localização geográ-
fica; c) Elaboração de CD contendo a base de 
dados, o relatório do estudo, cartogramas e 
mapas. Referências: BRASIL. Óbitos por causas 
externas no Brasil. Informações de Saúde. DA-
TASUS. s/data. CALIL, Ana Maria et all. Mapea-
mento das leões em vítimas de acidentes de 
trânsito: revisão sistemática da literatura. Re-
vista Latino-Americana de Enfermagem (On 
line). São Paulo: USP, 17(1): 1-7; 2009. 
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EXPRESSÃO DIFERENCIAL DE 
PROTEÍNAS INTRACELULARES 

ASSOCIADAS À NANOPARTÍCULAS 
DE PRATA EM Xanthomonas 

campestris pv. campestris 629.

Ubiratan Rios Santos, Pedro Zeni, Jorge 
A. López, Francine Ferreira Padilha, Maria 

Lucila Hernández-Macedo

 O estudo de nanopartículas vem ganhando 
destaque na comunidade científica e indus-
trial por serem capazes de carrear substâncias 
em sítios específicos, além de proporcionarem 
maior estabilidade nos sistemas nanoestru-
turados como nanoemulsões em óleos veg-
etais, nanopartículas poliméricas, nanocáp-
sulas e nanoesferas. Incorporadas à prata, as 
nanopartículas têm sido objeto de inúmeros 
estudos devido as suas propriedades de ação 
antimicrobiana. Estudos mostraram que tais 
nanoparticulas podem ser estabilizadas por 
polímeros biológicos como a goma xantana, e 
serem aplicadas em processos na indústria de 
petróleo como fluido de perfuração com ação 
bactericida e na área de engenharia de bioma-
teriais. Diversos microrganismos mostraram-
se eficazes na bioconversão de nitrato de pra-
ta para nanopartículas de prata, porém pouco 
se sabe sobre identidade e metabolismo das 
proteínas associadas a elas. METODOLOGIA: A 
linhagem X. campestris pv. campestris 629 foi 
cultivada em meios contendo glicerol/saca-
rose, ambos acrescidos de nitrato de prata, nos 
quais a Ag+ foi incorporada por biossíntese à 
goma xantana. Para a manutenção e inoculo 
da bactéria foi utilizado o meio sólido yeast 
extract malt, com ágar e sem ágar, respecti-
vamente. Para obter as proteínas intracelu-
lares foram utilizados, individualmente, duas 
fontes de carbono (sacarose e glicerol) suple-
mentadas em um meio mineral (g/L): AgNO3, 
0,169; NH4SO4, 2,2; KH2PO4, 5,5; ZnSO4, 2,2; 
H3BO3, 6,6; FeCl32,64; CaCl22,2; MgSO4, 0,22) 
e o cultivo realizado sob as seguintes con-
dições de fermentação em batelada: 28ºC/200 
min-1/96h. Após o processo fermentativo, 
a cultura foi centrifugada e a células obtidas 
foram maceradas em nitrogênio líquido para 
extração das proteínas intracelulares utili-
zando o ácido tricloroacético como extrator e 
tampão dissociante constituído por: Tris-HCl 
100 mM pH 7,0; 10% de Glicerol; 4% de SDS; 
5% de 2-Mercaptoetanol e 0,02% de Azul de 
Bromofenol. Após isolamento, as proteínas 
foram quantificadas e submetidas à eletro-
forese em gel de poliacrilamida SDS-PAGE. 
OBJETIVOS: avaliar a expressão diferencial 

de proteínas intracelulares de Xanthomonas 
campestris pv. campestris 629 em meios con-
tendo glicerol/sacarose, ambos acrescidos de 
nitrato de prata. RESULTADOS: A análise das 
proteínas intracelulares presentes no meio 
com Glicerol e Sacarose com adição de nitrato 
de prata e submetidas ao gel de poliacrilami-
da SDS-PAGE, mostraram proteínas expressas 
diferencialmente com pesos moleculares en-
tre 15-120 kDa. Esse perfil protéico pode estar 
associado ao efeito da Ag+ e a sua incorpo-
ração na goma para formar nanopartículas de 
prata durante o processo fermentativo.
 

NÍVEIS DE ESTRESSE EM MULHERES 
QUE SOFREM VIOLÊNCIA POR SEUS 

PARCEIROS

 Angélica Raquel Ferreira de Araújo Silva 
(angelicaraquel_al@hotmail.com); Jamile 

Santana Teles Lima (jamileteles18@
hotmail.com); Marlizete Maldonado 

Vargas (marlizete@uol.com.br).

 A violência doméstica é um fenômeno com-
plexo que reflete aspectos socioculturais com 
raízes profundas nas relações de poder, gêne-
ro, sexualidade.  A violência doméstica conju-
gal sofrida pelas mulheres alcança magnitude 
ainda pouco dimensionada. São escassos os 
estudos que aprofundem as consequências 
traumáticas, em mulheres que sofrem violên-
cia de gênero por parceiro. Este estudo tem 
por objetivo avaliar os níveis de estresse de 
mulheres em situações de violência doméstica 
conjugal nas famílias sergipanas. Trabalhou-se 
com amostra intencional de 300 mulheres, que 
se encontravam na Delegacia Especializada no 
Atendimento à Mulher no período de outubro 
de 2011 a setembro de 2012 durante a coleta 
de dados. Através do Inventario de Sintomas 
Estresse de Lipp, verificou-se que 70,3% das 
participantes de estudo estavam na fase mais 
grave de estresse, que é a exaustão. Os sin-
tomas psicológicos referidos foram: sensibili-
dade emotiva excessiva, pensamentos obses-
sivos, apatia, depressão ou raiva prolongada, 
cansaço excessivo e angústia/ansiedade diária. 
Os sintomas físicos mais assinalados foram: 
tensão muscular, insônia, mudança de apetite, 
problemas com memória e cansaço constante. 
As consequências do alto nível de estresse e 
sua cronicidade podem afetar a saúde física e 
psíquica da mulher. Considera-se que outros 
estudos possam ampliar a discussão sobre o 
estresse como consequência na vida da mul-
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her que sofre violência doméstica, assim como 
alertar a rede de enfrentamento na perspec-
tiva da necessidade da atenção integral à mul-
her que sofre esse tipo de violência.

RESULTADOS PRELIMINARES DA 
PRODUÇÃO DE GOMA XANTANA A 

PARTIR DE BIODIESEL

Davi da S. Ferreira (Farmácia/UNIT/davi_
farmacia@hotmail.com), Felipe 

A. Costa (Eng. de Petróleo/UNIT/
felipesurf69@hotmail.com), Ubiratan R. 
Santos (Farmácia /UNIT/ubiratanrios@

yahoo.com.br), Klebson S. Santos 
(RENORBIO/kssamb@hotmail.com), 

Maria Lucila Hernández-Macedo (PBI/
UNIT/lucyherma@hotmail.com), Jorge A. 
López (PBI /UNIT/jorgejal@gmail.com)

A goma xantana, um polissacarídeo de origem mi-
crobiana, possui inúmeras aplicações industriais 
e também na recuperação terciária de petróleo, 
devido ao seu comportamento reológico (e.g. 
alta viscosidade a baixas concentrações, pseudo-
plasticidade, solubilidade, estabilidade em ampla 
faixa de pH e de temperatura, compatibilidade 
com muitos sais). Sua produção por via fermen-
tativa utiliza glicose ou sacarose como fonte de 
carbono, onerando esta produção. Uma maneira 
de diminuir o custo é usar substratos alternativos 
mais baratos, como resíduos. O biodiesel se insere 
neste contexto, pois sua composição química é 
susceptível à oxidação, diminuindo a sua capaci-
dade comburente, resultando na possibilidade do 
acúmulo deste resíduo orgânico. Portanto, a con-
versão deste biodiesel em goma xantana é uma 
alternativa para reduzir custos de produção, uma 
vez que o substrato é um aspecto crítico na sua 
produção comercial, além de minimizar possível 
impacto ambiental. O objetivo deste estudo foi 
avaliar o efeito do biodiesel de soja como um sub-
strato alternativo para a biossíntese desta goma 
para fins não alimentares. Os experimentos foram 
realizados em um meio contendo biodiesel de 
soja a 2%, como fonte de carbono, suplementado 
como ureia a 0,01% e KH2PO4 a 0,1%, utilizando-
se sacarose como fonte de carbono controle sob 
as mesmas condições experimentais. Para obter 
o polissacarídeo, Xanthomonas campestris pv. 
campestris 629 foi inoculada nesses meios e os 
frascos de cultivo incubados a 28ºC, 200 min-1 
durante 96 h. Todos os ensaios foram realizados 
em triplicatas com um n = 5. O biopolímero re-
cuperado foi seco para efetuar a estimativa de 
produção. As viscosidades aparentes das gomas 
obtidas com biodiesel e com sacarose foram me-

didas em um viscosímetro com cilindros concên-
tricos acoplados a um banho-maria, aplicando-se 
uma taxa de cisalhamento entre 25 e 1000 s-1 nas 
temperaturas de 25, 45, 65 e 85°C. Os dados re-
ológicos foram ajustados de acordo ao modelo 
de Ostwald-de-Waele (&#956; = K (&#947;)n-1), 
utilizando-se uma análise de regressão para de-
terminar a viscosidade aparente (K, n e R2). Os re-
sultados mostraram a produção de 12,89 ± 0,61 
g&#61655;L-1 de xantana a partir de biodiesel 
como fonte de carbono, exibindo um índice de 
consistência K de 937,3 ± 0,2 mPa.s, uma taxa de 
fluxo (n) de 0,61 ± 0,01, e um R2 = 0,99. Estes va-
lores foram similares àqueles determinados para 
a goma obtida com sacarose, o substrato usual 
usado nesta produção. A viscosidade aparente da 
xantana produzida a partir de biodiesel apresen-
tou um perfil semelhante ao da goma controle. 
Os resultados experimentais indicaram que o bio-
diesel tem um potencial promissor como fonte 
alternativa de carbono para produzir goma xan-
tana de grau não alimentar, devido às proprie-
dades reológicas observadas através dos valores 
de K e n. Todavia, as condições de fermentação 
precisam ser optimizadas visando melhorar o 
rendimento na produção desse polissacarídeo.

VULNERABILIDADE E INTEGRIDADE 
HUMANA NA RELAÇAO TERAPEUTA 

PACIENTE

Lara Louise Valadão Andrade (Curso 
de Fisioterapia / UNIT / lara_valadao@

hotmail.com) / Layane Fernandes 
Ferreira (Curso de Fisioterapia / UNIT / 
lay_fisio@hotmail.com) / Raiane Santos 
do Nascimento (Curso de Fisioterapia / 

UNIT / raianee.s@hotmail.com) / Evandro 
Duarte de Sá (Docente Fisioterapia / UNIT 

/ evandrosa@yahoo.com.br)

(INTRODUÇÃO) Nesse trabalho, discute-se 
a vulnerabilidade de pacientes, entendida 
como a condição de risco em que uma pessoa 
se encontra, face a um conjunto de situações 
que a coloca em dependência ou carência, 
impossibilitada de responder ou se defender 
com seus próprios recursos a dada demanda 
que vive e a afeta. Em situações de vulnerabi-
lidade, tem-se em mente fragilidade ou con-
dição do sujeito a ser prejudicado ou ofen-
dido. A integridade humana baseia-se em um 
princípio moral que defende que as pessoas 
devem ser tratadas como um fim em si mes-
mas, e não como um meio. Alguns fatores 
como a fome, a doença, a dor, a exploração 
são características de vulnerabilidade social. 
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Na relação terapeuta paciente pode ocorrer 
situações de vulnerabilidade na medida em 
que pacientes não possam exigir o cumpri-
mento dos seus direitos ou não possam se 
defender contra forças cruéis estabelecidas 
por profissionais de saúde. (OBJETIVOS) Ob-
jetiva-se sensibilizar acadêmicos, profission-
ais de saúde e a sociedade em geral para a 
importância do respeito ao paciente, particu-
larmente aqueles ditos vulneráveis, passíveis 
de usurpação da sua dignidade e integridade. 
(METODOLOGIA) O presente trabalho foi de-
senvolvido mediante desenvolvimento de 
pesquisa qualitativa exploratória para expli-
cação do fenômeno em estudo. Utilizou-se o 
processo de reflexão e análise da realidade 
através da utilização de métodos e técnicas 
para compreensão do conteúdo do objeto 
em estudo através da delimitação do tema, 
levantamento bibliográfico, leitura e análise 
de documentos. (RESULTADOS) É importante 
para o profissional de saúde entender cada 
pessoa em sua singularidade, como tendo 
necessidades específicas, e, assim, criando 
condições para que tenha maiores possibili-
dades para exercer sua vontade de forma au-
tônoma. As modernas práticas no atendimen-
to em saúde revisaram antigas posições de 
respeito absoluto ao saber técnico do profis-
sional, que garantiam a este maior poder nas 
decisões terapêuticas. Hoje, o equilíbrio entre 
o autoritarismo ou falta de decoro do profis-
sional de saúde e o respeito à autonomia do 
paciente privilegia a consideração pela liber-
dade, responsabilidade e capacidade do pa-
ciente em julgar e escolher ativamente junto 
aos profissionais de saúde quais são as práti-
cas terapêuticas mais coerentes com suas 
prioridades. Cabe ao profissional de saúde 
assumir uma postura ética de respeito ao 
outro, de acolhimento do desconhecido, de 
respeito ao usuário, entendido como um ci-
dadão e não apenas como um consumidor 
de serviços de saúde.
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REMANESCENTES QUILOMBOLAS: A 
COMUNIDADE DA RUA DA PALHA

Angélica Pereira dos Santos / 
angelgenuine@hotmail.com; Débora 

Patrícia da Silva Pinto / depatricia2009@
gmail.com; Jane Cláudia Jardim Pedó /

janepedo@ig.com.br
Ana Carla Barreto de Oliveira /ana_carla@

unit.br

O estudo faz parte do Programa de Iniciação 
Cientifica (PROBIC) da Universidade Tiradentes 
(UNIT) que surgiu a partir da pesquisa intitu-
lada  Mulheres quilombolas: aratu, história e 
cultura no interior do Sergipe  cadastrado na 
FAPITEC/Se, realizada pelo grupo de pesquisa: 
Educação, Cultura e Subjetividades (GPECS). 
O artigo discute questões de representação 
e identidade social da comunidade remanes-
cente quilombola do Município de Santa Lu-
zia do Itanhy do estado de Sergipe e tem por 
objetivo geral estudar as características pecu-
liares dos moradores e da comunidade, como 
se enxergam, como e se assumem o papel 
de remanescentes quilombolas, se mantém 
viva a cultura afro brasileira. Baseado em re-
visão bibliográfica e de dados disponíveis na 
internet, tem cunho investigativo, usa dados 
registrados na Fundação Cultural Palmares, 
Ministério Público Federal e Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária, além de 
análise de dados coletados a partir de visitas 
e entrevistas a comunidade. Com esta pes-
quisa esperamos conhecer um pouco sobre a 
realidade social que norteia os moradores da 
comunidade, ressaltando como eles desem-
penham seu papel de ser social frente a socie-
dade na qual estão inseridos e qual cultura é 
cultivada entre eles.
(PROBIC)

ENTRE POLÍTICAS DE AFIRMAÇÃO 
E POLÍTICAS DE EXCLUSÃO: O 

FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DA 
RELIGIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA

Ilzver de Matos Oliveira   Mestre em 
Direito pela Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e professor da Universidade 
Tiradentes (UNIT), email: ilzver@

gmail.com João Víctor Pinto Santana   
Acadêmico de Direito na Universidade 

Tiradentes (UNIT) e bolsista do PROVIC/
UNIT, email: j.victorsantana@hotmail.com

Temos verificado nos últimos anos um au-
mento considerável dos casos de intolerância 
contra as religiões de matriz africana e uma 
busca cada vez maior do Judiciário para de-
cidir os conflitos deles decorrentes. Estes pro-
cessos judiciais envolvem a liberdade de man-
ifestação religiosa e cultural afro-brasileira e 
colocam para a justiça questões sobre as quais 
ela não tem muita familiaridade ou nunca se 
manifestou. Desde o  caso Mãe Gilda , ocorrido 
em 1999, que no Superior Tribunal de Justiça 
resultou na primeira condenação nacional por 
dano moral decorrente de intolerância re-
ligiosa institucional, até os casos de cobrança 
de impostos dos templos afro-brasileiros ou 
contra seus sacerdotes por má prestação de 
serviço, as ações que equiparam aqueles tem-
plos a estabelecimentos comerciais, que crimi-
nalizam afro-religiosos por cárcere privado ou 
de lesão corporal durante cerimônias, que fe-
cham templos sob a alegação de perturbação 
do sossego, poluição sonora, ambiental e 
maus-tratos a animais, entre outros, o que per-
cebemos é que os tribunais têm se constituído 
num dos principais espaços de discussão dos 
direitos desta parcela da população, historica-
mente discriminada por sua crença religiosa. 
Assim, vemos emergir um novo fenômeno 
a ser estudado: a judicialização da religiosi-
dade afro-brasileira. Ela surge marcada pelas 
manifestações dos tribunais sobre a amplitude 
e a caracterização do direito ao livre culto e 
crença e do direito à preservação da cultura 
afro-brasileira, especialmente quando estes 
estão em colisão com direitos tais como a pro-
teção à criança e ao adolescente, à fauna e à 
flora, à vida e à integridade física, à saúde e ao 
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sossego. Deste modo, considerando que tem 
sido o judiciário uma importante instância de 
consolidação das políticas públicas no Brasil, o 
estudo deste novo campo de atuação judicial, 
tema deste artigo, é importantíssimo, princi-
palmente neste momento em que políticas 
de ação afirmativa vêm sendo reconhecidas 
como cruciais para o aprofundamento da de-
mocracia brasileira e para a inclusão da popu-
lação negra. (PROVIC)

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO A 
SERVIÇO DA SEGURANÇA DO 

TRÂNSITO EM ARACAJU

Daniella Etinger Gomes (Design Gráfico - 
UNIT/ danietinger@hotmail.com); Diego 
de Argôlo Gomes (Design Gráfico - UNIT/ 

diego_argomes@hotmail.com); Igor 
Libertador Silva (Professor Me. de Design 

Gráfico - UNIT/ igorls@ig.com.br)

O projeto tem como objeto de estudo a sinali-
zação horizontal e vertical presente na ave-
nida Beira Mar, um dos principais corredores 
viários da capital sergipana, tomado como 
amostra por apresentar grande fluxo de veícu-
los automotivos e centralidade. OBJETIVOS 
Buscou-se analisar a aplicação dos signos 
visuais da sinalização de trânsito em Aracaju 
de acordo com as regras definidas pelo DE-
NATRAN, bem como averiguar se tais signos, 
como estão empregados hoje, favorecem a 
melhor conduta. METODOLOGIA A metodolo-
gia está fundamentada em pesquisas do tipo 
documental, bibliográfica e eletrônica com 
objetivo descritivo, além do estudo de campo, 
no qual foi pontuada no mapa da avenida a 
ocorrência das duas sinalizações, seguida pela 
averiguação de falhas e confronto entre o 
modelo real e o ideal indicado nos manuais 
de sinalização do DENATRAN. RESULTADOS 
Os resultados estão divididos de acordo com 
o tipo de sinalização (vertical e horizontal). Em 
específico, na sinalização vertical foram ana-
lisadas dimensão e altura da placa, distância 
da via e dimensão da moldura, enquanto na 
sinalização horizontal a visibilidade é o fa-
tor privilegiado. Na visão geral do estudo, a 
irregularidade no uso atinge 36% de placas 
(sinalização vertical) e 12% das marcas viári-
as (sinalização horizontal). As irregularidades 
encontradas na sinalização vertical dizem res-
peito à forma e à dimensão das placas, como 
também o tamanho da tipografia aplicada 

sobre o suporte. Observou-se tais defeitos 
isoladamente ou simultaneamente. Percebeu-
se que 30% das placas estão abaixo da altura 
mínima determinada, tornando possível afir-
mar que esta parte possui deficiência de visu-
alização à medida que a altura pré-determina-
da se beneficia da iluminação pública e evita o 
encobrimento por outros veículos, como tam-
bém pode interferir no trânsito de pedestres. 
Quanto à utilização da tipografia sobre placas, 
aproximadamente 25% não atendem ao ta-
manho mínimo exigido. A análise foi realizada 
a partir de medidas retiradas no local e através 
de fotografias, utilizando sobre elas uma mal-
ha de 20x20 cm especificada no manual de 
sinalização vertical do DENATRAN. Apesar 
de melhor aplicada, na sinalização horizontal 
foram detectados erros relacionados ao ta-
manho e, principalmente, à conservação, que 
vai de encontro aos princípios de manutenção 
e conservação da sinalização do trânsito. As 
faixas que estão fora do padrão de tamanho 
exigido extrapolam de forma imperceptível os 
valores fixados pelo DENATRAN. Sabe-se que 
apenas 12% do sistema de sinalização hori-
zontal estão sendo aplicados incorretamente, 
mas isso não significa que os 88% restantes 
estão completamente certos. O principal 
problema visto neste tipo de sinalização diz 
respeito à conservação e, assim, à visibilidade. 
Em quase todo o trajeto as marcas viárias se 
encontram parcialmente apagadas ou inexis-
tem, totalizando 72% da sinalização horizontal 
da Av. Beira Mar em péssimas condições, ou 
seja, com falhas na pintura devido ao tempo 
e à ação dos veículos que transitam no local. 
(PROVIC)

A CONFIGURAÇÃO CONSTITUCIONAL 
DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 
NA SOCIEDADE INFORMATIZADA 

Laisa Ribeiro de Araújo(lai_ribeiro06@
hotmail.com) Orientador: Marco Aurélio 

Rodrigues da Cunha e Cruz (marco_
aurelio@unit.br).

O Direito acompanha a evolução da socie-
dade, pois ubi societas, ibiius. Sociedade esta 
que passou e passa por vários estágios de 
evolução. Efetivamente, a transição da So-
ciedade Agrária do século XIX para a Socie-
dade urbana e industrial do século XX até a 
Sociedade Informatizada do século XXI rec-
lama um palco para estudo. A utilidade da 



89Anais 2013
Universidade Tiradentes

CIÊNCIAS HUMANAS

Internet como fonte de informações e como 
instrumento de comunicação e aproximação 
das pessoas é diretamente proporcional à 
ampliação das possibilidades de lesão às 
liberdades individuais, destacando-se, dentre 
estas, os direitos da personalidade. O avanço 
tecnológico, indisputavelmente, proporciona 
de uma maneira mais veloz a comunicação 
do ser humano, dinamiza os meios pelos 
quais este se relaciona, e, decerto, potencial-
iza a captação, o armazenamento e o envio 
de informações, que podem ser desejadas ou 
indesejadas. É aqui onde abusos podem ser 
cometidos. O uso lesivo da informática no 
seio dos direitos fundamentais à personali-
dade leva à busca de formas de controle ao 
acesso de informações sobre o indivíduo e o 
destino que se faz delas. E dadas a velocidade 
e a volatilidade do fluxo de informações so-
bre a pessoa na Internet, as repostas jurídi-
cas para os abusos cometidos na rede po-
dem se tornar eficazes por um certo tempo, 
mas obsoletas se inflexíveis. Atualmente, não 
existe ainda uma legislação específica que 
trate destes problemas juscibernéticos. O 
que há até o momento são alguns projetos 
de lei em processo de maturação e algumas 
decisões judiciais em torno de tais prob-
lemáticas. Como exemplo destas, pode-se 
citar o REsp 1.186.616, o REsp 1.193.764 e o 
REC na representação nº 182524. O projeto 
teve como objetivo geral demonstrar a im-
portância da liberdade de expressão e dos 
direitos da personalidade, a relevância de seu 
estudo e a pertinência de sua valorização. A 
metodologia escolhida para realização do 
projeto teve caráter qualitativo, com método 
dedutivo, com base em pesquisa bibliográ-
fica e também documental. Tais diretrizes 
possibilitaram a compreensão e obtenção de 
conceitos, princípios e identificação das in-
stituições jurídicas que estruturam o objeto. 
Os documentos pesquisados foram reunidos 
e empregados como meio de comparação e 
aquisição de conhecimento primário. Dentre 
os resultados, destaca-se o estabelecimento 
de um conceito constitucional de liberdade 
de expressão e direitos da personalidade, 
além da necessária releitura que há de ser 
feita com o advento da Internet. Sua demon-
stração foi possível em um dos tópicos de-
senvolvidos no capítulo para o livro: Novos 
Direitos e Contemporaneidade, intitulado de  
A interação entre a liberdade de expressão, 
os direitos da personalidade e a Internet , 
houve também a criação de um Acervo Digi-
tal (google drive) com a catalogação da leg-
islação vigente, dos projetos de lei existentes 
no Congresso Nacional, de trabalhos de au-

tores que estudam o tema e, principalmente, 
dos principais julgados nos Tribunais Superi-
ores, além de fichamentos e textos realizados 
pela bolsista. (PROBIC)

ANÁLISE DO MARCO TEÓRICO 
SOBRE DIREITOS HUMANOS A 

PARTIR DE MANUAIS TÉCNICOS 
PROPOSTOS NO ÂMBITO DA 

JUSTIÇA BRASILEIRA. 

Alice Dandara de Assis Correia - 
alicedandara@hotmail.com; Gabriela Maia 

Rebouças - gabriela_maia@unit.br

O projeto em análise surge a partir da pesqui-
sa realizada durante o período de 2012-2013, 
por Santos e Rebouças, que tratou da investi-
gação do marco teórico do Manual de Direi-
tos Humanos da International Bar Association, 
adotado pelo CNJ para servir de diretrizes ao 
bom funcionamento do judiciário, enquadran-
do a justiça brasileira aos marcos de Direitos 
Humanos nele apresentados. Entretanto, após 
esta análise inicial, com o resultado final da 
pesquisa, surgiram diversos questionamentos, 
fazendo emergir a necessidade de uma nova 
pesquisa que supra tais questionamentos. Pes-
quisa esta a ser realizada durante o período de 
2013 - 2014. O questionamento inicial veio de 
que, a pesquisa anterior possibilitou a desc-
oberta de outros  Manuais  espalhados dentro 
das instituições de justiça brasileiras, como o 
MPU, com diretrizes específicas, ainda descon-
hecidas, com as quais se pretende investigar, 
catalogar, analisar e fazer um parâmetro teóri-
co entre o que realmente pode ser consid-
erado como DDHH dentro destes Manuais e 
de que forma eles são trabalhados. O segundo 
questionamento se dá em quantos e quais in-
stituições adotam estes Manuais. A terceira 
questão é justamente o contraponto histórico 
e teórico desde o surgimento dos DDHH até 
o momento atual, onde é visível a deturpação 
do que historicamente são os DDHH, surgido 
no campo das lutas, passando pela sua norma-
tização e, como pode ser observado, a partir 
da análise do resultado da pesquisa realizada 
anteriormente, hoje sofre uma reconstrução 
teórica baseada no modelo neoliberal de eco-
nomia e, atualmente, no modelo neoliberal de 
justiça. Desde a implementação da Emenda 
45/2004, denominada Reforma do Judiciário, 
que criou o Conselho Nacional de Justiça - 
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CNJ, o Brasil vem passando por uma trans-
formação estrutural no poder Judiciário, em 
relação ao aperfeiçoamento do serviço público 
de prestação da Justiça, com objetivos claros 
de:  modernização tecnológica do judiciário; 
ampliação do acesso à justiça, pacificação e 
responsabilidade social; e garantia de efetivo 
respeito às liberdades públicas e execuções 
penais  (PROJETO DE PESQUISA, 2013-2014). 
O que se pode, superficialmente, observar 
dentro da justiça hoje é que há um aumento 
da celeridade, economicidade e eficiência do 
judiciário, com metas de julgamentos por mês 
aos juízes, e outras metas tantas as quais pre-
tendemos descobrir. Nesse sentir, nos restam 
os seguintes questionamentos, justiça para 
quem? Direitos Humanos para quem? Para 
que servem, efetivamente, tais manuais? Qual 
a real e efetiva melhoria no judiciário depois 
da implementação dos mesmos? Dentro dess-
es aspectos é que pretendemos então trabal-
har a pesquisa apresentada. (PROBIC)

A IMPOSIÇÃO DA FIDELIDADE 
PARTIDÁRIA PELA JUSTIÇA 

ELEITORAL EM SERGIPE

Gutemberg Alves de Araújo (Direito - 
PROBIC/UNIT - gutembergaraujo_@

hotmail.com); Maurício Gentil Monteiro 
- (Professor de Direito da UNIT e 

pesquisador do CNPQ - gentil@infonet.
com.br); Kelly Anne Ferreira Santos 

(Direito - PROVIC/UNIT - kelyanne92@
hotmail.com).

A constante troca-troca partidária é empecil-
ho ao andamento da política democrática 
brasileira, visto que está pautada na repre-
sentatividade partidária. A inclusão no cenário 
político partidário brasileiro da Resolução nº 
22.610, de 25/10/ 2007, do Tribunal Superior 
Eleitoral gerou uma série de transformações. 
Tais modificações tem como supedâneo a 
Constituição Federal em seu art. 55 que disci-
plina hipóteses de perda do mandato eletivo. 
Com a inserção dessa resolução, a desfiliação 
partidária passa a exigir justa causa motiva-
dora, caso contrário, resultaria em infidelidade 
partidária e geraria a consequente perda, pelo 
parlamentar, do mandato eletivo, sendo este 
obtido pelo sistema proporcional ou pelo sis-
tema majoritário. É evidente o vilipêndio da 
soberania popular quando o trânsfuga age 
em desconformidade com a confiança deposi-

tada pelo eleitor através do voto e abandona 
a legenda partidária pelo qual fora eleito. A 
pesquisa tem por finalidade, efetuar o mapea-
mento geral dos processos transitados em jul-
gado na Justiça Eleitoral de Sergipe, referentes 
à fidelidade partidária, identificação das técni-
cas de interpretação e fundamentação judicial 
das decisões sobre perda do mandato por in-
fidelidade partidária e sobre  justa causa  para 
desfiliação sem perda do mandato; Quanto à 
metodologia utilizada, os dados iniciais foram 
coletados junto ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Sergipe, para catalogação e exame dos au-
tos respectivos. Num primeiro momento, foi 
efetuada a catalogação dos processos, para 
poder classificá-los quanto à iniciativa, objeto, 
decisão, técnicas de interpretação e argumen-
tação aplicada, recursos processuais e duração 
dos processos. A partir dos dados coletados, 
efetivou-se a sistematização dos mesmos e a 
elaboração do relatório final conclusivo. No 
que se refere aos resultados, as exordiais in-
terpostas foram 350, sendo processados 292 
vereadores, 1 prefeito e 1 deputado estadual. 
As justas causas motivadoras preponderantes 
foram a grave discriminação pessoal (169 
ações utilizaram como causa justificadora) 
e a existência de novo partido ou fusão par-
tidária (57 ações). O Tribunal Regional Eleito-
ral de Sergipe julgou improcedentes as ações, 
com justa causa na refiliação em curto lapso 
temporal e quando inexistia, nos municípios, 
diretório do partido político. No que tange a 
duração das ações, nenhuma delas transitou 
dentro do tempo estipulado na Resolução, de 
60 dias, contudo, a maior parte dos proces-
sos (161 ações) encerrou-se antes de um ano. 
O resultado das ações fora a procedência de 
88  julgados e a improcedência de 147 ações. 
Quanto aos recursos, estes só foram interpos-
tos nas ações julgadas procedentes, a favor da 
perda do mandato, em 57 delas. E, postergou-
se uma unanimidade nas votações, demon-
strando a coesão entre as decisões do Egrégio 
Tribunal. (PROBIC)
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SERVIÇO SOCIAL E FAMÍLIA: O 
ESTADO DA ARTE DA PRODUÇÃO DO 
SERVIÇO SOCIAL NA UNIVERSIDADE 

TIRADENTES/ESTÂNCIA

Jeruzia Silva dos Santos (Serviço Social/
UNIT, PROVIC. Email: gsmsrr@hotmail.

com); Cândida Margarida Oliveira Matos 
(Professora do curso de Serviço Social/

UNIT. Email.camom@oi.com.br)

Nas últimas décadas grandes e significativas 
foram as mudanças sofridas nas estruturas fa-
miliares, haja vista que a família sempre teve 
em suas configurações e funções, uma for-
ma de responder aos interesses e ideologias 
determinados em cada momento histórico. 
Sendo assim, as relações intrafamiliar inter-
ferem e sofrem interferência de elementos 
externos a ela. Consequentemente, a partir 
do momento em que a família não consegue 
cumprir as funções sociais a ela imputadas, 
começam a surgir demandas que necessitam 
de intervenção multiprofissional incluindo-se 
o profissional de Serviço Social. Atualmente, 
a ênfase na família é notória na quantidade 
de programas e políticas sociais que tem se 
voltado pra ela, convocando os profissionais 
de Serviço Social a uma investigação mais 
profunda sobre essa temática. Em função das 
demandas que tem chegado, o assistente so-
cial tem buscado qualificar-se teórico e me-
todologicamente para sua intervenção. O 
crescente número de produções acadêmicas 
no curso de Serviço Social da Universidade Ti-
radentes   Estância/SE demonstra o interesse 
pela temática ora abordada. Portanto, a pre-
sente pesquisa tem por finalidade construir o 
estado da arte da produção cientifica do curso 
de Serviço Social da UNIT sobre a instituição 
família a partir dos Trabalhos de Conclusão de 
Curso (TCC) no campus Estância/SE e resgatar 
as contribuições do curso na construção do 
conhecimento a respeito da família sergipana, 
frente aos aspectos que a influencia.  Para 
tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa 
bibliográfica em que fora realizado levanta-
mento de todos os TCC que se encontravam 
no acervo da biblioteca do referido campus 
até o segundo semestre do ano de 2012 e que 
tratassem da temática família. Após análises, 
foi verificado o quantitativo de dezenove 
produções relacionadas ao tema, das quais, 
oito (08) fazem referência aos programas so-
ciais direcionados a famílias, duas (02) sobre 
formação de família substituta por meio da 
adoção, discorrendo ainda numa delas sobre 

adoção por casais homossexuais, sete (07) 
trataram da relação do idoso com a família, 
uma (01) sobre família e relações homoafeti-
vas e por último uma (01) produção que versa 
sobre a relação entre a família e religião. São 
discutidos nestas produções questões como 
o perfil de casais que buscavam fazer adoção, 
programas de proteção ao idoso, análise das 
relações pessoais destes com os familiares e 
sua participação em grupos de convivência, 
programas e políticas assistenciais de inter-
venção social junto às famílias, influência da 
religião no comportamento social da família, 
bem como os diversos modelos e arranjos 
familiares existentes e o preconceito ainda 
perdurável sobre as famílias homoafetivas. 
Ao final do levantamento, aferiu-se que, nas 
produções acadêmicas, é dada uma maior ên-
fase aos impactos das políticas sociais sobre 
as famílias beneficiadas com programas soci-
ais e o relacionamento do idoso com a família, 
ambos os interesses sintonizados com o mov-
imento societário - crescimento das políticas 
públicas com foco na família e envelhecimen-
to populacional. (PROBIC)
 

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS EM DEFESA DO 

MEIO AMBIENTE NATURAL

Gildo Cravo Batinga Neto gildocravo@
gmail.com;  cpinheirofreitas@yahoo.com.br;

 Estabelece a Constituição Federal de 1988, no 
seu artigo 225, que impõe-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defender e preser-
var o ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida,  para as presentes e futuras 
gerações. De maneira que cabe ao Estado diag-
nosticar, organizar, planejar e atuar no intuito de 
promover políticas públicas que cumpram com 
a norma constitucional, efetivando a tutela, e 
implementando uma gestão ambiental voltada 
ao crescimento sustentável. Isto exposto, o bem 
ambiental demanda a aplicação de diversos in-
strumentos e mecanismos para sua proteção 
adequada. Consta na Lei 6.938\81, conhecida 
como Lei da Política Nacional do Meio Ambi-
ente, os parâmetros e indicações necessários 
ao sistema de gestão ambiental, define, ainda, o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONA-
MA), como seu órgão colegiado, que sob caráter 
consultivo e deliberativo detém competência 
para estabelecer padrões voltados ao meio am-
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biente ecologicamente equilibrado. A pesquisa 
tem sido em torno das políticas públicas ambi-
entais adotadas no Brasil na constância da Con-
stituição de 1988 e a Lei da Política Nacional do 
Meio Ambiente, visando aferir se os mesmos 
encontram-se em adequada via de implemen-
tação. Pra tanto, é realizado o levantamento 
bibliográfico-documental, a organização de um 
acervo do material pesquisado, e a apresentação 
de conclusões referente a efetividade das políti-
cas públicas ambientais. O projeto tem o caráter 
qualitativo, examinando as políticas públicas 
ambientais realizadas, e tomando conhecimento 
dos seus mecanismos de planejamento e con-
cretização. Buscando estabelecer novos critérios 
e definir rumos para as Políticas Públicas volta-
das para a proteção do meio ambiente natural. 
No entanto, as Políticas Públicas  ambientais 
ainda preconizam a primazia do desenvolvi-
mento econômico em detrimento da proteção  
ambiental, condicionando  a qualidade de vida 
aos indicadores de produção , padrões de con-
sumo e valores  utilitaristas, associados ao uso 
ainda predatório dos recursos naturais. Também 
o caráter formalista da cultura legalista brasileira 
privilegia mais a letra da lei do que o compor-
tamento eticamente orientado. A Legislação 
brasileira tem discurso comparativamente avan-
çado, porém, esse discurso não se espelha na 
consciência e, portanto, no comportamento dos 
indivíduos frente ao meio ambiente. Por isso, 
muitas conquistas legais carecem de materiali-
zação nos atos dos agentes do Poder Público. 
É necessário, pois, a mobilização de setores es-
tratégicos da sociedade, para a efetivação dos 
direitos socioambientais. (PROBIC/UNIT)

AVATARES DA VIVÊNCIA 
HOMOAFETIVA: UM ESTUDO 
DAS TERMINOLOGIAS PARA 

COMPORTAMENTO SEXUAL ENTRE 
HOMOSSEXUAIS DO GÊNERO 

MASCULINO EM SERGIPE.

Ricardo de Santana Marques (Serviço 
Social   UNIT / ricardo_escurial@hotmail.
com) Manoel Joaquim de Oliveira Neto 

(Serviço Social  UNIT / joaquimvolei1985@
live.com) Jesana Batista Pereira 

(Professora e pesquisadora da UNIT / 
jesanabatista@uol.com.br)

A presente pesquisa é resultado da bolsa de ini-
ciação científica do PROBIC e se encontra em an-
damento propõe investigar os diferentes sentidos 
investidos nas terminologias usadas por sujeitos 

homossexuais do gênero masculino para identifi-
car seus congêneres e si próprios a partir da cat-
egorização de gênero e papéis sexuais, levando 
em conta o difícil ardil de se encontrar o parceiro 
ideal para construir uma relação homoafetiva, uma 
vez que o estabelecimento de laços amorosos e 
afetivos está condicionado à presença na pes-
soa como possível parceiro de certos atributos 
de gênero e de desempenho sexual. A etnografia 
está sendo realizada no município de Propriá e em 
outras cidades do Território do Baixo São Francis-
co Sergipano com 100 homossexuais do gênero 
masculino. É uma pesquisa de natureza qualita-
tiva uma vez que esta lida com significações que 
os atores sexuais põem em prática para construir 
explicações e classificações das coisas do mun-
do que os cercam. A abordagem metodológica 
encontra-se no âmbito da etnometodologia. Os 
procedimentos técnicos que estão sendo utili-
zados é a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de 
campo. Está sendo utilizada a entrevista do tipo 
semi-estruturada, com um roteiro de questões 
previamente elaboradas, cujas verbalizações estão 
sendo gravadas e transcritas, de forma a preservar 
a fidedignidade das informações. Espera-se que a 
pesquisa vem contribuir para uma compreensão 
do nosso tempo como marcado pelo encontro 
de muitas e distintas temporalidades, lógicas e 
perspectivas, ou seja, um tempo marcado pela ex-
periência identitária, a homossexualidade se con-
stitui em umas das múltiplas formas de gestão das 
sensações corporais e afetivas e nos coloca o desa-
fio de compreendê-la enquanto síntese complexa 
da pesquisa trará elementos para a compreensão 
de arranjos subjetivos. Acredita-se que a realização 
da pesquisa trará elementos para compreensão 
de aspectos contemporâneos e, quiçá, particular-
mente brasileiros, da experiência social frente à 
organização das sexualidades e das relações de 
gênero. (PROBIC)

A COMPREENSÃO CONCEITUAL DE 
JUSTIÇA ITINERANTE NO MARCO 

TEÓRICO DO ACESSO À JUSTIÇA NO 
BRASIL

Emilena dos Santos Araújo (Direito   Unit/
Estância, PROVIC, emilenaemy@hotmail.

com); Dra. Gabriela Maia Rebouças 
(Professora de graduação e mestrado de 
Direitos Humanos da Unit, vinculada ao 

NPGD, integrante da RENAESP de Sergipe, 
gabriela_maia@unit.com).

Por ser um tema ainda recente para a sociedade 
que tomou força com a criação da Emenda Con-
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stitucional nº 45/2004 e que surgiu como uma 
forma de acesso à justiça, na tentativa de dar 
celeridade ao processo judicial, o assunto Justiça 
Itinerante ainda é vago. Por isso, o projeto de 
Compreensão Conceitual de Justiça Itinerante no 
Marco Teórico do Acesso à Justiça no Brasil, trás 
o desafio de pesquisar e analisar as definições de 
Justiça Itinerante que são utilizadas e formuladas 
em artigos científicos, livros, jurisprudências, tribu-
nais. Além de buscar identificar os tribunais que 
vem aplicando esses conceitos na prática e qual 
o limite da competência do magistrado quando 
atua na forma itinerante. Primeiramente, foi usa-
da como principal meio metodológico a pesquisa 
bibliográfica, através do Scielo, o Capes, o Goog-
le, tendo sido feito um levantamento geral e logo 
após foram descartados aqueles artigos que não 
ofereciam conteúdo ou que não eram seguros, 
ao final foram selecionados monografias, teses e 
artigos. Com isso, passou-se a trabalhar com esse 
material resultante da busca, tentando identificar 
nele os objetivos do projeto, assim destacando as 
definições, a competência do magistrado, pro-
gramas realizados pelos tribunais que estão em 
execução ou já foram executados. Contudo, re-
sultou que foram colhidos conceitos presentes 
em artigos, em pequena quantidade, pois o tema 
ainda é tímido, como já dito. Foi também verifica-
do que há muitos tribunais colocando em pratica 
esse meio de acesso à justiça, concluído que ap-
enas 6 (seis) dos tribunais estaduais não aplicam 
a Justiça Itinerante. Também, entendeu-se que a 
competência do magistrado está restrita aos lim-
ites da comarca em que atua. (PROBIC)

A EXECUÇÃO PENAL DOS 
CRIMINOSOS SEXUAIS EM SERGIPE

Yonara Maria do Nascimento Oliveira 
(Direito   UNIT/ PROVIC/ email: Yonara_

no@hotmail.com ); Gabriela Tavares 
Soares Alves (Direito   UNIT/ PROVIC/ 
email: gabi09tavares@hotmail.com); 
Grasielle Borges Vieira de Carvalho 
(Professora e Pesquisadora do da 

Universidade Tiradentes  email: grasielle_
vieira@yahoo.com.br).

Este trabalho teve como objetivo mapear o per-
fil da Execução Penal dos criminosos sexuais no 
Estado de Sergipe, tomando por base os dados 
constantes nos processos registrados nos últi-
mos 5 anos encontrados na 7ª Vara de Execução 
Penal do mencionado Estado, a fim de se iden-

tificar os processos que estão de acordo com a 
Lei de Execução Penal e os que não estão, verifi-
cando ainda, nos processos de Execução, a via-
bilidade de ressocialização dos condenados por 
crime sexual, já que o condenado por estupro se 
submete à legislação dos crimes hediondos, por-
tanto, mais rigorosa na concessão dos benefícios 
da execução. Para tanto, foram utilizados como 
metodologia de pesquisa, o método qualitativo, 
diante da coleta de dados através dos proces-
sos, o quantitativo de amostra, o histórico e o 
dialético, já que, durante a pesquisa bibliográfica 
e a produção dos artigos científicos, buscou-se 
entender a origem das penas e a análise dos 
principais institutos da Execução. A Execução Pe-
nal é a fase do cumprimento do comando con-
tido na sentença proferida pelo juízo criminal. 
Neste prisma, foi verificado se os principais insti-
tutos da execução penal eram usufruídos pelos 
criminosos sexuais, desde que preenchidos os 
requisitos legais, onde  chegamos às seguintes 
conclusões: o Exame Criminológico: verificou-se 
que no Estado de Sergipe sua aplicação não é 
incisiva desde 2007, ou seja, na grande maioria 
das vezes, não é aplicado para quase nenhum 
condenado, por falta de estrutura do próprio 
Poder Público; o Livramento Condicional, é um 
instituto que antecipa a liberdade do apenado, 
já que se for concedido, o mesmo cumprirá o 
restante da pena em liberdade, conforme o art. 
83 do CP, neste sentido, verificamos que desde 
2007 o instituto não é aplicado, visto que, para 
o Juiz Titular da 7ª Vara de Execução é mais 
benéfico a aplicação da progressão de regime; a 
Remição se aplica desde que o condenado tra-
balhe e/ou estude no estabelecimento prisional, 
em Sergipe, sua aplicação é precária, visto que, 
o Estado, não proporciona mecanismos adequa-
dos para sua efetivação; a Progressão de regime 
é o instituto mais aplicado no Estado de Sergipe, 
e ainda há a possibilidade de ser cumulado com 
a  aplicação do instituto da remição. (PROBIC)
 

OS MODOS DE EDUCAR DE OLDA DO 
PRADO DANTAS: ENTRE MUDANÇAS 

EDUCACIONAIS E RESISTÊNCIAS

Luzianne dos Santos/ luziannesantos@
hotmail.com.br; Raylane Andreza Dias 
Navarro Barreto/ raylanenavarro@bol.

com.br

O presente trabalho deriva do projeto de ini-
ciação científica Modos de educar: práticas 
escolares e cultura escolar no território centro 
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Sul sergipano, e toma como objeto de estudo 
a narrativa de história de vida da professora 
Olda do Prado Dantas, de cem anos de idade, 
residente no município de Simão Dias- Ser-
gipe. Nosso objetivo é compreender como 
foi constituído seu modo de educar, levando 
em consideração os saberes, métodos de en-
sino, cultura escolar, e pelas práticas escolares 
vivenciadas na escola. Para tanto, elegemos 
como categorias de análise os conceitos de  
cultura escolar  de Dominique Juliá (2001) 
e  práticas escolares  de Faria Filho e Vidal 
(2004), bem como a metodologia da história 
oral, segundo Alberti (2004). Seu modo de ed-
ucar revelou mudanças escolares na referida 
cidade, afinal o surgimento de Grupos Esco-
lares, a adesão de novas disciplinas, o uso de 
mapas, bem como a existência de bibliote-
cas, caracterizavam a nova escola proposta 
pelo governo no início do século XX. Porém, 
ao mesmo tempo em que revelou, em narra-
tiva, às inovações do sistema educacional, nos 
mostrou que ainda existiam na época e no es-
paço estudado, traços de uma resistência aos 
novos modelos de educação, seja eles pela 
estrutura física das escolas, ou pela presença 
da religião e do método decorativo. Assim, 
podemos concluir que em meio a mudanças 
e resistências nossa entrevistada moldou seu 
modo de educar ás mudanças educativas sem 
que o habitus pedagógico, apreendido no seu 
ensino primário, fosse totalmente desconsid-
erado, contribuindo para a construção de uma 
cultura escolar e de práticas escolares que co-
operam para a historiografia da educação ser-
gipana. (PROBIC)

ESTUDO E APLICAÇÕES DE 
CONTEÚDOS TRANSMIDIÁTICOS 
PARA A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Daniella de Jesus Lima (daniellalima90@
gmail.com); Andrea Cristina Versuti 

(andrea.versuti@gmail.com)

O tema proposto pelo projeto de pesquisa 
é o estudo e aplicações de conteúdos trans-
midiáticos para a Educação a Distância, esse 
visa propor a inclusão de recursos da trans-
mídia no AVA (Ambiente Virtual de Aprendi-
zagem) da Universidade Tiradentes (Unit). 
Para isso, nos propomos analisar o conceito 
de narrativa transmídia, bem como investigar 
as franquias Lost e Star Wars, enfatizando os 
seus respectivos potenciais levando-se em 
conta o grande número de fãs/seguidores 

dessas duas narrativas, fãs estes de diversas 
idades. Com isso, tivemos como objetivos 
conceituar narrativa transmídia a partir da 
cultura da convergência e suas implicações no 
processo de construção coletiva e participa-
tiva, bem como fazer análise dos conteúdos 
das duas narrativas selecionadas (Star Wars e 
Lost), de modo que será traçar aproximações 
possíveis entre modelos metodológicos e re-
cursos da transmídia, visando tornar o con-
teúdo educacional mais atraente, dinâmico e 
engajado. A pesquisa teve como metodologia 
a leitura de materiais diversos, com o intuito 
de conceituar a narrativa transmídia e fomen-
tar sobre seu uso na educação. Para realizar 
estas reflexões, usamos o aporte teórico de 
autores como Henry Jenkins (2009), Vicente 
Gosciola (2011), Márcia Vargas (2005), Fabío-
la Reis (2010), Pierre Lévy (1999), Lúcia San-
taella (2007) e outros, bem como utilizamos a 
web para a pesquisa dos dados das franquias 
Star Wars e Lost. A narrativa transmídia pode 
ser conceituada como uma grande história 
fragmentada, e seus fragmentos presentes 
simultaneamente em diferentes plataformas 
midiáticas, estes sempre trazendo característi-
cas da narrativa  original  para ser considerado 
produto do universo dessa narrativa transmí-
dia. A partir dessas reflexões e do estudo das 
narrativas em questão, propomos o uso de re-
cursos da transmídia na Educação. A narrativa 
transmídia, entendida como a forma de con-
tar uma grande história utilizando diferentes 
mídias, torna-se mais próxima de uma maior 
quantidade de espectadores. Percebemos que 
o sucesso de narrativas como Star Wars e Lost 
deve-se ao seu poder de entretenimento e à 
possibilidade de transformar fãs/seguidores 
em coautores, que passam a expandir essas 
histórias, criando e recriando narrativas pa-
ralelas à original. Se o conteúdo das histórias 
(Star Wars e Lost) por meio do processo trans-
mídia, conquistam milhares de fãs de todas 
as idades, é provável que o uso de recursos 
da transmídia na Educação traga resultados 
positivos para os modelos metodológicos dos 
docentes. Por isso, propomos algumas aulas 
no ensino presencial utilizando as duas nar-
rativas (Star Wars e Lost). Apesar de não ter 
criado propostas de aulas usando recursos da 
transmídia para a Educação a Distância, per-
cebemos que é possível realizar atividades 
interacionais, desenvolvidas de forma cole-
tiva/colaborativa, seduzindo os alunos para a 
aprendizagem daquele conteúdo, e para isso o 
AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) dis-
ponibiliza recursos. Concluímos que é possível 
a inserção de conteúdos transmidiáticos na 
Educação a Distância sendo que com isso, os 
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alunos se interessem mais pelo conteúdo por 
estarem trabalhando em diversas plataformas, 
o que é possível nesse modelo metodológico, 
além de trabalharem em colaboração com os 
colegas. (PROBIC)

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA: 

CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO 
POPULAR NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE (SUS)

Valéria Regina Viana Silva (Direito   Unit, 
Probic/Unit -  valeria-viana@hotmail.
com); Everton Santos Santana (Direito   

Unit   evertons_santana@hotmail.com); 
Verônica Teixeira Marques (Professora 
e Pesquisadora   Curso de Direito Unit / 
Estância; PPGD/UNIT; NPGCS/FITS; ITP; 

veronica.marques@hotmail.com).

Os conselhos gestores, entre eles os consel-
hos de saúde, surgem como instrumentos de 
democracia participativa e de controle social 
sobre políticas públicas, que produzem de-
cisões e possuem no seu corpo de represen-
tação membros do Estado e da sociedade, em 
igualdade de direitos à voz e voto. Sob esta 
ótica, o presente trabalho, intitulado  O con-
selho municipal de saúde no município de Es-
tância: controle social e participação popular 
no Sistema Único de Saúde (SUS) , tem como 
objetivo identificar como se deu a implan-
tação e as ações realizadas dentro do âmbito 
de ação do Conselho Municipal de Saúde de 
Estância, Sergipe; observando-se principal-
mente como ocorre a participação popular e 
como se inserem os movimentos sociais na 
discussão, deliberação, controle e acompan-
hamento por parte do conselho de saúde da 
cidade no desenvolvimento do Sistema Úni-
co de Saúde. A partir da discussão das leis 
nº 8.080/90, nº 8.142/90, resolução 333 de 
2003, bem como com a identificação de infor-
mações sobre o funcionamento e composição 
do Conselho Municipal de Saúde de Estância 
e levantamento bibliográfico acerca do tema, 
têm os Conselhos Gestores sido trabalhados 
como espaços que possibilitam essa democ-
racia participativa. O levantamento de dados 
permitiu inferir que o conselho municipal de 
saúde de Estância tem proporcionado espaços 
de participação, interlocução e aprendizado 
envolvendo a sociedade e o Sistema Único de 
Saúde, SUS. Foi possível identificar questões 
como paridade entre representantes do Esta-

do e Sociedade civil, proporcionando decisões 
que refletem a vontade das diversas institu-
ições presentes no município, bem como obs-
táculos como a pouca divulgação por parte do 
conselho das ações e atribuições do mesmo 
e ausências significativas de algumas esferas 
sociais. Diante disso, observa-se que, embo-
ra o Conselho Municipal tenha aumentado a 
interlocução entre governo e sociedade civil, 
ainda há questões que precisam ser superadas 
para que o conselho efetivamente promova 
uma participação da população nas decisões 
envolvendo questões relacionadas à saúde. 
(PROBIC/UNIT)

POR UMA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
VISTA DE BAIXO: CULTURA E 

PRÁTICAS DA ESCOLA PRIMÁRIA NO 
SUL SERGIPANO (1930-1950)

Laísa Dias Santos/ laisadias10@gmail.com 
Raylane Andreza Dias Navarro Barreto/ 

raylanenavarro@bol.com.br

Através dos pressupostos da história cultural, 
o presente trabalho deriva do Projeto de fina-
lizado de Iniciação Científica  Modos de Edu-
car: práticas escolares e cultura escolar no ter-
ritório sul sergipano  e se estrutura por meio 
das narrativas de trajetória escolar primária de 
dezessete personagens com faixa etária entre 
68 e 96 anos de idade, residentes no território 
sul do referido estado. Tivemos o objetivo de 
compreender a história da instituição primária 
sul sergipana, no período de 1930 a 1950, pe-
las memórias de quem estudou e/ou foi pro-
fessor. Para tanto, recorremos à metodologia 
da história oral, segundo Alberti (2010), e el-
egemos como categorias de análise  cultura 
escolar  de Dominique Juliá (2001), e  práticas 
escolares  de Faria Filho e Vidal (2004). Nos re-
sultados percebemos que haviam similitudes 
e divergências entre as escolas primárias do 
sul sergipano, afinal nas instituições públicas 
era constante a carência de edifícios próprios, 
visto que a maioria das escolas eram sediadas 
na própria residência das professoras; a ex-
istência de salas multisseriadas; a presença do 
mobiliário composto por cadeiras, carteiras, 
quadro de giz, livros, cadernos, figuras, mapas 
como também, bancos e pedras. O uso de cas-
tigos físicos e da palmatória, bem como o ini-
cio de uma co-educação, também foram per-
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cebidos. Em contrapartida, são características 
das escolas primárias particulares: a co-edu-
cação; prédios próprios; a presença do diretor; 
o desenvolvimento do método intuitivo e sa-
las seriadas, ainda incipientes no período. Ao 
compreender a história a partir da memória 
nos distanciamos, por vezes, dos documentos 
oficiais, de verdades estabelecidas e certezas 
normativas, para mergulhar numa história vis-
ta de baixo. Assim, podemos concluir que a 
história da escola primária sul sergipana pode 
e deve ser interpretada pelas lembranças, voz-
es e representações do sujeito simples, neste 
caso, professores aposentados, afinal tanto a 
memória quanto a narrativa nos conduzem 
por caminhos que de outra maneira não seria 
possível chegar. (PROBIC)

HOMEM DE FERRO E TRANSMÍDIA: 
UMA RELAÇÃO EDUCACIONAL  

Carlos Alberto Silva Filho (carlosfilho92@
gmail.com) Andrea Cristina Versuti 

(andrea.versuti@gmail.com)
Daniella de Jesus Lima (daniellalima90@

gmail.com)

O objetivo deste trabalho é explanar o concei-
to de narrativas transmídia, sua origem e  sua 
aplicação nos processos educacionais através 
da narrativa Iron Man. A definição de narrativa 
transmídia está ligada a sua capacidade de se 
apresentar em diversas plataformas midiáticas 
sem perder sua coesão, expandindo seu uni-
verso a cada meio em que aparece. A pesqui-
sa foi fundamentada em autores como Henri 
Jenkins, Vicente Gosciola e Carlos Scolari e em 
uma análise dos dados da franquia Iron Man, 
com as quais pudemos relacionar o ensimo 
em sala de aula com assuntos que são de in-
teresse dos discentes, possibilitando assim 
uma experiência de aprendizagem engrande-
cedora e eficaz. Tais práticas metodológicas 
visam estimular a aprendizagem de forma sig-
nificativa e colaborativa pelos estudantes de 
forma mais autônoma, ampliada e engajada. 
(PROBIC)

EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E DIREITO: 
A SOCIEDADE ITABAIANENSE 
CONHECE MESMO OS SEUS 

DIREITOS?

José Henrique Araújo dos Santos 
(Pesquisador PROBIC/Direito- UNIT/ 
josehenrique_direito@hotmail.com); 

Me. Silvânia Santana Costa (Professora 
da Universidade Tiradentes   UNIT/ 

silandsan@gmail.com)

Conhecer um direito é de extrema importân-
cia para que seja possível o seu exercício de 
fato. A consolidação do princípio da publici-
dade do conhecimento jurídico é fator pre-
ponderante para uma sociedade mais consci-
ente de seus deveres e obrigações na ordem 
civil.  O grupo de pesquisa sobre Educação, 
Sociedade E Direito visa ter uma noção do 
nível de reconhecimento de direitos básicos 
que a população do município de Itabaiana/SE 
possui. O projeto teve início em novembro de 
2012 e será concluído em novembro de 2013. 
Durante esse tempo foram discutidas pelos 
integrantes quais áreas do direito seriam en-
fatizadas para serem objeto de elaboração de 
questionários que foram aplicados nos bair-
ros da cidade. Assim, partindo do objetivo de 
saber o quantum de conhecimento de direi-
tos básicos a sociedade itabaianense possui, 
será possível elaborar uma análise que unirá o 
conhecimento científico com o conhecimento 
popular que poderá servir para pesquisas pos-
teriores e também para divulgação de direitos 
básicos através de mídias digitais e imprensa 
local. As disciplinas escolhidas foram Direito 
civil, Direito previdenciário e Direito do con-
sumidor. A pesquisa em questão é um resul-
tado da iniciação científica com foco na pes-
quisa de campo. O resultado da pesquisa de 
iniciação científica partiu da análise dos ques-
tionários que enfocaram 9 pontos: Primeiro 
ponto: A questão da guarda compartilhada, 
pais com as mesmas condições, com quem 
fica a guarda; Segundo Ponto: A campanha 
pai presente do CNJ, o papel do pai na relação 
familiar; Terceiro ponto: Um novo casamento 
de um dos cônjuges é motivo para a perca da 
guarda da criança por parte dos mesmos?; 
Quarto ponto: Os menores de 16 anos pos-
suem capacidade para o casamento; Quinto 
ponto: Qual a função do Estado com relação à 
família; Sexto ponto: O casamento entre pes-
soas do mesmo sexo; Sétimo Ponto: A questão 
da bigamia; Oitavo ponto: O posicionamento 
do presidente da comissão de direitos hu-
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manos, Marco Feliciano, sobre a união homo 
afetiva. Nono ponto: A adoção de Crianças por 
casais homossexuais. A questão da possibili-
dade de uma criança ser adotada por pessoas 
do mesmo sexo gerou uma polêmica consid-
erável, e os argumentos foram muitos, tanto 
pela parte que defende essa modalidade de 
adoção quanto por quem defende com un-
has e dentes a proibição dessa modalidade de 
adoção. (PROBIC)

A CONCEPÇÃO DE DIREITOS 
HUMANOS NO PROGRAMA 

NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS III

Thaynara da Silva Mendonça (Graduanda 
de direito da Universidade Tiradentes/ thay.

mendonca@live.com); Verônica Teixeira 
Marques (Mestre em Ciência Política pela 
UFPE e professora pesquisadora do ITP e 
do Núcleo de Pós Graduação/ veronica.

marques@hotmail.com)

O Programa Nacional de Direitos Humanos  - 
PNDH contribuiu, desde a sua criação (1996), 
para a sistematização das demandas de toda a 
sociedade brasileira com relação aos Direitos 
Humanos. A partir desse Programa foi pos-
sível identificar alternativas para a solução de 
problemas estruturais, subsidiando a formu-
lação e implementação de políticas públicas, 
além de fomentar a criação de programas e 
órgãos estaduais criados a fim de garantir o 
respeito aos Direitos Humanos. Pode-se dizer 
também que com o PNDH ocorreu a ampli-
ação da participação do Brasil nos sistemas 
global (da Organização das Nações Unidas   
ONU) e regional (da Organização dos Estados 
Americanos   OEA) de promoção e proteção 
dos direitos humanos, por meio da continui-
dade da política de adesão a pactos e con-
venções internacionais de direitos humanos 
e de plena inserção do País no sistema inter-
americano. Hoje, o Brasil já ratificou o PNDH 
III, aprovado pelo decreto Nº 7.177 em de 12 
de maio de 2010. O PNDH III apresenta as 
bases de uma Política de Estado para os Direi-
tos Humanos, e inclusive, foram as resoluções 
aprovadas na 11ª Conferência Nacional dos 
Direitos Humanos, (2008) que compuseram 
a base do terceiro PNDH, juntamente com as 
propostas aprovadas nas mais de 50 confer-
ências nacionais temáticas, promovidas desde 
2003. O resultado disso foi um amplo debate 
democrático sobre as políticas públicas. Entre-

tanto, como o marco teórico e ideológico dos 
direitos humanos convive desde sua gênese 
com uma pluralidade de perspectivas, desde 
sua concepção mais clássica sustentada na 
perspectiva do universalismo, pressuposto 
do sujeito universal (BOBBIO, 2004), até as 
perspectivas que lidam com as diferenças, 
como os autores Boaventura de Souza Santos 
(1997), Herrera Flores (2009) e David Sanchez 
Rubio (2010), este artigo discute  o PNDH III 
buscando verificar qual concepção de direitos 
humanos caracteriza a definição dessa políti-
ca pública nacional. É esse antagonismo de 
posições sobre direitos humanos, fortemente 
influenciadas por contextos ideológicos, que 
permite questionar, no PNDH III, quais as 
ideologias que referendam esse Programa e 
quais as teorias que o mesmo programa im-
plementa. (PROBIC)

PERFIL DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO DOS PRESÍDIOS 

SERGIPANOS E IDENTIFICAÇÃO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

EGRESSOS. 

Diego Leandro do Amaral (Curso de Direito 
- UNIT e PROVIC/CNPq, diego_amaral55@

hotmail.com); Juliana Lira Novaes (Curso de 
Direito - UNIT e PIBIC/CNPq, ju.novaes@

oi.com.br); Verônica Teixeira Marques 
(LPPS/ITP; NPGD/UNIT; NPGCS/FITS, 

veronica.marques@hotmail.com); 

O projeto intitulado “Perfil do corpo técnico-
administrativo dos presídios sergipanos e iden-
tificação de políticas públicas para egressos”, 
financiado pelo PIBIC/CNPq, tem como escopo 
mapear e traçar um perfil dos servidores que 
trabalham em ambientes prisionais, como os 
presídios e delegacias com custódia no Es-
tado de Sergipe. (OBJETIVO/METODOLOGIA) 
O projeto tem como objetivo precípuo fazer 
um mapeamento do perfil do corpo técnico-
administrativo dos presídios e delegacias com 
custódia, bem como identificar e analisar se há 
e se funcionam efetivamente as políticas públi-
cas ou programas de atendimento aos egres-
sos; analisar as condições de trabalho; assim 
como também identificar qual a percepção so-
bre a sua função no sistema penitenciário e so-
bre a eficácia das políticas públicas existentes. 
Para isso, além de dados de fontes oficiais (reg-
istros, sistemas eletrônicos e outros documen-
tos de: Secretarias de Estado da Justiça e da Se-
gurança Pública, Departamento Penitenciário 
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Nacional do Ministério da Justiça, Ministério 
Público de Sergipe, Tribunal de Justiça do Es-
tado, Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 
de Sergipe, dentre outros órgãos) serão aplica-
dos questionários e serão realizadas entrevistas 
com os servidores. (RESULTADOS) Foram reali-
zados levantamentos bibliográficos acerca do 
assunto, tendo sido identificados textos cientí-
ficos em portais como Scielo e CAPES e teses 
de dissertação e mestrado, além de monografi-
as da UNIT e UFS ainda serão identificados para 
subsidiar as análises sobre o corpo técnico ad-
ministrativo do sistema prisional. Como a pes-
quisa foi iniciada em agosto de 2013 o projeto 
está em fase inicial mas já foi possível identific-
ar que a relação entre número de presos do sis-
tema prisional e o quantitativo de funcionários 
não é adequado, já que a RESOLUÇÃO Nº- 09, 
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2009, do CONSELHO 
NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITEN-
CIÁRIA   CNPCP, indica que a proporção en-
tre presos e agentes deve ser de 5 presos para 
cada funcionário e os dados fornecidos pelo 
DESIPE em abril de 2013 permitem identificar 
que em Sergipe essa proporção é, em média, 
de 5,6 presos para cada funcionário.  O sistema 
prisional não tem sido eficaz no tratamento 
dispensado aos sujeitos privados de liberdade, 
o que favorece, inegavelmente, o retorno à 
criminalidade. O que se assiste é um retrocesso 
histórico no trato da questão da social, tendo 
em vista o endurecimento das penas, em vez 
de alternativa à prisão. Retroage&#8209;se 
aos mecanismos de repressão e controle como 
único escopo da pena criminal.  (P.510,511).
(CONCLUSÃO) Os dados obtidos e análises re-
alizadas permitem inferir que o conhecimento 
acerca das condições de trabalho dos servi-
dores é imprescindível para identificar se o 
número de funcionários atende à demanda da 
população carcerária, possibilitando o plane-
jamento de ações visando melhorar as con-
dições existentes e corrigir os vícios encontra-
dos no sistema prisional. (PROBIC)

A IMPORTÂNCIA DO TECNÓLOGO 
DE SEGURANÇA NO TRABALHO NAS 

EMPRESAS

Katherinne Santos de Oliveira (Tecnologia 
em Segurança no Trabalho Email:       

katherinneo02@gmail.com)

Este trabalho tem por objetivo apresentar al-
guns dos resultados das pesquisas que estão 
sendo desenvolvidas a nível nacional acerca 

do tema acidentes do trabalho. Para tanto foi 
privilegiado as empresas industriais do ramo 
calçadista. O objetivo ao investigar os relatóri-
os produzidos foi descobrir a porcentagem de 
acidentes nas medias e grandes empresas. Os 
relatórios consultados tinham como proposta 
identificar, quantificar e avaliar as ocorrências 
de acidentes do trabalho nas empresas do 
ramo citado, incluindo os casos fatais. Para tan-
to os funcionários respondiam questionários 
com perguntas relacionadas a acidentes no tra-
balho. Os resultados obtidos demonstram que, 
pelo menos no ramo da indústria calçadista, 
nas empresas de grande porte os números dos 
acidentes tenderam a manter uma correlação 
positiva com o tamanho do estabelecimento. 
Como pode ser verificado nos seus índices es-
tatísticos. Eles demonstram uma diminuição 
ano a ano dos acidentes totais, assim como em 
todas as suas modalidades ou tipos. Porém, o 
mesmo não acontece nas empresas de por-
te médio, pois de acordo com a estatística o 
número de acidentes nelas é maior que nas in-
dústrias de grande porte. Isto pode ser demon-
strado através do percentual revelado: empresa 
de médio porte 36% e de grande porte 28% 
de acidentes. Isso mostra, dentre outras coisas, 
que empresas médias têm menos fiscalização 
que as grandes, portanto, a grande indústria, 
pelo menos nos relatórios analisados, cumpre 
com mais rigor as normas regulamentadoras 
(NR) em comparação as médias. Como forma 
de complementar as informações colhidas dos 
relatórios também foi feita pesquisa no site do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  
Os resultados conseguidos a partir das analises 
e interpretações dos dados colhidos apontam 
para dois aspectos que devem ser considera-
dos em toda e qualquer empresa: o primeiro 
é que os acidentes de trabalho existem e que, 
por ser uma realidade, deve haver um ou mais 
funcionários que seja/m responsável/eis pelo 
seu impedimento. Este/s por sua vez, deve 
ter formação adequada e qualificada na área 
especifica. Nesse sentido, o trabalho revela o 
quão importante é o profissional da Segurança 
no Trabalho nas empresas. Isto porque este 
profissional pode contribuir para o melhor de-
sempenho dos profissionais, pois uma de suas 
principais funções é aderir novos conhecimen-
tos em relação aos acidentes no trabalho, po-
dendo promover relatórios, tabelas e gráficos 
para melhor desenvolver suas funções. Assim, 
eles também fiscalizam, promovem cursos de 
capacitação e fornecimento de EPIS, o que 
contribui necessariamente para diminuição 
dos acidentes e doenças ocupacionais e para a 
melhoria da empresa e qualidade de vida dos 
colaboradores. 
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AMBIENTE DE TRABALHO E 
QUALIDADE DE VIDA: UMA 

ANALISE DA PERCEPÇÃO DOS 
TRABALHADORES

Katherinne Santos de Oliveira (Tecnologia 
em Segurança no Trabalho, Email: 

katherinneo02@gmail.com) 

O objetivo desse trabalho foi identificar a 
percepção sobre qualidade de vida fun-
cionários de três empresas do estado de 
Sergipe, a saber: uma da área da educação, 
a outra da área da saúde e a última da área 
da construção civil. Para a elaboração da pes-
quisa foi desenvolvido um questionário com 
23 perguntas que foi respondido por 20 fun-
cionários: 5 da educação, 7 da saúde e 8 da 
construção civil. As perguntas foram confec-
cionadas com o objetivo de perceber a per-
cepção e a própria prática da segurança no 
trabalho em seus respectivos locais de trabal-
ho. Ao analisar as respostas ao questionário 
pôde ser notado que os mesmos não esta-
vam satisfeitos com o ambiente de trabalho, 
pois 52% achou o lugar onde desenvolve sua 
atividade quente, mal ventilado e reclamou 
dos equipamentos de proteção Individual 
(EPI), pois o que estava sendo fornecido os 
incomodava fisicamente. Vale ressaltar que 
98% dos insatisfeitos era da construção civil e 
2 da educação e que os mesmos não estavam 
satisfeitos com a gestão, pois não eram ou-
vido acerca das suas queixas. Isto porque foi 
denominador comum que os colaboradores 
sentissem dor na colona devido o esforço re-
petitivo de abaixar e levantar. Outro aspecto 
que mereceu destaque foi sobre a vida famíl-
ia. Todos os entrevistados da construção civil 
tinham vida não equilibrada, pois muito tem 
vícios, fumam e bebem de modo que preju-
dica tanto a vida pessoal quanto no ambiente 
de trabalho. Com relação aos entrevistados 
da área da educação e da saúde a reclamação 
maior foi sobre a falta de tempo para se dedi-
car a família. Em relação ao salário, a maioria, 
53% destes, estava satisfeito com o que re-
cebia. Assim sendo e mediante as outras res-
postas ao questionário foi possível diagnosti-
car os problemas e propor possíveis soluções 
para melhorar a qualidade de vida desses tra-
balhadores e de todos outros que eles rep-
resentam, a começar pelo fornecimento de 
melhores EPI; ouvir o que eles têm a dizer so-
bre a empresa, fazer cursos de capacitação 
e orientação em relação ao risco do uso de 
bebidas alcoólicas e cigarros, reformar al-
gumas estruturas da empresa para melhor 

desenvolvimento das atividades o que recai 
também na melhoria do ambiente familiar, 
pois qualidade não e só conforto, prazer, 
boa mesa, moda, utilidades domésticas, via-
gens, carro, televisão, telefone, também é 
estar feliz, satisfeito com o ambiente de tra-
balho e com os colegas que desenvolve as 
atividades em conjunto. De forma que todas 
essas atribuições concorreriam para o que 
Rufino Netto (1994) considera como quali-
dade de vida. Isto porque para ele qualidade 
de vida não é somente ter bens matérias de-
rivados de riqueza, mais sim ter o mínimo de 
condições para se viver.

DIÁLOGO DE EXPERIÊNCIAS: A 
PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

RACIAL NA FRANÇA E EM 
PORTUGAL E AS PERSPECTIVAS DE 
APERFEIÇOAMENTO DA ATUAÇÃO 

DO ESTADO BRASILEIRO

Autor: José Lucas Santos Carvalho 
(Curso de Direito, PROBIC/UNIT, 

lucascarvalhodir@hotmail.com) Autora: 
Kelly Helena Santos Caldas (Curso de 

Direito, PROVIC/UNIT, kellycaldasdir@
hotmail.com)

Coautor: Msc. Ilzver de Matos Oliveira (Curso 
de Direito, Professor, ilzver@gmail.com)
(INTRODUÇÃO) A presente pesquisa se propôs 
a produzir revisão bibliográfica de estudos 
que abordassem o funcionamento dos princi-
pais canais institucionais de apuração, acolhi-
mento e responsabilização das denúncias de 
racismo no âmbito do Estado brasileiro e de 
materiais informativos, estudos e relatórios 
que tratassem sobre a criação e o funciona-
mento do Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour I Égalité   HALDE, na 
França, e da Comissão para Igualdade Contra 
a Discriminação Racial   CICDR, em Portugal, 
de modo a identificar e traçar, através de pes-
quisa documental e histórica, um panorama 
comparativo entre os marcos legais e admin-
istrativos de combate ao racismo no cenário 
brasileiro, partindo de uma perspectiva inter-
nacional, a fim de avaliar como as experiências 
de outros países poderiam contribuir para o 
aperfeiçoamento dos mecanismos jurídicos 
do Brasil. É fato que, no âmbito nacional, a dis-
criminação racial se fez e faz presente, entre-
tanto, por muito tempo,  este problema social 
permaneceu velado em nossa história pós-
escravocrata. Em virtude das recentes políticas 
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públicas em prol da igualdade material, este 
silenciamento vem sendo substituído pela as-
sunção do reconhecimento da existência de 
racismo e, consequentemente, da criação de 
ações governamentais de enfrentamento da 
discriminação, todavia, o alcance e a concre-
tização destas políticas ainda encontram en-
traves estruturais na sociedade brasileira. Nes-
ta perspectiva, o estudo sobre as experiências 
francesa e portuguesa no combate à discrimi-
nação mostra-se valioso para a observância 
e propositura de melhoramentos na própria 
atuação brasileira. (OBJETIVOS/METODOLO-
GIA) Com relação à amostra foram coletados 
estudos, relatórios e materiais informativos 
produzidos por organismos internacionais, 
artigos científicos e livros especializados para 
fundamentarem os objetivos propostos. Os 
documentos colhidos passaram por um pro-
cedimento analítico quantitativo e qualita-
tivo do seu conteúdo. (RESULTADOS) Como 
produto da pesquisa foi produzido um artigo 
científico no qual realizamos um breve históri-
co da atuação do Estado brasileiro no combate 
à desigualdade étnico-racial e na promoção 
da igualdade, e, em seguida, trouxemos duas 
experiências internacionais, na França e em 
Portugal, de atuação estatal para combater 
esta desigualdade. Constatamos que apesar 
da criação de uma Secretaria Especializada 
de criação de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial   SEPPIR, o alcance e a concretude 
destas ações ainda não ocorreram de forma 
satisfatória.  Com base no estudo comparado 
com a HALDE, na França, e CICDR, em Portu-
gal sugerimos a existência de uma entidade 
independente e forte, com maior autonomia 
financeira e orçamentária, com um amplo rol 
de competências e atribuindo-lhe a capaci-
dade de formular e conduzir políticas públicas 
que sejam capazes de estabelecer uma efetiva 
política nacional de promoção da igualdade 
racial. A bibliografia compreende as obras 
de Boaventura de Sousa Santos, Hédio Silva 
Júnior, Joaquim Barbosa Gomes, Edna Roland, 
Flávia Piovesan, Fúlvia Rosemberg.
 

PERFIL DO CORPO TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO DOS PRESÍDIOS 

SERGIPANOS E IDENTIFICAÇÃO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 

EGRESSOS.

Diego Leandro do Amaral (Curso de Direito 
- UNIT e PROVIC/CNPq, diego_amaral55@

hotmail.com); Juliana Lira Novaes (Curso de 
Direito - UNIT e PIBIC/CNPq, ju.novaes@

oi.com.br); Verônica Teixeira Marques 
(LPPS/ITP; NPGD/UNIT; NPGCS/FITS, 

veronica.marques@hotmail.com); 

O projeto intitulado “Perfil do corpo técnico-
administrativo dos presídios sergipanos e 
identificação de políticas públicas para egres-
sos”, financiado pelo PIBIC/CNPq, tem como 
escopo mapear e traçar um perfil dos servi-
dores que trabalham em ambientes prisionais, 
como os presídios e delegacias com custódia 
no Estado de Sergipe. (OBJETIVO/METODO-
LOGIA) O projeto tem como objetivo precípuo 
fazer um mapeamento do perfil do corpo téc-
nico-administrativo dos presídios e delegacias 
com custódia, bem como identificar e analisar 
se há e se funcionam efetivamente as políticas 
públicas ou programas de atendimento aos 
egressos; analisar as condições de trabalho; 
assim como também identificar qual a percep-
ção sobre a sua função no sistema peniten-
ciário e sobre a eficácia das políticas públicas 
existentes. Para isso, além de dados de fontes 
oficiais (registros, sistemas eletrônicos e out-
ros documentos de: Secretarias de Estado da 
Justiça e da Segurança Pública, Departamen-
to Penitenciário Nacional do Ministério da 
Justiça, Ministério Público de Sergipe, Tribu-
nal de Justiça do Estado, Corregedoria-Geral 
da Justiça do Estado de Sergipe, dentre outros 
órgãos) serão aplicados questionários e serão 
realizadas entrevistas com os servidores. (RE-
SULTADOS) Foram realizados levantamentos 
bibliográficos acerca do assunto, tendo sido 
identificados textos científicos em portais 
como Scielo e CAPES e teses de dissertação 
e mestrado, além de monografias da UNIT e 
UFS ainda serão identificados para subsidiar 
as análises sobre o corpo técnico administra-
tivo do sistema prisional. Como a pesquisa foi 
iniciada em agosto de 2013 o projeto está em 
fase inicial mas já foi possível identificar que 
a relação entre número de presos do sistema 
prisional e o quantitativo de funcionários não 
é adequado, já que a RESOLUÇÃO Nº- 09, DE 
13 DE NOVEMBRO DE 2009, do CONSELHO 
NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENI-
TENCIÁRIA   CNPCP, indica que a proporção 
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entre presos e agentes deve ser de 5 presos 
para cada funcionário e os dados fornecidos 
pelo DESIPE em abril de 2013 permitem iden-
tificar que em Sergipe essa proporção é, em 
média, de 5,6 presos para cada funcionário.  
O sistema prisional não tem sido eficaz no 
tratamento dispensado aos sujeitos privados 
de liberdade, o que favorece, inegavelmente, 
o retorno à criminalidade. O que se assiste é 
um retrocesso histórico no trato da questão 
da social, tendo em vista o endurecimento 
das penas, em vez de alternativa à prisão. 
Retroage&#8209;se aos mecanismos de re-
pressão e controle como único escopo da pena 
criminal.  (P.510,511).(CONCLUSÃO) Os dados 
obtidos e análises realizadas permitem inferir 
que o conhecimento acerca das condições de 
trabalho dos servidores é imprescindível para 
identificar se o número de funcionários atende 
à demanda da população carcerária, possibil-
itando o planejamento de ações visando mel-
horar as condições existentes e corrigir os víci-
os encontrados no sistema prisional. (PROVIC)

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À 
JUSTIÇA: A JUSTIÇA ITINERANTE NO 

BRASIL
 

Ana Raira Valverde Moura( raii.
valverde@hotmail.com); Vivian Pionório 
vivi_pionorio@hotmail.com); Verônica 
Teixeira Marques (veronica.marques@

hotmail.com); Leslie Shérida Ferraz (leslie.
ferraz@gmail.com); Grabriela Maia 
Rebouças(gabriela_maia@unit.br).

 
A análise do acesso à Justiça evidencia a tensão 
existente entre a igualdade jurídico-formal e as 
desigualdades socioeconômicas e ressalta a im-
portância de efetivar  e não apenas proclamar  os 
direitos dos cidadãos. Neste contexto, a detecção 
de óbices ao acesso e a análise de mecanismos 
aptos a suplantá-los é um método bastante efi-
caz para embasar a formulação de políticas de 
inclusão e efetivação dos direitos, sobretudo da 
parcela mais carente da população. No Brasil, os 
desafios à promoção plena do acesso são inten-
sificados por diversos aspectos, sendo os mais 
óbvios as grandes dimensões geográficas e as 
profundas disparidades sociais. Contudo, em-
bora representem, de fato, um importante em-
pecilho, estudos empíricos demonstram que é 
preciso ampliar o espectro da análise dos óbices 
ao acesso. Nesse contexto, pesquisar e avaliar o 
funcionamento da Justiça Itinerante e de suas 
potencialidades na redução de óbices ao acesso 

é fornecer um importante instrumental para nor-
tear políticas de promoção do acesso à Justiça e, 
portanto, de efetivação dos direitos, sobretudo 
da parcela mais carente da população. O principal 
objetivo da pesquisa foi mapear o funcionamen-
to da Justiça Itinerante nos estados brasileiros e, 
depois, voltar-se aos projetos de itinerância em 
Sergipe e explorar suas potencialidades na am-
pliação do acesso à Justiça e, em consequência, 
na efetivação de direitos. A pesquisa adota dois 
instrumentos metodológicos distintos: o levanta-
mento de dados e o estudo de caso. No primeiro, 
o objetivo foi mapear a existência de progra-
mas de itinerância, modalidades, periodicidade, 
calendário, serviços prestados, número de pes-
soas beneficiadas e etc. Nesta fase, trabalhamos 
apenas com informações já existentes, fornecidas 
pelos Tribunais de Justiça. A segunda fase está em 
andamento e não há resultados a se apresentar no 
momento. Através do levantamento de dados re-
alizados nos endereços eletrônicos dos tribunais 
de justiça dos 27 estados brasileiros, identificou-
se como os respectivos estados fornecem infor-
mações aos cidadãos, os principais beneficiados 
dos projetos/programas de itinerância.  Dos 27 
sites dos Tribunais de Justiça, apenas os estados 
do RS, SC e TO não disponibilizam informações 
sobre a existência ou não de projetos/programas 
de justiça itinerante. Os que disponibilizam não 
têm uma padronização de dados, como por ex-
emplo, MG e GO que não utilizam a nomenclatu-
ra da JI, e dificultam ao cidadão comum o acesso 
à informação, o que pode em consequência tam-
bém dificultar o acesso aos serviços prestados. 
Essa situação encontrada permite inferir sobre a 
necessidade de que os dados sobre JI de cada tri-
bunal sejam melhor divulgados nos respectivos 
sites, já que são meios importantes de acesso aos 
seus serviços.(PROBIC/UNIT).

PENAS ALTERNATIVAS: PRINCIPAIS 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS EM 

ARACAJU/SE

Gabriela Tavares Soares Alves e-mail: 
gabi09tavares@hotmail.com / Karoline 

Batalha de Goes Mendes – e-mail: 
karolzinhabatalha@hotmail.com; / 

Grasielle Borges Vieira de Carvalho - email: 
grasielle_vieira@yahoo.com.br;

Este trabalho foi produzido através do Pro-
jeto de Iniciação Científica 2012/1, PROBIC/
UNIT. As autoras são integrantes do Grupo 
de Pesquisa de Execução Penal Do Diretório 
de Pesquisa do CNPq com o apoio da Uni-
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versidade Tiradentes, o projeto intitulado 
¿A Execução Penal das Penas Alternativas 
em Aracaju”, teve como principal objetivo 
traçar um perfil das penas alternativas apli-
cadas na comarca de Aracaju, por meio do 
estudo dos processos dispostos na 10ª Vara 
Especializada na Execução de Medidas e Pe-
nas Alternativas (VEMPA) de Aracaju/Se, no 
ano de 2011. Como objetivos específicos es-
tavam a identificação das principais penas 
aplicadas; da incidência de cumprimento, 
além da verificação da eficácia na ressociali-
zação e as principais instituições/projetos 
que auxiliam e fazem parte da execução das 
penas alternativas em Aracaju. A respeito da 
finalidade das penas alternativas Guilherme 
Nucci leciona “tendo por fim evitar o en-
carceramento de determinados criminosos, 
autores de infrações penais consideradas 
mais leves, promovendo-lhes a recuper-
ação através de restrições a certos direitos” 
(NUCCI, 2013, p. 389). As penas restritivas 
de direito estão elencadas no artigo 43 do 
Código Penal. A espécie de pena alternativa 
mais aplicada em Aracaju é a prestação de 
serviços à comunidade, mantendo um pa-
drão que já ocorre em outras capitais bra-
sileiras, conforme relatório do ILANUD. Em 
se tratando da ressocialização, o estudo re-
alizado na presente cidade, demonstrou que 
esta, possui um índice significativo, pois, 
no universo de 748 processos pesquisados, 
decorrentes do ano de 2011, apenas em 24 
deles, os beneficiários eram reincidentes; 
Das penas aplicadas, 296 foram prestação 
de serviço à comunidade; 118 prestação pe-
cuniária, 44 prestação de outra natureza, 23 
interdição temporária de direitos e 144 mul-
tas. As principais infrações praticadas são 
furto, estelionato, conduzir veículo automo-
tor alcoolizado, lesão corporal, receptação e 
uso de drogas. Dentre os projetos que foram 
implementados, pela VEMPA, com o apoio 
de instituições credenciadas, objetivando 
uma efetiva ressocialização e reintegração 
dos apenados com penas restritivas de di-
reitos, estão: Programa de prestação pecu-
niária; Programa despertar; Projeto motor-
ista legal;  Programa de reunião inicial para 
os cumpridores da suspensão condicional 
do processo; Programa processual de acom-
panhamento do sursis processual; Programa 
de reunião inicial para os cumpridores de 
prestação de serviço à comunidade; Projeto 
violência doméstica.

A PESQUISA COM IMAGENS NO 
CAMPO EDUCACIONAL: UM ESTUDO 
SOBRE AS IMAGENS DE CONTOS DE 
FADAS E FÁBULAS EM DIFERENTES 

MEIOS EXPRESSIVOS

George Emmanuel do Nascimento Araújo 
(acad_george@yahoo.com.br) Curso de 
Licenciatura em Letras - Inglês, Iniciação 
Científica PROBIC. Profa. Dra. Giovana 

Scareli (gscareli@yahoo.com.br) PPED-UNIT.

INTRODUÇÃO: Estamos acostumados a ver 
imagens em qualquer lugar ao alcance dos 
nossos olhos. São outdoors, cartazes, quad-
rinhos, filmes, propagandas, jornais, fotogra-
fias, que nos fazem companhia e, por serem 
tão presentes, acabam sendo banalizados de 
tal forma, que já não pensamos o quanto es-
tamos sendo educados por estas imagens que 
consumimos. Numa sociedade onde estas in-
dústrias culturais estão em pleno desenvolvi-
mento, o mercado infantil tem se destacado. 
Isto se deve a facilidade e autonomia de aces-
so que as crianças têm através das mídias de 
massa, além dos diversos produtos culturais 
ofertados para elas. Dentre estes meios ex-
pressivos temos os livros, animações e filmes, 
que trazem a permanência dos contos de fa-
das e fábulas. Estes, ilustrados através de ima-
gens ¿estáticas¿ e em movimento, oferecem 
conceitos e valores, e assim, fazem parte do 
processo de formação e constituição do su-
jeito. Por esta razão, tornam-se necessárias 
pesquisas que tenham a imagem como objeto 
de estudo com o intuito de verificar quais sig-
nificados nos são transmitidos. OBJETIVOS: In-
vestigar o campo da educação visual, através 
da análise de imagens ¿estáticas¿ e/ou em 
movimento produzidas sobre contos de fa-
das e fábulas. MÉTODOS: este é um estudo 
qualitativo, de caráter investigativo e analítico. 
A técnica de análise será orientada pelo pro-
cesso e não previamente descrita, portanto a 
maior característica é que seus resultados não 
são generalizáveis. Quanto aos procedimen-
tos: no primeiro momento, foi realizada a se-
leção dos contos de fadas e fábulas em livros 
e internet. A partir desta busca foi elaborado 
um banco de dados. No segundo momento, 
os pesquisadores analisaram o material ima-
gético fazendo a seleção dos contos para a 
utilização nas oficinas. Os contos forma tra-
balhados através de três meios expressivos: 
leitura, teatro de fantoches e exibição de ani-
mações sobre contos de fadas. A partir dessa 
apresentação, discutimos alguns elementos 
da história com as crianças, através de uma 
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metodologia da filosofia com crianças e, por 
fim, elas produzem um desenho que sintetiza 
o encontro. Esses desenhos são dados de pes-
quisa que foram, analisados à luz dos teóricos 
estudados. RESULTADOS: Durante as 14 ofici-
nas, foram propostos momentos de produção 
artística dos quais se originaram 421 ilus-
trações influenciadas pela temática dos con-
tos de fadas e fábulas. Além, um total de 755 
imagens foram reunidas num banco de dados. 
Assim, pôde-se perceber como os elementos 
presentes nos contos de fadas e fábulas con-
tados nas oficinas influenciavam nestes desen-
hos e, por isto, não se poderia deixar de dar a 
devida atenção à eles. Com base nas leituras 
dos autores que munem este projeto, consta-
ta-se que o fator primordial que possibilita a 
ação da criatividade e todos os seus processos 
(ser consciente-sensível-cultural, a memória, 
as associações, a comunicação, e o potencial 
criador) ocorrem à sombra da necessidade 
(biológica) que o homem/criança tem de (re)
criar a sua realidade. Vemos o conceito da cri-
ação remetido não ao sentido de reestruturar, 
mas sim ao de dar forma e significados a algo 
novo. Habilidade tão necessária ao homem.

HOMICÍDIOS NA GRANDE ARACAJU: 
UMA BREVE ABORDAGEM DO 

PROBLEMA

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

hotmail.com; Drª Karyna Batista Sposato/
karynasposato@hotmail.com

A problemática da violência urbana e em par-
ticular do homicídio é uma das questões que 
mais preocupa e aflige as cidades brasileiras. 
Mudanças comportamentais, falência do sis-
tema de segurança pública, banalização da 
vida, intolerância nas relações interpessoais, 
desestruturação familiar e a ideologia capi-
talista que se materializa na apropriação de 
capital e no consumismo se configuram como 
alguns dos principais fatores para o cresci-
mento exponencial e desenfreado do crime 
de homicídio na sociedade brasileira e, não 
diferentemente, na aracajuana. A pesquisa 
teve por objetivo analisar os crimes de homicí-
dios dolosos ocorridos em 2011 no município 
de Aracaju e região metropolitana, a partir da 
consulta dos inquéritos policiais e das infor-
mações fornecidas pela Secretaria de Segu-
rança Pública do Estado de Sergipe a fim de 

entender a espacialização do aludido crime e 
a suas principais causas, buscando assim, aux-
iliar os órgãos de segurança pública a partir 
de informações e dos resultados obtidos. Os 
dados foram coletados a partir do preenchi-
mento de um formulário com as informações 
obtidas na análise dos instrumentos de inves-
tigação policial. O formulário foi dividido em 
três partes. A primeira parte tratou dos dados 
referentes à vítima. A segunda aos dados do 
suposto autor. E a terceira aos dados refer-
entes à ocorrência como por exemplo: local 
do crime, bairro da ocorrência, instrumento 
utilizado, turno etc. Para o preenchimento 
do formulário, foram analisados 126 inqué-
ritos policiais, dentre os 310 inquéritos que 
foram abertos em 2011 pelo departamento 
de homicídio e proteção à pessoa (DHPP). 
O universo não analisado refere-se àqueles 
homicídios cujas investigações ainda estão 
em curso. Além destes, também não foram 
analisados os homicídios dolosos cuja autoria 
foi atribuída a menores de 18 anos, pois estes 
passam à competência da delegacia especiali-
zada. Os homicídios, em sua grande maioria, 
ocorrem em bairros periféricos os quais apre-
sentam precárias condições de saneamento 
básico, serviços públicos deficientes, acentu-
ado adensamento populacional, insuficiência 
de equipamentos urbanos, baixa renda per 
capita e ausência de programas de policia-
mento comunitário entre varias outras prob-
lemáticas. Em relação ao perfil da vítima e do 
acusado não há grandes distorções. Em sua 
grande maioria são pessoas com baixo nível 
de escolaridade, residentes em regiões perifé-
ricas, exercem atividades braçais e que exigem 
baixo nível intelectual para o seu desempenho 
a exemplo de servente de pedreiro, serviços 
gerais, mecânico entre outras profissões. Ob-
servando o local da ocorrência e relacionado-
o com o domicílio da vítima e do acusado per-
cebe-se que em grande parte o autor e vítima 
já se conheciam ou já haviam mantido contato 
pelo menos uma vez. O homicídio tem sua 
maior incidência durante a noite e na madru-
gada, principalmente nos finais de semana e 
feriados o que acaba dificultando a prisão em 
flagrante do autor e até mesmo a identificação 
da autoria do delito como ocorrido em alguns 
dos inquéritos policiais.
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PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE 
BIOCATALISADORES IMOBILIZADOS

Bruna TarganskiVidal (Engenharia Ambiental, 
brunabtv@hotmail.com), Jussimara de 
Mendonça (Nutrição, jussi_mendonca@
yahoo.com.br), Nayara Bezerra Carvalho 

(Engenharia de Processos, nayara.
eng@hotmail.com), Alini Tinoco Fricks 

(Biotecnologia Industrial, alinitf@yahoo.
com.br), Lisiane Santos Freitas (Química, 
lisiane_santos_freitas@yahoo.com.br), 

Silvana Mattedi (Engenharia Química-UFBA, 
silvana@ufba.br), Miguel Angel Iglesias Duro 
(Engenharia Química-UFBA, miguel.iglesias@

usc.es), Álvaro Silva Lima (Engenharia de 
Processos, alvaro_lima@itp.org.br), Cleide 

Mara Faria Soares (Engenharia de Processos, 
cleide.soares@pq.cnpq.br)

Os avanços na nanotecnologia para o desen-
volvimento de nanopartículas imobilizadas tor-
na-se a cada dia um campo promissor na pes-
quisa em processos de otimização de suportes 
na presença de aditivos, como líquidos iônic-
os (LI), para a imobilização de lipases1. Neste 
contexto, foram produzidas duas matrizes hi-
drofóbicas obtidas pela técnica sol gel a partir 
do precursor tetraetilortosilicato, na presença 
(M1) do líquido iônico prótico (pentonoato de-
N-Metilmonoetanolamina) e na ausência (M2), 
como controle para comparação. As matrizes 
hidrofóbicas (M1 ou M2) produzidas pela téc-
nica sol-gel1foram utilizadas para imobilização 
da lipase de Burkholderiacepacia pela técnica 
de adsorção física (ADS), ligação covalente 
(com agentes bifuncionais glutaraldeído  LC 
GLU ou epicloridrina  LC EPI)e encapsulamento 
(ENC). Por meio das reações de hidrólise do 
azeite de oliva avaliou-se o rendimento de im-
obilização, estabilidade operacional,pH (2-11) e 
temperatura (25-80ºC) reacional. Os biocatali-
sadores imobilizados foram aplicados na trans-
esterificação de óleos (soja, canola ou girassol) 
durante 96h à 40ºC. Os melhores resultados de 
rendimento de imobilização foram os obtidos 
utilizando aM1: 71% (LC EPI), 67% (ADS), 66% 
(ENC), exceto para LC GLU com rendimentos de 
18% (M1) e 23% (M2).  O biocatalisador imobi-
lizado por ADS em M1 apresentou melhor es-
tabilidade operacional, chegando ao seu 9º re-
ciclo com 90% de atividade. Na caracterização 
bioquímica na reação de hidrólise foram deter-
minados o pH e temperatura ótimas para os 
diferentes métodos de imobilização: ADS (pH 
4 e 40ºC), LC EPI (pH 3 e 45ºC) e ENC (pH 5 e 
50ºC). Nas reações de transesterificação,com o 
objetivo de produção de biodiesel, as maiores 
conversões obtidas para diferentes métodos de 

imobilização foram 86% para o óleo de soja (LC 
EPI), 89% para o óleo de canola (ADS) e 88% 
para o óleo de girassol (LC EPI). Portanto, a 
modificação da superfície dos biocatalisadores 
imobilizados na presença de líquido iônico 
apresentam eficiência catalítica nas reações de 
hidrólise e transesterificação. (PROBIC)

EFEITO DA VARIAÇÃO DA CADEIA 
CARBÔNICA DOS ÁLCOOIS NO 
EQUILÍBRIO LÍQUIDO-LÍQUIDO 

ENVOLVENDO ÁLCOOL + ÁCIDO 
OLEICO + ÁGUA A 313 K.

Alexandre Patrick de Leão Craig 
(Graduação em Engenharia de Petróleo/

UNIT e PROBIC/NUESC/ITP, xandre.
patrick@gmail.com), Joanna Silva Santos 

(Doutorado PEP/UNIT e NUESC/ITP, 
joannaposgrad@hotmail.com), Cláudio 

Dariva (Docente PEP/UNIT e NUESC/
ITP, claudio.dariva@yahoo.com.br), 

Elton Franceschi (Docente PEP/UNIT e 
NUESC/ITP, franceschi.elton@gmail.com) 

Montserrat Fortuny Heredia (Docente PEP/
UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@yahoo.es).

Atualmente, as emulsões tipo óleo/água de 
escala nanométrica tem sido uma alternativa 
promissora para as reações de esterificação. 
Nestes sistemas, é essencial o conhecimento 
da partição dos componentes que compõem 
o meio reacional, a saber álcool, ácidos e água, 
para possibilitar o melhor entendimento dos 
mecanismos reacionais. Estes estudos de par-
tição das espécies é obtido através da deter-
minação do equilíbrio líquido-líquido entre as 
fases do sistema. Dentre os trabalhos de esteri-
ficação, diversos álcoois são empregados para 
a produção de distintos ésteres. Estudos que 
abordem o efeito do álcool no ELL ainda são 
bastante escassos na literatura. (OBJETIVO) O 
objetivo deste trabalho é a determinação exper-
imental de dados de equilíbrio líquido-líquido 
para os sistemas envolvendo um ácido graxo 
de cadeia longa, álcoois e água a 313 K e a cor-
relação desses dados empregando um modelo 
termodinâmico. (METODOLOGIA) Para tal, apli-
cou-se o método Cloud point Cc 6-25 (09) da 
AOCS e a partir disto, selecionaram-se pontos 
de mistura heterogênea para obter as linhas de 
amarração de cada sistema em equilíbrio. Para 
este fim, agitou-se cada sistema manualmente 
por 10 segundos e colocados em repouso por 
24h para alcance total do equilíbrio líquido-
líquido. A temperatura de 313 K foi mantida 
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por meio do banho térmico e monitorado por 
um termopar. As determinações analíticas dos 
componentes foram pelas titulações Karl Fisher 
(água) e básica (ácido graxo). Por fim, o teor de 
álcool foi obtido por balanço de massa. Com os 
dados de ELL foi então realizada a modelagem 
termodinâmica utilizando o modelo NRTL. (RE-
SULTADOS) Por meio das curvas de solubili-
dade, percebeu-se que à medida que a cadeia 
de carbono do álcool aumenta, o meio torna-se 
caracteristicamente apolar, o que faz com que 
o ponto de turbidez seja logo alcançado ao uti-
lizar a água como titulante. Além disso, notou-
se que para os álcoois com quatro carbonos ou 
mais, a água como componente predominante 
(próximo a 100%) na fase de fundo (aquosa). 
Por outro lado, o teor de ácido oleico nesta fase 
é insignificante para todos os sistemas, devido 
à insolubilidade deste ácido graxo em água. A 
modelagem termodinâmica empregando o 
modelo NRTL apresentou boa performance de 
correlação para todos os sistemas. Os desvios de 
correlação variaram na faixa entre (0,27 e 1,29) 
%. Diante destes resultados, conclui-se que o 
caráter de polaridade conferido ao álcool, devi-
do ao número de carbono, pode influenciar no 
rendimento de ésteres das futuras reações. Os 
álcoois de cadeia curta tendem estar mais par-
ticionados na fase aquosa do que os álcoois de 
cadeia longa (maior ou igual a quatro). (PROBIC)

 
POTENCIAL DE 

BIOTRANSFORMAÇÃO DE 
POLIÁLCOOL CATALISADA POR 

LIPASE IMOBILIZADA

Mayara Souza dos Santos (Curso de 
Farmácia   UNIT e LEB/ITP/UNIT, donna_
mayara@hotmail.com); Pâmella Lopes 

da Silva (Curso de Farmácia   UNIT e LEB/
ITP/UNIT, pamlopes@live.com); Heiddy 

M. Alvarez (Universidade Estadual de 
Feira de Santana, marquezheiddy@gmail.
com); Claudio Dariva (ITP e UNIT, claudio.
dariva@yahoo.com.br); Alini Tinoco Fricks 

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

(INTRODUÇÃO) Poliálcoois como glicerol, pro-
pilenoglicol e etilenoglicol são potenciais insu-
mos a serem utilizados na síntese de carbona-
tos cíclicos, compostos de alto valor agregado, 
inseridos na cadeia petroquímica, mas que 
originalmente são obtidos por rotas químicas 
energicamente e ambientalmente onerosas. 
Neste contexto, o desenvolvimento de siste-
mas reacionais catalisados por enzimas, como 

lipases, em meios reacionais favoráveis e em 
condições reacionais brandas são de grande 
interesse industrial pelo baixo consumo ener-
gético e menor risco ambiental. (OBJETIVO) O 
presente trabalho objetiva avaliar o potencial 
de obtenção de carbonato de propenila por 
meio da carboxilação de propilenoglicol com 
uréia catalisada por Lipase imobilizada TL IM. 
(METODOLOGIA) As variáveis analisadas no 
estudo da carboxilação enzimática de propile-
noglicol foram: tipo de solvente orgânico (tet-
rahidrofurano, tolueno, acetato de etila), tempo 
de reação (24  120 horas). Os parâmetros fixos 
foram os seguintes: quantidade de biocatali-
sador (lipozyme TLIM), temperatura (60 °C) e 
razão molar propilenoglicol:uréia (1:1). Em re-
atores de 20 mL de capacidade foram adicio-
nados o propilenoglicol (3 mmol,  0,228 g) e a 
uréia (3 mmol, 0,180 g). Posteriormente foi adi-
cionado 6 mL do solvente. Após estabilização 
da temperatura adicionou-se 0,15g da enzima 
Lipozyme TLIM. A conversão à carbonato foi 
verificada por meio de injeção das amostras 
em cromatógrafo gasoso acoplado à espec-
trometria de massas. (RESULTADOS) Dentre 
os solventes testados, maior conversão foi ob-
servada quando utilizou- se tolueno como sol-
vente da reação com 96 horas de reação (26 
%).  Esta condição deve ser otimizada (tempo 
reacional, e quantidade de biocatalisador) para 
diminuição do tempo reacional e aumento da 
seletividade ao produto desejado. (PROBIC)

 

DEGRADAÇÃO DE DIURON EM 
EFLUENTES POR MÉTODOS 

ELETROQUÍMICOS DE OXIDAÇÃO 
AVANÇADA

Maysa Machado Freitas (Curso de 
Engenharia Civil - UNIT e LTRE/ITP/UNIT, 

maysamachadof@gmail.com), Nayara Silva 
Lima (LTRE/ITP e UNIT, nayara.silvalima@
hotmail.com), Maria Nogueira Marques 
(LEA/ITP e UNIT,  mnogueiramarques@

yahoo.com.br) e Eliane Bezerra Cavalcanti 
(LTRE/ITP e UNIT, ebcavalcanti@gmail.com)

O presente trabalho apresenta o estudo da 
degradação do herbicida diuron através de 
processos de oxidação avançados (POA). 
Estes têm mostrado sucesso na degradação 
de efluentes contaminados com produtos 
orgânicos. A técnica empregada baseia-se 
no uso de um forte agente oxidante, neste 
caso o peróxido de hidrogênio (H2O2) e/ou 
catalisadores, sendo utilizado o Íon Ferro II. 
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Ao processo que consiste na união destes 
compostos dá-se o nome de Reação Fen-
ton. Ao somar a este método a uma radi-
ação, aumenta a eficiência da degradação, 
resultando assim no método conhecido 
como FotoFenton. Os experimentos foram 
realizados em um reator contendo 100 mL 
de efluente anteriormente preparado e 0,25 
mM Fe2SO4. Alternou-se em cada ensaio a 
concentração de peróxido de hidrogênio, 
sendo que as razões utilizadas [H2O2]/
[Fe+2] foram 10, 20, 30 e 40, enquanto que 
a variação da concentração de H2O2 foi de 
2,5, 5, 7,5 e 10 mM. Amostras foram coleta-
das em intervalos regulares de tempo. To-
dos os experimentos foram feitos à temper-
atura ambiente e sob agitação magnética, e 
pH inicial ajustado para 3,0. Monitorou-se 
a concentração do composto em questão 
utilizando a cromatografia líquida de alta 
eficiência (HPLC). Neste trabalho foi possível 
identificar que a cinética de degradação de 
diuron em função do tempo de tratamento 
depende da razão R = [H2O2]/[Fe+2], e a 
taxa de degradação do Diuron em 30 min de 
processamento, foi de 73,24 e 96,28%, com 
R=10 e 40, respectivamente. Com a apli-
cação do processo UV (FotoFenton) há uma 
melhora do processo degradativo em torno 
de 25% no tempo de 30 min de processo 
para um R = 10.  (PROBIC)
 

CONTRIBUIÇÃO DA PARTIÇÃO DE 
CORANTES NA COMPREENSÃO 

DO COMPORTAMENTO 
TERMODINÂMICO DE SISTEMAS 
AQUOSOS BIFÁSICOS BASEADOS 

EM POLÍMEROS/SAL COM LÍQUIDOS 
IÔNICOS COMO ADJUVANTES

Ranyere L. de Souza (Pós Eng. de 
Processos   UNIT), Victor C. Campos (Eng. 
Ambiental   UNIT/) Sónia P. M. Ventura 

(Departamento de Química, Universidade 
de Aveiro), Cleide M. F. Soares (Professora   
UNIT), João A. P.  Coutinho (Professor da 
Universidade de Aveiro), Álvaro S. Lima 

(Professor   UNIT).

As aplicações de extração líquido-líquido que 
fazem uso de sistemas aquosos bifásicos (SAB) 
são escolhas vantajosas para o desenvolvi-
mento de processos de separação e que per-
mitem a manutenção da atividade biológica 
da biomolécula de interesse. No entanto, os 
polímeros de polietileno-glicol (PEG) são re-

sponsáveis por uma gama de aplicabilidade 
limitada, devido à baixa polaridade induzida 
na formação dos SAB. Para superar esta limi-
tação, uma nova abordagem, foi recentemente 
investigada, com base na utilização de líquidos 
iónicos (LIs) como adjuvantes na formação de 
SAB de base polímero-sal, induzindo uma es-
cala de maior polaridade nas duas fases aquo-
sas. Este trabalho é, assim, a utilização, como 
adjuvantes (5% (m/m), de LIs compostos da 
família dos imidazólios, conjugados com o ân-
ion cloreto com cadeia lateral que varia de 2 
a 8 átomos de carbono [Cnmim]Cl para a for-
mação de vários ABS com base em polímeros 
comuns [sais de potássio + água + PEG (1500, 
4000, 6000, 8000 e 20000)]. Tentando explicar 
as diferenças tênues nos diagramas de fase de 
uma forma mais visual, o comportamento de 
partição de dois corantes, o Ácido cloranílico 
e Rodamina 6G é analisada e correlacionada 
com o comportamento de fase diferente apre-
sentado pela ABS em estudo. Os diagramas 
de fases foram determinados pelo método 
de  cloud point  em 298K e pressão atmosfé-
rica. As soluções aquosas de tampão fosfato 
de potássio (K2HPO4/KH2PO4 a pH 7) 25% 
(m/m) + 5% (m/m) de cada LI, bem como de 
cada solução de PEG a 40% (m/m) + 5% (m/m) 
de cada LI. As curvas binodais foram correla-
cionadas utilizando a equação de Merchuk. Os 
coeficientes de partição dos corantes foram 
definidos pela relação entre a concentração 
do corante nas fases de topo (rica em políme-
ro) e fundo (rica em sal). Tentando explicar as 
diferenças tênues nos diagramas de fase de 
uma forma mais visual, o comportamento de 
partição de dois corantes, o Ácido cloranílico 
e Rodamina 6G é analisada e correlacionada 
com os diferentes comportamentos apresen-
tados pelas SAB em estudo. Os resultados 
sugerem que a capacidade de separar as duas 
fases é derivado do equilíbrio hidrofóbico/hi-
drofílico entre os agentes promotores de ABS, 
que é realizável, principalmente, pela alter-
ação do comprimento da cadeia alquilo dos 
LIs aplicados como adjuvantes. (PROBIC)
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APLICAÇÃO DE NANOPARTÍCULAS 
DE BATIO3-LA NA SÍNTESE 
DE BIODIESEL EM REATOR 

MICROONDAS.

Lucas Gonçalves Magalhães(gmagalhaes.
lucas@gmail.com) Franciele de Oliveira 

Freitas Bergamaski(francielebergamaski@
gmail.com) Álvaro Silva Lima(aslima2001@

yahoo.com.br) Ronaldo Santos da 
Silva(rsilvafisica@gmail.com) Katlin Ivon 
Barrios Eguiluz(katlinbarrios@gmail.com)
Giancarlo Richard Salazar Banda(gianrsb@

gmail.com) 

O BaTiO3 é um material de estrutura cristalina 
perovskita e suas propriedades elétricas, como 
sua alta constante dielétrica (~3600 à 298K) além 
de outras propriedades físicas como ferroeletri-
cidade, piezoeletricidade, e piroeletricidade são 
de bastante interesse em aplicações envolvendo 
irradiação de micro-ondas. Além disso, as incor-
porações de pequenas quantidades de elemen-
tos dopantes em sua estrutura resultam em um 
aumento bastante significativo da resistividade 
acima da temperatura de Curie de até 9 ordens 
de grandeza. Neste trabalho, o BaTiO3-La, sin-
tetizado eletroquimicamente, foi utilizado como 
agente aquecedor na síntese de biodiesel em re-
ator micro-ondas. (METODOLOGIA) Inicialmente 
foi realizado a síntese eletroquímica do BaTiO3-
La utilizando como reagentes hidróxido de Bário 
e cloreto de lantânio, ambos imersos em uma 
solução eletrolítica de NaOH aquoso e metanol, a 
seguir foi aplicado uma corrente por 2 horas em 
contato com duas placas polidas de titânio imer-
sas na célula contendo a solução. Após filtrado 
e secado o material foi utilizado para síntese de 
biodiesel com reagentes Ácido oleico e Metanol. 
Pós de BaTiO3 com diferentes porcentagens (em 
massa) de La foram testados juntamente com 
os reagentes do biodiesel em um reator micro-
ondas com potência fixa durante 40 min. Por fim, 
os valores da temperatura da reação em função 
do tempo foram analisados graficamente. (RE-
SULTADOS E DISCUSSÕES) De acordo com os 
valores obtidos durante a Síntese do biodiesel, 
onde mostra a temperatura em função do tempo, 
a temperatura durante a reação atinge valores 
gradativamente maiores em tempos menores 
com a utilização de BaTiO3 ¬com porcentagens 
do dopante (La) cada vez maiores. (CONCLUSÃO) 
As análises dos gráficos realizadas mostram que a 
dopagem do BaTiO3 com Lantânio tem um perfil 
de agente aquecedor na reação de esterificação 
do biodiesel com um aumento gradativo da tem-
peratura a partir da variação da quantidade de 
BaTiO3 na sistema reacional. (PROBIC)

 TRATAMENTO DE ÁGUA 
DE LAVAGEM DO BIODIESEL 

PELA COMBINAÇÃO DE 
PROCESSOS ELETROQUÍMICOS E 

FOTOELETROQUÍMICOS

Jaislan Kelvin Lima dos Santos/jaislank@
gmail.com / Lucas Giovane Teixeira Leite 

Barbosa/lucas_fox@hotmail.com

O biodiesel é um combustível alternativo ao 
diesel, renovável que apresenta melhor po-
tencia e melhor eficiência nas maquinas do 
que a própria gasolina. No processo final da 
sua produção, este combustível é submetido 
a uma lavagem com água com o intuito de 
realizar-se uma purificação. As águas de lav-
agem desperdiçada para o ambiente contêm 
ácidos graxos, álcool, sabonetes de sódio ou 
potássio entre outros resíduos contaminantes. 
Com a presença de diversos contaminantes, 
essas águas são consideradas quimicamente 
impróprias para o reaproveitamento, por isso, 
há necessidade da adoção de tratamentos do 
efluente analisado. Neste processo eletro-
químico uma combinação de tratamentos bi-
ológicos e físico-químico se sobressaiu para a 
remoção de poluentes das águas residuais do 
processo de produção do biodiesel. Por fim a 
reutilização, a produção e síntese dos com-
postos a partir da matéria orgânicas do eflu-
ente foram reavaliados. (PROBIC)
 

DADOS PRELIMINARES DA 
OBTENÇÃO DE GOMA XANTANA A 
PARTIR DE BIOÓLEO DA PALHA DE 

CANA DE AÇÚCAR

Rafael O. Luna (Farmácia/UNIT/faelluna@
hotmail.com), Priscila A. Calixto (Farmácia 
/UNIT/priscilaacalixto@gmail.com), Davi 

da S. Ferreira (Farmácia /UNIT/davi_
farmacia@hotmail.com), Klebson S. Santos 
(RENORBIO/ UFS/kssamb@hotmail.com), 

Tarciana M. Almeida (PBI /UNIT/tarci_
moura@hotmail.com), Elina B. Caramão 

(IQ/UFRGS/elina@ufrgs.br), Jorge A. López 
(PBI /UNIT/jorgejal@gmail.com)

Nas últimas décadas, uma atenção especial 
foi dada à transformação de resíduos indus-
triais e agrícolas através de processos como 
conversão térmica e fermentação. A palha de 
cana de açúcar, um subproduto de produção 
de cana, um resíduo abundante cujo descarte 
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causa problemas ambientais, se insere neste 
contexto. Assim, sua conversão em insumos é 
uma alternativa de aproveitamento e de mini-
mização do impacto ambiental. Como matéria 
prima de baixo custo, a mesma se mostra inter-
essante para a produção de diversas substân-
cias. Uma delas é a sua transformação através 
de pirólise em bioóleo, uma mistura complexa 
de moléculas orgânicas, principalmente com-
postos fenólicos e oxigenados. A degradação 
microbiana indicou que esse bioóleo poderia 
ser uma fonte de carbono alternativa para a 
produção de componentes de valor agregado 
por via fermentativa, como a goma xantana, um 
polissacarídeo com amplas aplicações comerci-
ais (e.g. alimentos, produtos farmacêuticos, re-
cuperação de óleo). Assim, este estudo avaliou 
a possibilidade de produção desta goma para 
uso não alimentar a partir de bioóleo da palha 
de cana de açúcar. Os ensaios foram realizados 
em um meio contendo 2% do bioóleo como 
um substrato alternativo, suplementado com 
(g/L) NH4NO3, 1,0; Na2HPO4, 3,0; KH2PO4, 2,0; 
e micronutrientes (mg/L): FeSO4, 0,2; MnCl2, 
0,2; CaCl2, 0,2; MgSO4, 4,0, utilizando-se saca-
rose como fonte de carbono controle. Para ob-
ter o polissacarídeo, Xanthomonas campestris 
pv. campestris 629 foi inoculada nesses meios e 
os frascos incubados a 28ºC, 200 min-1 durante 
96 h. Após recuperação, secagem, moagem e 
estimativa de produção, a viscosidade aparente 
das gomas foi medida em um viscosímetro com 
cilindros concêntricos acoplados a um banho-
maria, com uma taxa de cisalhamento entre 25 
e 1000 s-1 a 25, 45, 65 e 85°C. Os dados reológi-
cos foram determinados conforme o modelo 
de Ostwald-de-Waele (&#956; = K (&#947;)
n-1) para calcular a viscosidade aparente (K, n 
e R2). Nas condições experimentais utilizadas, 
o rendimento na produção da goma xantana 
foi de 7,23 g/L-1, quando utilizado o substrato 
alternativo. A análise reológica do polímero ex-
ibiu um índice de consistência (K) de 258,25 ± 
0,15 mPa.s, uma taxa defluxo (n) de 0.49 ± 0,10 
e um R2 = 0,97. A goma xantana produzida a 
partir do bioóleo apresentou uma coloração 
escura, diferente da cor amarelada da goma 
resultante da biossíntese a partir de sacarose. 
Portanto, os resultados indicam o potencial 
deste bioóleo como fonte alternativa para pro-
duzir xantana de grau não alimentar, abrindo 
perspectivas para o estudo de expressão de 
proteínas envolvidas na biossíntese a partir de 
fontes ricas em fenólicos, o qual pode fornecer 
dados para melhorar o processo de produção 
da goma e para determinar possíveis alvos mo-
leculares para o controle do cancro provocado 
por Xanthomonas sp.

EFICIENCIA CATALITÍCA E 
ESTABILIDADE OPERACIONAL 

DE LIPASE CANDIDA 
RUGOSAIMOBILIZADA EM POLI 

(3-HIDROXIBUTIRATO-CO-
HIDROXIVALERATO) COM ADIÇÃO 

DE LÍQUIDOS IÔNICOS

Joyce Mikeline Matos da Penha (curso 
de engenharia ambiental - UNIT e LPA/
ITP/UNIT, joycepenha@yahoo.com.br); 
Renan Tavares Figueiredo (LCEM/ITP e 
UNIT, renan_figueiredo@yahoo.com.

br); Alini Tinoco Fricks (LEB/ITP e UNIT, 
alini_tinoco@itp.org.br); Elton Franceschi 

(NUESC/ITP e UNIT, elton@itp.org.
br); Álvaro Silva Lima (LPA/ITP e UNIT, 

aslima2001@yahoo.com.br); Daniel Pereira 
da Silva (LEB/ITP e UNIT, silvadp@hotmail.
com); Cleide Mara Faria Soares (LPA/ITP e 
UNIT, cleide.soares@pq.cnpq.br); Rebeca 
Yndira Cabrera Padilla (LPA/ITP e UNIT, 

yndiracp@yahoo.com)

O uso delíquidos iônicos (LIs) como aditivos de 
imobilização pode ter múltiplas influências,tanto 
naseletividade,na eficiência catalítica e estabili-
dade da enzima imobilizada. Entretanto, existem 
poucos estudos relatando o comportamento da 
superfície do sistema imobilizado antes e após 
a adição de líquido iônico (LI). Por conseguinte 
o objetivo da presente pesquisa foi verificar a 
influência de diferenteslíquidos iônicos como 
aditivo no processo de imobilização por ad-
sorção física da lipase Candida rugosa em um-
biopolímero natural poli (3-hidroxibutirato-co-
hidroxivalerato)PHBV na reação de hidrólise. O 
aditivo foi adicionado durante o processo de 
imobilização em meio orgânico. A eficiência 
catalítica foi determinada a partir da recuper-
ação de atividade (RA) determinada na reação 
de hidrólise de azeite de oliva. Os líquidos 
iônicos utilizados como aditivos foram 1-Etil-
3-metilimidazólio bis(trifluorometilsulfonil)
imida [C2min]Tf2N; 1-Butil-3-metilimidazólio 
bis(trifluorometilsulfonil)imida [C4min]Tf2N].E 
o controle foi o biocatalisador imobilizado na 
ausência de líquido iônico.Para LIscom o ânion 
hidrofóbico Tf2Na RA foi de 68% para o [C2min]
Tf2N (BI-LI1) e 78% para o [C4min]Tf2N] (BI-
LI2), onde se pode verificar que o aumento do 
comprimento da cadeia de substitutos do cátion 
do líquido iônico influenciou positivamente na 
eficiência catalítica, cerca de duas vezes maior 
quando comparada combiocatalisador imobili-
zado na ausência de LI (RA=30%). Após, a se-
leção deste biocatalisador com maior eficiência 
foram determinados os seguintes parâmetros 
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otimizados na reação de hidrólise: pH 7,0; 37°C, 
Vmax igual à  813,4 U/g e Km igual à 532,4mM.
Foi observada uma melhoria na estabilidade 
térmica do BI-LI2 para a temperatura de 60ºC 
quando foi comparado ao BI-SLI, entanto que 
para a temperatura de 37°C ambos os bio-
catalisadores apresentaram comportamentos 
similares. Na estabilidade operacional foram 
realizados 33 reusos e 12reusos, BI-LI2 e BI-SLI 
respectivamente.A partir dos resultados obtidos 
pode-se concluir que o uso de líquido iônico 
mais hidrofóbico como aditivo no processo de 
imobilização de lipase favorece o aumento da 
atividade e estabilidade do biocatalisador.

ESTUDO SOBRE A EXTRAÇÃO DE 
FENÓIS DA CASCA DA ROMÃ

Leonardo Machado Garcia (leogarcia_
brumas@hotmail.com); Odelsia Leonor 
Sanchez de Alsina (odelsia@uol.com.

br); Álvaro Silva Lima (alvaro@itp.org.br) 
Marismar Fernandes Nascimento(maris.

mar@hotmail.com)

No Brasil o segmento de fitoterápicos corre-
sponde a aproximadamente 7% do mercado far-
macêutico. A romã (Punica granatum L.) é uma 
fruta que cresce em regiões áridas, originária do 
oriente médio e com grande potencial farma-
cológico. Tradicionalmente, as semente e a casca 
são utilizadas para o tratamento de infecções. 
Estudos verificaram que se trata de uma grande 
fonte de vitaminas A e E, potássio, ácido fólico e 
polifenóis, compostos originários do metabolismo 
secundário das plantas, tendo entre seus compo-
nentes os taninos que possuem grande importân-
cia para a indústria farmacêutica e alimentícia. 
Neste estudo foram utilizadas romãs oriundas do 
Projeto Irrigado Senador Nilo Coelho, proveniente 
do núcleo irrigado: N4, zona rural de Petrolina/PE. 
As cascas da fruta foram secas em estufa a 55ºC 
durante 48 horas sendo trituradas em moinho de 
facas com granulometria de 32 mesh. A deter-
minação dos compostos fenólicos foi realizada 
através do método de Folin-Ciocalteau, tendo o 
ácido tânico como padrão para obtenção da curva 
de calibração, com leitura no espectrofotômetro a 
760 nm. A extração foi realizada em erlenmeyer de 
250 mL, utilizando 5 g de casca de romã triturada e 
50 mL de água destilada. Os ensaios foram realiza-
dos utilizando agitador mecânico e ultrassom com 
temperatura variando entre 30ºC e 70ºC e rotação 
de 40 rpm a 100 rpm para o agitador e potência 
entre 30 W e 100 W para o ultrassom. Após in-
tervalos de tempo pré-determinados, as amostras 

eram retiradas e em seguida filtradas. Foram quan-
tificados a concentração de fenóis totais no extrato 
e o rendimento em mg de fenóis por grama de 
casca de romã. Os resultados obtidos com o agita-
dor mecânico demonstraram influência positiva da 
temperatura e a rotação sobre os níveis de fenóis 
extraíveis, sendo que a concentração de fenóis 
totais no extrato variou entre 13,9 e 20,6 mg/mL 
com rendimento entre 111 e 164 mg por grama 
de casca de romã (mg/g). Na extração com ultras-
som a concentração do extrato foi entre 14,2 e 
24,4 mg/mL, obtendo-se rendimentos entre 112 
e 195 mg/g de casca de romã. Foi observado au-
mento da capacidade de extração com o aumento 
da temperatura enquanto a potência de ultrassom 
teve pouco efeito dentro do espectro do estudo.  
Em geral, a extração assistida por ultrassom foi 
mais eficiente que com agitação mecânica.

EFICIENCIA CATALITÍCA E 
ESTABILIDADE OPERACIONAL 

DE LIPASE CANDIDA 
RUGOSAIMOBILIZADA EM POLI 

(3-HIDROXIBUTIRATO-CO-
HIDROXIVALERATO) COM ADIÇÃO 

DE LÍQUIDOS IÔNICOS

Joyce Mikeline Matos da Penha (curso 
de engenharia ambiental - UNIT e LPA/
ITP/UNIT, joycepenha@yahoo.com.br); 
Renan Tavares Figueiredo (LCEM/ITP e 
UNIT, renan_figueiredo@yahoo.com.

br); Alini Tinoco Fricks (LEB/ITP e UNIT, 
alini_tinoco@itp.org.br); Elton Franceschi 

(NUESC/ITP e UNIT, elton@itp.org.
br); Álvaro Silva Lima (LPA/ITP e UNIT, 

aslima2001@yahoo.com.br); Daniel Pereira 
da Silva (LEB/ITP e UNIT, silvadp@hotmail.
com); Cleide Mara Faria Soares (LPA/ITP e 
UNIT, cleide.soares@pq.cnpq.br); Rebeca 
Yndira Cabrera Padilla (LPA/ITP e UNIT, 

yndiracp@yahoo.com)

O uso delíquidos iônicos (LIs) como adi-
tivos de imobilização pode ter múltiplas 
influências,tanto naseletividade,na eficiência 
catalítica e estabilidade da enzima imobili-
zada. Entretanto, existem poucos estudos re-
latando o comportamento da superfície do 
sistema imobilizado antes e após a adição de 
líquido iônico (LI). Por conseguinte o objetivo 
da presente pesquisa foi verificar a influência 
de diferenteslíquidos iônicos como aditivo no 
processo de imobilização por adsorção física 
da lipase Candida rugosa em umbiopolímero 
natural poli (3-hidroxibutirato-co-hidrox-
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ivalerato)PHBV na reação de hidrólise. O adi-
tivo foi adicionado durante o processo de 
imobilização em meio orgânico. A eficiência 
catalítica foi determinada a partir da recuper-
ação de atividade (RA) determinada na reação 
de hidrólise de azeite de oliva. Os líquidos 
iônicos utilizados como aditivos foram 1-Etil-
3-metilimidazólio bis(trifluorometilsulfonil)
imida [C2min]Tf2N; 1-Butil-3-metilimidazólio 
bis(trifluorometilsulfonil)imida [C4min]Tf2N].E 
o controle foi o biocatalisador imobilizado 
na ausência de líquido iônico.Para LIscom o 
ânion hidrofóbico Tf2Na RA foi de 68% para 
o [C2min]Tf2N (BI-LI1) e 78% para o [C4min]
Tf2N] (BI-LI2), onde se pode verificar que o 
aumento do comprimento da cadeia de sub-
stitutos do cátion do líquido iônico influenciou 
positivamente na eficiência catalítica, cerca de 
duas vezes maior quando comparada com-
biocatalisador imobilizado na ausência de LI 
(RA=30%). Após, a seleção deste biocatalisa-
dor com maior eficiência foram determinados 
os seguintes parâmetros otimizados na reação 
de hidrólise: pH 7,0; 37°C, Vmax igual à  813,4 
U/g e Km igual à 532,4mM.Foi observada uma 
melhoria na estabilidade térmica do BI-LI2 para 
a temperatura de 60ºC quando foi comparado 
ao BI-SLI, entanto que para a temperatura de 
37°C ambos os biocatalisadores apresenta-
ram comportamentos similares. Na estabili-
dade operacional foram realizados 33 reusos 
e 12reusos, BI-LI2 e BI-SLI respectivamente.A 
partir dos resultados obtidos pode-se concluir 
que o uso de líquido iônico mais hidrofóbico 
como aditivo no processo de imobilização de 
lipase favorece o aumento da atividade e esta-
bilidade do biocatalisador.

SÍNTESE DE NANOFIOS DE PLATINA 
E IRÍDIO PARA O USO EM CÉLULAS A 

COMBUSTÍVEL

Edmundo Sebadelhe Valério Neto - 
esvneto@hotmail.com; Glaucia Regina 

de Oliveira Almeida - glaucia_almeida@
oi.com.br; Katlin Ivon Barrios Eguiluz - 

katlinbarrios@gmail.com; Giancarlo Richard 
Salazar Banda - gianrsb@gmail.com

A obtenção de energia desempenhou um papel 
fundamental para o bem-estar das pessoas e o 
desenvolvimento das atividades econômicas. 
Historicamente, o tipo de energia utilizado mu-
dou significativamente ao longo dos tempos. 
Atualmente, a sociedade vem utilizando cada 
vez mais energia para diversas atividades, tais 
como: indústria, agricultura, serviços, comércio, 

transportes e consumo doméstico. Novas tec-
nologias vêm surgindo com frequência. Dentre 
os diversos tipos de tecnologia, uma área em 
especial vem se destacando, justamente por se 
tratar de uma necessidade iminente dos tempos 
modernos: a produção de energia. Nos últimos 
tempos, aprofundou-se mais os estudos rela-
cionados com a produção de energia, surgindo 
novas formas de captação e assim, as células a 
combustível passaram a ser pesquisadas. Estas 
células estão relacionadas com eletroquímica 
e servem para produzir uma eletricidade mais 
ecológica e eficiente, praticamente sem emis-
são de qualquer substância tóxica. Estas célu-
las convertem diretamente a energia química 
contida num combustível em eletricidade e 
energia térmica. São eficientes para aplicações 
estacionárias por conta da elevada eficácia e da 
possibilidade de geração de energia em locais 
remotos, onde podem ser utilizados combus-
tíveis renováveis gerados localmente, sendo 
utilizadas para consumo residencial, comercial 
ou industrial e para a propulsão de veículos. 
O metanol é um combustível muito promissor 
para ser usado nessas células, pois a sua ox-
idação completa a CO2 envolve a transferência 
de 6 elétrons, além de apresentar fácil manipu-
lação e armazenamento. Mas ele necessita de 
uma energia muito maior que o hidrogênio 
para que ocorra a oxidação e assim, eletrocatal-
isadores como Pt e Pt-Ir vem sendo estudados, 
pois são resistentes à corrosão e apresentam 
elevada estabilidade química e estrutural em 
meio ácido. Neste projeto foram sintetizados 
nanofios de platina e platina-irídio via redução 
química suportados em pó de carbono para a 
eletrooxidação de metanol em meio ácido. Nos 
catalisadores de Pt-Ir/C, foi variada a proporção 
atômica entre a platina e o irídio, e a propor-
ção de metal/carbono foi mantida constante 
em 40%. Os catalisadores obtidos foram: 
Pt0,50Ir0,50/C, Pt0,60Ir0,40/C, Pt0,70Ir0,30/C, 
Pt0,80Ir0,20/C. Os nanocatalisadores foram 
caracterizados por difração de raios X, micro-
scopia eletrônica de transmissão e voltametria 
cíclica, mostrando que os nanofios apresen-
taram a estrutura cúbica de face centrada da 
Pt e se arranjaram em formatos de estrela. A 
oxidação de metanol foi estudada em todos 
os catalisadores por voltametria cíclica, curvas 
de polarização e cronoamperometria. A incor-
poração de irídio nos nanofios de Pt/C mel-
horou a eficiência dos mesmos frente à elet-
ro-oxidação de metanol. Os catalisadores de 
Pt0,70Ir0,30/C e Pt0,80Ir0,20/C apresentaram 
potenciais de início de oxidação do metanol 
de 0,51 V, e portanto foram os que apresen-
taram as melhores eficiências no processo de 
oxidação do metanol.
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TRATAMENTO DA ÁGUA 
RESULTANTE DO PROCESSO DE 

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO.

Campos, W. K. S. (ITP/UNIT 
wendellklismann@hotmail.com), Macêdo-

Júnior, R. O. (PEP/ITP/UNIT, romjr81@
gmail.com), Buarque, F. S. (ITP/UNIT, 

filipe_ccs@hotmail.com), Cavalcanti, E. B. 
(PEP/ITP/UNIT, ebcavalcanti@gmail.com), 
Silva, D. P. (UFS, silvadp@hotmail.com), 
Ruzene, D. S. (PEP/ITP/UNIT, ruzeneds@

hotmail.com).

Atualmente estudos e pesquisas para os desen-
volvimentos de tecnologias mais limpas estão 
em evidência, principalmente no interesse em 
crescimento sustentável que visa o equilíbrio 
entre a preservação ambiental e o desenvolvi-
mento econômico. Para esse equilíbrio podem-
os destacar o reaproveitamento de diferentes 
materiais para os mais diversos campos da 
indústria química e biotecnológica. Podemos 
dar destaque à utilização de diferentes mate-
riais, que apresentam baixo valor agregado, 
com a expectativa de aumento da produção e/
ou produtividade, o que forneceria uma maior 
quantidade de materiais, o que possibilitaria e 
justificaria uma maior implementação de tec-
nologia de bioprocesso nesta área, quanto uma 
forma para disposição final que irá agrega valor 
ao ciclo do produto. Em meio ao crescimento 
da produção e consumo dos derivados de 
petróleo no país, vale ressaltar que no decorrer 
do processo extração do petróleo é inerente a 
ocorrência de um resíduo caracterizado como 
água produzida ou água de produção. Deste 
modo, a visão do projeto é o equilíbrio de duas 
expectativas: o reaproveitamento de diferentes 
materiais como adsorvente e o tratamento de 
água produzida (principalmente na redução 
do teor de óleos e graxas   TOG) da indústria 
do petróleo para um possível reuso na cadeia 
produtiva. Sendo assim, neste trabalho, serão 
realizados experimentos como caracterização 
de amostras reais para produção de amostras 
sintéticas da água produzida que serão sub-
metidos a processos de adsorção física, onde 
posteriormente serão avaliadas e quantifica-
das quanto o grau de descontaminação com 
relação ao TOG. Os resultados esperados para 
este projeto busca proporcionar procedimen-
tos mais favoráveis e economicamente viáveis 
a região, por intermédio da valorização de seus 
próprios materiais e por tratamentos susten-
táveis. Agradecimentos: FAPITEC/SE, CNPq, 
CAPES, UNIT e ITP.

SISTEMAS DE PERFURAÇÃO DE 
POÇOS NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO

Helena Mariana Araújo (Engenharia de 
Petróleo-UNIT/maryfashion@hotmail.
com); Igor Santos Almeida (Engenharia 

de Petróleo-UNIT/igor-executivo@
hotmail.com); Michelle Morgane 

Oliveira (Engenharia de Petróleo-UNIT/
mimikaaa@hotmail.com); Thaline Alves 

Silva (Engenharia de Petróleo-UNIT/
thalineaalves@hotmail.com); Tony Melo 
Aragão (Engenharia de Petróleo-UNIT/

tonynhoaragão@hotmail.com); Maria das 
Graças da Silva Correia(Orientadora, Profª 
MSc. da  disciplina Práticas Investigativas 

II da UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

A perfuração de um poço de petróleo, em ter-
ra ou mar (offshore), é um trabalho contínuo 
que só se conclui ao ser atingida a profundi-
dade final programada pelos estudos geológi-
cos. Justifica-se a escolha do tema devido às 
diversas finalidades da perfuração de poços 
e esta ocorrer em várias fases da exploração 
e produção de petróleo. Os poços estratigrá-
ficos são utilizados na fase de produção; na 
avaliação de descobertas tem vez os poços 
de extensão e de delimitação; os poços de 
produção e de injeção podem ser perfurados 
tanto na fase de desenvolvimento como na 
de produção de um campo.  OBJETIVO: Este 
estudo teve como finalidade abordar sobre o 
sistema de perfuração de poços em indústrias 
petrolíferas. METODOLOGIA: optou-se pela 
Pesquisa Bibliográfica porque esta permitiu 
a seleção de produções secundárias (artigos 
científicos e livros) que proporcionaram um 
melhor desenvolvimento para o trabalho. 
RESULTADOS: Mesmo com os recursos tec-
nológicos oriundos dos métodos sísmicos, so-
mente com a perfuração de um poço é que 
se comprovará ou não a tese de acumulação 
proposta nas análises geológicas e geofísi-
cas. As perfurações são semelhantes tanto em 
terra quanto sobre águas, chamadas respec-
tivamente pelos termos perfuração onshore 
e offshore. No caso das perfurações em solo, 
são realizados estudos com equipamentos ad-
equados (sniffers que nada mais são que nar-
izes eletrônicos capazes de detectar hidrocar-
bonetos no solo, perfurações de amostragem, 
analise da região, topografia, subsolo e etc.). 
As perfurações sempre são iniciadas somente 
após os estudos garantirem a viabilidade do 
projeto, para isso leva-se em conta também 
a distância entre a extração, exploração, ex-
plotação, beneficiamento e consumidor final, 
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fatores estes que podem encarecer o projeto 
a ponto de torná-lo não lucrativo. As oper-
ações de perfuração de poços de petróleo são 
bastantes complexas, onerosas e dividem-se 
em de rotina e específica e possuem caracte-
rísticas e detalhes que valorizam as diversas 
áreas do conhecimento.

LABORATÓRIO DE ACESSO REMOTO 
PARA BASEADO EM WEBSOCKET

Marcos Pereira dos Santos (Mestrando em 
Ciência da Computação / UFS, marcos@

acad.unit.br); Marco Túlio Chella (Doutor 
e Mestre em Engenharia Elétrica e da 

Computação pela Universidade Estadual de 
Campinas - UNICAMP, chella@ufs.br).

O processo tradicional de formação de con-
hecimento baseia-se em aulas teóricas e práti-
cas. A experiência de realizar aulas práticas 
propiciadas pelos laboratórios experimentais 
são elementos vitais na formação do profis-
sional de engenharia (Hua e Ganz, 2003 apud 
Chella, Marco Túlio; Ferreira, Elnatan Chagas, 
p. 1). Desta forma, organizar, configurar e 
manter a logística de um laboratório de aces-
so remoto permite a melhora na utilização e 
otimização dos recursos. Os laboratórios de 
acesso remoto fica disponível 24 horas por 
dia, podendo ser aproveitado por qualquer 
instituição de ensino e por um número maior 
estudantes atuando nos experimentos em lo-
cais e horários distintos. Este trabalho propõe 
desenvolver e demonstrar o uso de ferra-
mentas remotas de um sistema baseado em 
software e hardware, com resposta em tempo 
real, denominado de LABVAE (Laboratório 
Virtual de Aprendizagem Eletrônica). Com o 
LABVAE, será possível usufruir da análise de 
experimentos na área de sistemas digitais e de 
controle, eletrônica e mecatrônica, com o ob-
jetivo de que tudo seja feito a distância e com 
diversos experimentos distintos disponibili-
zados e implementados em laboratório reais 
existentes dentro das universidades. Tudo 
isso visa elevar o grau de aprendizagem das 
disciplinas com características práticas labo-
ratoriais. O LABVAE é um sistema que faz a 
aquisição de dados para realização de experi-
mento e testes em instrumentos eletrônicos 
para acionamento de dispositivos e medições. 
Esse sistema é baseado em computador, do 
ponto de vista de hardware, é constituído de 
placas para controle, cabos e interfaces para 
conexão e um protocolo de rede que viabi-

liza uma resposta em tempo real. Através do 
LABVAE é possível estabelecer comunicação 
com o hardware das placas arduino (McRob-
erts, Michael, 2011) e de controle, e com o uso 
do protocolo pywebsocket garante as visuali-
zações e resposta em tempo real dos experi-
mentos. A programação dos experimentos é 
enviada diretamente para a placa do arduino 
a depender do tipo do laboratório que o es-
tudante pretende realizar, possibilitando a 
visualização de informações em tempo real. A 
construção do LABVAE foi fundamentada no 
uso de ferramentas como HTML5, JavaScript, 
openCV, django, SVG, , SQLite e pywebsocket. 
Este último recurso citado é o principal utili-
zado na pesquisa por se tratar de uma API de 
desenvolvimento que permite às páginas da 
web usar os recursos do protocolo websocket, 
que foi definido pelo IETF a fim de estabelecer 
a comunicação de duas vias com um host re-
moto (Pimentel, Victoria, Nickerson Bradford 
G, 2012). Uma vez estabelecida a conexão, 
esta permanecerá aberta, possibilitando co-
municação entre cliente/servidor. A conexão 
será fechada por determinação explícita do 
desenvolvedor. Isso garante uma conexão full-
duplex, simultânea nas duas direções: cliente 
servidor e servidor cliente.

QUALIDADE DA ÁGUA NA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO SIRIRI

Cristyano Ayres Machado (NEAD-
UNIT - Pesquisador Grupo Acqua-UFS / 

cristyanoa@yahoo.com.br); Carlos Alberto 
Prata de Almeida (Pesquisador Grupo 
Acqua-UFS/ carlos.prata@gmail.com); 
Edson Menezes Leal Neto (Pesquisador 

Grupo Acqua-UFS / edsonmene@
gmail.com) Marinoé Gonzaga da Silva 

(Pesquisadora Grupo Acqua-UFS /
marionoe.ifs@gmail.com) Alda Lisboa de 
Matos (Pesquisadora Grupo Acqua-UFS/ 

aldinhamatros@hotmail.com) Antenor de 
Oliveira Aguiar Netto ( Pesquisador Grupo 

Acqua- UFS /antenor.ufs@gmail.com); Inajá 
Franciscod e Souza (Pesquisador Grupo 
Acqua- UFS /inajafrancisco@gmail.com)

A qualidade da água depende das condições 
naturais e uso e ocupação do solo da bacia 
hidrográfica e o seu conhecimento é funda-
mental no processo de gestão dos recursoso 
hídricos. O uso indiscriminado dos recursos 
hídricos ocasionou a situações de poluição e 
contaminação dos mananciais, o que causa 
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redução desse recurso, caracterizando-se em 
muitas situações como escassez hídrica. O rio 
Siriri é afluente da bacia hidrográfica do rio 
Japaratuba é uma importante fonte de água 
para abastecimento humano e irrigação, tendo 
como principais afluentes os rios Siriri Vivo e 
Morto.  Desta forma ,este estudo tem o objetivo 
analisar através de parâmetros físico-químicos 
a qualidade da água da bacia hidrográfica do 
rio Siriri e sua variaçao sazonal. A sub-bacia do 
Rio Siriri encontra-se num contexto geológico 
dominado por rochas da Bacia Sedimentar de 
Sergipe-Alagoas e de Coberturas Recentes. A 
bacia do Siriri está inserida em dois domínios 
hidrogeológicos: o poroso e o fraturadocársti-
co. O primeiro corresponde às rochas da Bacia 
Sedimentar de Sergipe, a Formação Barreiras e 
os sedimentos de praia e aluvião. O segundo 
inclui as formações Riachuelo e Cotinguiba 
(Grupo Sergipe), que apesar de estarem in-
seridas na Bacia Sedimentar de Sergipe, são 
constituídas basicamente por rochas calcárias, 
que apresentam comportamentohidroge-
ológico distinto dos demais sedimentos, daí a 
sua inclusão no domínio fraturadocárstico. O 
monitoramento foi realizado em 7 campanhas 
de amostras entre fevereiro de 2010 a novem-
bro de 2011, sendo avaliados os parâmetros: 
temperatura, pH, condutividade elétrica, cor, 
sólidos totais dissolvidos,dureza, oxigênio 
dissolvido, nitrogênio amoniacal, nitrato, ni-
trito, nitrogênio total, fosfato, fósforo total 
e clorofila-a. A situação do rio Siriri Morto 
é preocupante, uma vez que a estação SM1 
recebe efluentes domésticos da cidade de 
Nossa Senhora das Dores, dessa forma foram 
verificados valores elevados de oxigênio dis-
solvido, que é importante parâmetro de quali-
dade da água, e indicativo de  boas condições 
sanitárias, contudo estes elevados valores 
estiveram associados à elevação das concen-
tração de clorofila-a, permitindo inferir  que 
este oxigênio é proviniente da atividade algal. 
Este fato associado as maiores concentrações 
de nutrientes, indica processo de eutrofização 
deste açude. Nesse sentido para a melhoria 
da qualdidade da água do rio Siriri deve-se 
buscar o tratamento dos efluentes domésticos 
lançados no rio Siriri Morto e realizar o manejo 
sustentável do uso do solo desta bacia hidro-
gráfica, de forma a minimizar os impactos na 
qualidade da água causados pelas atividades 
agropecuárias da região.

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE 
BACIAS HIDROGRÁFICAS PARA A 

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
LOCAL

Cristyano Ayres Machado (NEAD-
UNIT - Pesquisador Grupo Acqua-UFS / 

cristyanoa@yahoo.com.br) Carlos Alberto 
Prata de Almeida (Pesquisador Grupo 
Acqua-UFS/ carlos.prata@gmail.com) 

Edson Menezes Leal Neto (Pesquisador 
Grupo Acqua-UFS / edsonmene@

gmail.com) Marinoé Gonzaga da Silva 
(Pesquisadora Grupo Acqua-UFS /

marionoe.ifs@gmail.com) Alda Lisboa de 
Matos (Pesquisadora Grupo Acqua-UFS/ 

aldinhamatros@hotmail.com) Antenor de 
Oliveira Aguiar Netto ( Pesquisador Grupo 
Acqua- UFS /antenor.ufs@gmail.com)Inajá 

Francisco de Souza (Pesquisador Grupo 
Acqua- UFS /inajafrancisco@gmail.com)

A gestão de recursos hídricos no Brasil é um 
dos mais completos do mundo, teve seu iní-
cio com o Código das Águas em 1934, através 
do decreto Federal 24.643/1934 e atualmente 
com a criação da Agência Nacional de Águas ¿ 
ANA, em 2000. E através da criação de Comitês 
de Bacias Hidrográficas em algumas regiões 
do país, conseguem desenvolver prioridades 
para o uso da água. A gestão de bacias hi-
drográficas relaciona-se com a gestão dos 
recursos hídricos e deve articular a dimensão 
hidrológica, e de hidroengenharia, e incorpo-
rar a perspectiva ambiental. A gestão de ba-
cias hidrográficas é um modelo que precisa 
ser perseguido e alcançado, é preciso uma 
administração integrada que ultrapasse fron-
teiras políticas que possam possibilitar os usos 
de seus recursos, promover técnicas inovado-
ras para manter a sustentabilidade. Os prin-
cipais usos consuntivos dos recursos hídricos 
são: abastecimento humano, animal (dessed-
entação), industrial e irrigação. Destacaremos 
os pontos do nosso estudo, que é o abasteci-
mento humano e animal e a irrigação. A con-
dição principal para que a gestão de recursos 
hídricos se efetive como uma ação concreta e 
eficaz seria a motivação política, onde os ge-
stores públicos levarão em consideração o pa-
pel exercido pelos representantes do povo e 
suas responsabilidades e a importância desse 
posicionamento e ainda definirá a forma que 
será usada para manter os meios e estratégias 
para que a sua efetiva implantação, manuten-
ção e aperfeiçoamento sejam possíveis.  As 
políticas e ações que servem para identificar, 
desenvolver e explorar de forma qualitativa 
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a água faz parte da gestão do suprimento 
deste recurso.  E a gestão da demanda inclui 
os mecanismos e incentivos que promovem 
a conservação e a eficiência do uso da água. 
O nível de importância da gestão de supri-
mento e demanda, é levado em consideração 
a partir do nível de desenvolvimento do país e 
do grau de escassez de água do mesmo.  Os 
desafios para a sustentabilidade e a gestão 
de recursos hídricos estão sustentados nas 
demandas crescentes em abastecimento hu-
mano e conservação da qualidade do meio 
ambiente. Desta forma compreende-se que 
alguns impactos através do uso inadequado 
do solo, desmatamento, uso indiscriminado 
de fertilizantes, corretivos agrícolas e agrotóx-
icos, confirmam as afirmações da ONU que 
destacam os distúrbios ambientais acelerados, 
em áreas de nascentes e ao longo de cursos 
d´água, fatores que agravam as preocupações 
com relação à conservação dos recursos hídri-
cos, fazendo que se torne primordial o plane-
jamento e a ordenação do uso deste recurso 
nas bacias hidrográficas.

A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 
DAS AÇÕES ANTRÓPICAS PARA 
A PRESERVAÇÃO DAS BACIAS 

HIDROGRÁFICAS: UM ESTUDO NO 
RIO SIRIRI/SERGIPE

Cristyano Ayres Machado (NEAD - 
UNIT - Pesquisador Grupo Acqua-UFS / 

cristyanoa@yahoo.com.br) Carlos Alberto 
Prata de Almeida (Pesquisador Grupo 
Acqua-UFS/ carlos.prata@gmail.com) 

Edson Menezes Leal Neto (Pesquisador 
Grupo Acqua-UFS / edsonmene@

gmail.com) Marinoé Gonzaga da Silva 
(Pesquisadora Grupo Acqua-UFS /

marionoe.ifs@gmail.com) Alda Lisboa de 
Matos (Pesquisadora Grupo Acqua-UFS/ 
aldinhamatros@hotmail.com), Miralda 

Bezerra da Silva Santos (Biologa/SEED-SE-
miraldabezerra@yahoo.com.br)

Diferencialmente determinados parâmetros 
da água. Diversas são as atividades empreen-
didas que podem interferir nos ambientes flu-
viais, traduzindo-se na alteração de diversos 
aspectos da qualidade das águas, seja físico, 
químico ou biológico. Essas atividades se con-
stituem em pressões sobre os ambientes flu-
viais e podem trazer consequências diretas ou 
indiretas para o regime hidrológico e para o 
padrão fluvial do corpo d¿água. As pressões 

podem incidir direta ou indiretamente sobre 
os ambientes fluviais, podem ser atividades 
praticadas na bacia hidrográfica ou podem ser 
o resultado de atividades já desenvolvidas ou 
ainda em desenvolvimento. A ação do homem, 
no planejamento e desenvolvimento da ocu-
pação do espaço terra, requer, cada vez mais, 
uma visão ampla sobre as necessidades da 
população, os recursos terrestres e aquáticos 
disponíveis e o conhecimento sobre o com-
portamento dos processos naturais nas bacias 
hidrográficas, para racionalmente compati-
bilizar necessidades crescentes com recursos 
limitados. Não se pode mais imaginar a água 
como um fator inesgotável ou sem a devida 
atenção de sua importância, a preservação e 
gestão de recursos hídricos deixa de ser algo 
coadjuvante para ter um papel ímpar na so-
ciedade moderna. Dentre as ações humanas, 
que mais contribuem para acelerar o processo 
da eutrofização destacam-se: desmatamento; 
criação de áreas agrícolas; industrialização; 
implantação de cidades; utilização excessiva 
de adubos e pesticidas e obras hidráulicas que 
impliquem ao aumento do tempo de residên-
cia das massas de água. Por isso este estudo 
tem como objetivo apresentar os tipos de 
ações humanas que levam a destruição das 
nascentes e as ações que levam a preservação 
das mesmas, a partir da análise deste no rio 
Siriri ¿ em Sergipe.

ANÁLISE PRODUÇÃO DE ÁGUA NA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SIRIRI-SE 

ATRAVÉS DO SWAT

Cristyano Ayres Machado (NEAD-
UNIT - Pesquisador Grupo Acqua-UFS / 

cristyanoa@yahoo.com.br) Carlos Alberto 
Prata de Almeida (Pesquisador Grupo 
Acqua-UFS/ carlos.prata@gmail.com) 

Edson Menezes Leal Neto (Pesquisador 
Grupo Acqua-UFS / edsonmene@

gmail.com) Marinoé Gonzaga da Silva 
(Pesquisadora Grupo Acqua-UFS /

marionoe.ifs@gmail.com) Alda Lisboa de 
Matos (Pesquisadora Grupo Acqua-UFS/ 

aldinhamatros@hotmail.com) Antenor de 
Oliveira Aguiar Netto (Pesquisador Grupo 

Acqua- UFS /antenor.ufs@gmail.com) Inajá 
Francisco de Souza (Pesquisador Grupo 
Acqua- UFS /inajafrancisco@gmail.com)

O SWAT é um modelo hidrológico que per-
mite simular diferentes processos físicos na 
bacia hidrográfica como, a evapotranspiração, 
infiltração, escoamento de água, entre outros, 
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com o objetivo de analisar os impactos das al-
terações no uso do solo sobre o escoamento 
(superficial e subterrâneo), produção de sedi-
mentos e qualidade de água em bacias hidro-
gráficas. O SWAT é um modelo matemático 
que tem domínio público, ele foi desenvolvido 
em 1996 nos EUA pelo Agricultural Research 
Service em conjunto com a Texas A&M Uni-
versity. Com esse modelo é possível simular 
diferentes cenários de uso do solo, permitin-
do, desta forma, analisar o escoamento de 
água e a produção de sedimentos de forma 
espacial na bacia, fator fundamental quando 
se refere a ações de planejamento e gestão 
dos recursos naturais. A necessidade de con-
hecer o comportamento hidrológico de uma 
bacia hidrográfica é fundamental para gar-
antir a preservação e conservação dos recur-
sos hídircos. Os modelos hidrológicos são fer-
ramentas que permitem conhecer a dinâmica 
de uma bacia hidrográfica em pouco tempo 
e sem gastos dispendiosos. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar a distribuição espacial 
da produção de água simulada pelo modelo 
SWAT para a bacia hidrográfica do rio Siriri. 
A simulação foi realizada para o período de 
2000 a 2013, o procedimento de calibração e 
validação não foram realizados devido a fal-
ta de monitoramento de dados de vazão. As 
subbacias que mais produziram água estão lo-
calizadas nas áreas de maior declividade. Estas 
áreas merecem cuidado especial com relação 
ao seu manejo, uma vez que a maior produção 
de água está relacionada à maior produção de 
sedimentos e consequentemente aos proces-
sos erosivos.

MOBILIDADE URBANA EM ARACAJU-SE

Ingrid Santos de Souza (Engenharia 
Civil-UNIT/ingrid22in@hotmail.
com); Maria das Graças da Silva 

Correia (Orientadora, Profª MSc. da  
disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br)

INTRODUÇÃO: Mobilidade Urbana é a forma 
como as pessoas se deslocam nas cidades pra 
fazer suas atividades diárias. Com isso, ocorre 
principalmente nos grandes centros urbanos 
a preocupação em oferecer estruturas para 
deslocamento com segurança e agilidade. Na 
prática podem ser utilizados métodos simples, 
tais como, a implantação de calçadas mais lar-
gas, a utilização de ciclovias e melhorias para 
o fluxo do trânsito. Atualmente, os transportes 

individuais estão ganhando cada vez mais 
espaço, devido à facilidade em adquiri-los, 
causando engarrafamentos, que influenciam 
diretamente na qualidade de vida da popu-
lação, seja gastando mais tempo para chegar 
ao trabalho ou/e residência ou mantendo-a 
dentro do carro por horas para percorrer um 
pequeno trecho. OBJETIVO: Identificar propos-
tas aplicadas em Aracaju/Se para que a mo-
bilidade urbana tenha agilidade e possibilite 
melhor qualidade de vida e os problemas que 
estão à espera de enfrentamento. METODO-
LOGIA: Constou de Pesquisa Bibliográfica que 
permitiu a seleção de artigos científicos e out-
ras obras as quais proporcionaram um melhor 
desenvolvimento para o  trabalho.  RESULTA-
DOS: A cidade de Aracaju, cidade turística que 
atrai pessoas de vários lugares do país devido 
à tranquilidade e beleza com o aumento da 
população traz consigo as consequências da 
mobilidade urbana. Uma proposta que real-
mente deu certo foi à implantação de um sis-
tema integrado de transporte, que atende a 
toda a cidade de Aracaju e a grande Aracaju 
compreendida entre as cidades de São Cris-
tóvão, Socorro e Barra dos Coqueiros, onde 
a partir do momento em que se percebeu o 
grande crescimento do volume de veículos 
na capital, o programa teve que ser insta-
lado para melhor garantir o deslocamento 
dos usuários. Os aracajuanos tem sofrido fre-
quentemente com superlotação, desconforto, 
ônibus sem acesso para os deficientes, tarifas 
cada vez mais altas, horas de espera para em-
barcar e pedestres caminhando por calçadas 
esburacadas, mostra a verdadeira realidade do 
transporte público da cidade de Aracaju. No 
entanto, analisando de forma mais aprofunda-
da, o trânsito e o transporte coletivo não são 
as únicas questões debatidas pelos usuários 
dos meios de transporte da cidade de Aracaju. 
Milhares de pessoas que transitam pelos ter-
minais de integração, convivem com situações 
de precariedade, com banheiros sujos, falta de 
iluminação e manutenção, além de conviver-
em com ferrugem, pinturas mal acabadas, fal-
ta de segurança e a falta de pontualidade nas 
linhas dos ônibus. Em meio a essas discussões, 
de mobilidade e segurança, a única solução 
para esse tipo de problema seria a criação de 
políticas públicas que garantam o incentivo e 
a qualidade do transporte público, além da fis-
calização da própria população para um trân-
sito com maior mobilidade.





Anais 2013
Universidade Tiradentes

V seMInÁrIo De prÁtICAs InVestIGAtIVAs 
ApresentAçÕes orAIs

CiênCias Humanas e soCiais aPliCadas





125Anais 2013
Universidade Tiradentes

CiênCiAs HUmAnAs E sOCiAis APLiCADAs

ANÁLISE DA SEGURANÇA PÚBLICA 
NOS CRIMES CIBERNÉTICOS E A 

ATUAL LEGISLAÇÃO

Vanessa Alves de Oliveira Lima (Direito   
UNIT/nessinha89.vanessa@gmail.

com); Marco José Sales de Melo Junior 
(Direito   UNIT/marcojjunior@gmail.com); 

Ernesto Albuquerque (Direito   UNIT/ 
ernestoalbuquerque17@hotmail.com); 

Anderson Dantas Andrade (Direito   UNIT/
anderson@pbfarma.com.br) ; Guilherme 

Barreto Prata Silva (Direito   UNIT/
guigoprata@hotmail.com); Ludovico Omar 

Bernardi (Professor de Práticas Investigativas 
II   UNIT/profeludo@yahoo.com.br)

O Brasil é um país economicamente em ex-
pansão, com uma população com mais de 201 
milhões de habitantes e em constante cresci-
mento, o que o tem tornado alvo para os 
crimes cibernéticos, dada a grande quantidade 
de usuários online. A privacidade de dados 
trocados pela internet tem sido considerada 
um problema, pela precariedade de leis que 
possam incriminar algum hacker do cometi-
mento de crime cibernético. Como os proje-
tos de lei são vagos, tem-se visto necessário 
julgar e interpretar alguns crimes cibernéticos 
usando leis tradicionais, quando não há uma 
evidência clara de roubo financeiro, então, a 
nova Lei Carolina Dieckmann surge como uma 
possibilidade de se considerar tais atos como 
crime. O presente estudo relata as previsões 
legais para as situações de quebra de segu-
rança quando do acesso a dados institucio-
nais, cujo objetivo foi analisar casos reais de 
crime cibernético que atentam contra o poder 
público e as consequências destes, estudar as 
políticas públicas de segurança cibernética, 
verificar a aplicabilidade e eficácia da lei Caro-
lina Dieckmann, que regulamenta os crimes 
informáticos. Os procedimentos metodológi-
cos foram a utilização de pesquisa bibliográ-
fica, que permitiu explorar as áreas de atuação 
do problema apresentado, utilizando-se a 
internet, além de livros e códigos legislativos 
que mostram a doutrina jurídica da situação 
apresentada. Através desse método, viabi-
liza-se coletar a maior gama de dados pos-
sível para uma melhor análise da situação e 
do problema. Foi constatado na pesquisa que 
a legislação brasileira encontra-se muito dis-
persa ao analisar a segurança das informações 
no âmbito tecnológico, pois estas não contêm 
o conteúdo direto para essa análise. O grande 
problema da Lei Carolina Dieckmann é o fato 
de ela não definir   de forma muito clara   o 

que é  invadir um dispositivo informático , 
sendo só possível punir a invasão de sistemas 
que disponham de segurança. Questiona-se, 
então, a falta de proteção na privacidade e 
na intimidade, tornando-se o crime subjetivo, 
o que no direito penal se torna falho, dando 
brechas à lei. No âmbito de instituições públi-
cas, o governo implantou normas de segu-
rança para o tratamento de dados que estão 
incluídas nas normas da família ISO/IEC 27000. 
Essas normas regulam o controle dos riscos, 
além de fiscalizarem a eficácia do seu controle. 
(PRÁTICAS INVESTIGATIVAS)

ADMINISTRAÇÃO DE JOSÉ CARLOS 
TEIXEIRA

Glaúcia Thayrinne Santos Lima 
(glaulima1991@htomail.com)

José Carlos Teixeira administrou a prefeitura 
de Aracaju por sete meses, de 30 de maio 
de 1985 até 1 de janeiro de 1986. A escolha 
deste tema é justificada devido a durante o 
curto tempo que permaneceu como prefeito 
de Aracaju conseguiu modificar a cidade. OB-
JETIVO: O presente estudo teve como obje-
tivo analisar a administração do ex-prefeito 
de Aracaju José Carlos Teixeira, as transfor-
mações geradas na estrutura física da cidade e 
os benefícios desta administração na vida dos 
aracajuanos. METODOLOGIA: Pesquisa Bibli-
ográfica, realizada através dos livros: Eleições 
em Sergipe, de Ibarê costa Dantas; Memórias 
dos políticos em Sergipe no século XX, de 
Osmário Santos. Pesquisa Documental feita 
através da Revista de Aracaju, a número oito, 
do ano 43, e de três jornais: o Gazeta de Ser-
gipe, o Jornal de Sergipe e o Jornal da Cidade, 
todos foram analisados de primeiro de maio 
de 1985 à primeiro de janeiro de 1986. RESUL-
TADOS: Conseguiu realizar diversas transfor-
mações, que não ficaram restritas aos setores 
que estava à frente, fez o mesmo na vida dos 
aracajuanos. As alterações na qualidade de 
vida da população sergipana foram significa-
tivas, deixou a educação mais acessível com o 
aumento de cerca de 30 % no número de va-
gas na escola pública municipal e aquisição de 
materiais didáticos para professores e alunos. 
Assegurou utilização do transporte público 
municipal a um número maior de aracajuanos 
e ampliou o acesso à cultura e ao lazer. Por 
diversas vezes trouxe turnês de espetáculos 
internacionais que se apresentavam somente 
em Sergipe e depois iam para outros países. 
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Quanto à saúde fez melhorias nas unidades 
de assistência médica nas redes municipais. 
Reconstruiu a cidade e gerou cerca de quatro 
mil empregos, criou feiras livres nos bairros, 
ouviu as reclamações da população através da 
Linha 156. José Carlos Teixeira foi um político 
que durante sua administração transformou o 
cenário aracajuano e a qualidade de vida da 
população, porém por causa do seu mandado 
curto, com o passar dos anos acabou sendo 
esquecido. Até hoje aracajuanos usufruem 
de diversos benefícios realizados durante a 
administração do mesmo, porém não fazem 
ideia de quem ele seja. . (PRÁTICAS INVESTI-
GATIVAS)

O RESSENTIMENTO DE FRIEDERICH 
NIETZSCHE NA EDUCAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA

Leonardo Andrade/leonardoapsico@live.
com; Augusto Felizola/o_garcez@hotmail.

com; Iamara Correia/iamaracorreia@
hotmail.com

O presente artigo preocupa-se em refletir a 
educação partir do conceito de ressentimen-
to em Nietzsche, olhando para o passado da 
educação e sua oposição à natureza humana. 
O artigo se propõe a enfatizar uma educação 
onde o professor respeite a humanidade em 
sua essência, em descobertas motivadas e 
originadas no corpo. Partindo da história da 
educação no Brasil, buscamos nos jesuítas, a 
fundação da escola no Brasil e suas conse-
quências para a escola de hoje. Defendendo 
o ponto de vista de Nietzsche sobre o ser hu-
mano, buscamos compreender a verdadeira 
função do professor. Lançando o olhar sobre 
a criança e o efeito da educação sobre ela, 
questionamos as estruturas educacionais, 
bem como as suas práticas. Concluímos as-
sim que, professor precisa provocar paixões 
enquanto ele ensina atuando e ensinando 
de forma anarquista, contrapondo-se a in-
stituições do ressentimento disseminado ao 
longo do tempo na cultura. . (PRÁTICAS IN-
VESTIGATIVAS)

BULLYING: UMA REFLEXÃO NO 
COTIDIANO ESCOLAR

Danyelle Natacha dos Santos Gois,  
Graduanda  do curso de pedagogia  da 

Universidade Tiradentes - UNIT (danyelle-
natacha@hotmail.com); Kleuton de 

Almeida Nunes ,  Graduando de pedagogia 
da Universidade Tiradentes - UNIT -  

(dodokans@hotmail.com); Edilânia Alves do 
Nascimento Ribeiro Graduanda  do curso do 

de pedagogia da Universidade Tiradentes 
- UNIT  (edilâniaaju@hotmail.com); Juliana 

Alves Tavares,  Graduanda  do curso de 
pedagogia  de pedagogia da Universidade 
Tiradentes   UNIT( julyttavares@hotmail.

com); Sayunara Fonseca das Chagas 
Graduanda  do curso de pedagogia 
da Universidade Tiradentes - UNIT 

(sayunara_16@hotmail.com); Talita Cristina 
Lima Mota Chagas Graduanda  do curso 

de pedagogia da Universidade Tiradentes - 
UNIT (Talita-mota@hotmail.com)

O presente trabalho é pré-requisito para con-
clusão da disciplina práticas investigativas III, e 
consiste em um projeto de pesquisa e extensão 
que visa agir de forma interventiva. Os jovens 
e adolescentes tem nascido, crescido e se de-
senvolvido em uma sociedade cujos valores 
das pessoas estão nas roupas e acessórios que 
possuem, na rebeldia dentro de suas casas e na 
desigualdade social que aflige cada indivíduo de 
modo que o reflexo acaba sendo dentre out-
ros, a agressão e a violência. Tal projeto parte 
do desejo de intervir no ambiente escolar de 
forma preventiva em relação à violência. É pre-
ciso compreender os aspectos que levam jovens 
a tomarem atitudes violentas no ambiente es-
colar, para tanto precisamos responder alguns 
questionamentos como: Qual a origem dessa 
violência? E quais ações poderiam ajudar a di-
minuir a violência na escola? A escolha do tema 
parte da tentativa de responder tais questiona-
mentos e do fato de considerarmos importante 
trabalhar a questão da violência e suas causas. O 
objetivo é discutir os principais elementos que 
caracteriza uma das vertentes da violência na 
escola, o Bullying, presente no cotidiano da es-
cola e proporcionar reflexão e uma tomada de 
decisão por parte de alunos e professores. O tra-
balho desenvolvido deve ser desenvolvido com 
a participação de todos (alunos, professores e 
corpo escolar) a fim de proporcionar uma con-
strução do desenvolvimento crítico entre profes-
sores e alunos. Na sua elaboração foram utiliza-
dos conteúdos bibliográficos de autores como: 
PERALVA (2002), SILVA (2010) e SILVA (2010). . 
(PRÁTICAS INVESTIGATIVAS)
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ARTETERAPIA CUIDANDO DE 
QUEM CUIDA: UMA EXPERIÊNCIA 

NA FORMAÇÃO CONTINUADA 
DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL.

Cássia de Fátima da Silva Souza / 
cassiaprojec@yahoo.com.br); Camila Iêda 

Silva de Andrade / camila__has@hotmail.com

Cuidar é estar em sintonia, perceber o ritmo 
e a dinâmica do ser cuidado, respeitar-lhe e 
permitir-se o sentir, o acolher, estar afetuosa-
mente junto com o outro. O  cuidado é aque-
la força originante que continuamente faz 
surgir o ser humano . (BOFF, 2004, p. 101). Em 
cuidado, os seres humanos podem perceber 
o que realmente tem importância, segundo 
Boff, aquilo que tem valor em si, que conecta 
a tudo e a todos. Quando estamos na relação 
do cuidado, há uma religação com o outro e 
com o todo, que remete  a um derradeiro elo, 
que tudo religa, sustenta e dinamiza . O pre-
sente trabalho aborda uma breve retrospecti-
va histórica do conceito de Paz, relacionando 
com a ética do cuidar e a arte. O conceito 
de paz tem evoluído na história recente da 
humanidade. É um estudo, multidisciplinar e 
complexo. O que seria uma Cultura de Paz? 
Nos estudos apresentamos uma breve retro-
spectiva histórica dos estudos da Cultura e 
conceito de Paz em quatro etapas: A Primeira 
fase (1930 a 1959); a Segunda (1959 -1980); 
a Terceira (1980-1990) e a Quarta fase (1990 
até os días atuais).  Nesse estudo foram ana-
lisadas as conexões profundas entre Cultu-
ra de Paz, Arte e a ética do Cuidar com o 
propósito de relacionar a Arteterapia como 
uma possibilidade de inclusão do cuidador 
estabelecendo um diálogo e uma ação reno-
vadora, que reaprenda a realidade em todos 
os seus aspectos e a transforme segundo as 
novas necessidades do contexto vivido. A 
sociedade contemporânea sofreu uma trans-
formação radical e neste contexto, as institu-
ições de ensino expandiram por toda a parte 
do mundo, e sinalizaram também para a mu-
dança nas relações e papéis exercidos pelos 
diferentes profissionais que nela atuam. Tan-
tas mudanças em pequeno espaço de tempo 
têm provocado nos professores, crise exist-
encial como reflexo da nossa própria civili-
zação competitiva e da ruptura com o tempo 
da natureza. É preciso sobreviver nesse co-
tidiano acadêmico ágil, complexo, com me-
tas a serem alcançadas e prazos a cumprir. 
Com a intenção de proporcionar aos profes-
sores da Educação Infantil um espaço de (re) 

significação e auto cuidado, promovendo a 
reflexão do que pode causar o estresse em 
si mesmo e de que forma aliviá-lo, cuidando 
de si e buscando caminhos que possibilitem 
uma melhor qualidade de vida utilizando os 
recursos da Arteterapia é que concebemos o 
presente projeto. Trata-se de pesquisa quali-
tativa, pautada em metodologia construtiv-
ista, sob a forma de relato de experiência. A 
base de todo trabalho desenvolvido em ateliê 
Arteterapeutico, foram as Oficinas Criativas, 
sistematizadas por Allessandrini (1996). Os 
instrumentos utilizados para coleta de dados 
e analise dos resultados foram observações 
diretas, fotografias, registros das atividades 
desenvolvidas por meio da utilização de re-
cursos artísticos e expressivos, realizada 
junto a um grupo de 10 (dez) professores da 
Educação Infantil. Resultados: As vivências 
propiciaram encontrar-se consigo mesmo, 
despertar e o iluminar de “caminhos”, pos-
sibilitando que cada participante encontre 
saídas simples, pessoais e criativas; Respeitar 
o seu ritmo e se auto-cuidar. (PRÁTICAS IN-
VESTIGATIVAS)

A PERFORMANCE DE AFRICANOS EM 
CORRIDAS DE ATLETISMO

Taciana Ramos Neves (Educação Física-
UNIT/Taci_unit@hotmail.com); Tânia 

Mara Stankowich (Educação Física-UNIT/ 
taniastankowich@hotmail.com); Maria das 
Graças da Silva Correia (Professora-UNIT/

mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: Justifica-se este trabalho devi-
do aos atletas africanos estarem constante-
mente entre os mais bem colocados nas cor-
ridas de atletismo. Este diferencial levou a 
um questionamento sobre suas capacidades 
de competição em relação aos outros atle-
tas, buscando fatores determinantes em seus 
desempenhos, como a genética e os fatores 
ambientais. Neste aspecto, o estudo contribui 
com o esporte, em especial com o atletismo, 
na maneira de lidar com as diferenças e ca-
pacidade genética dos atletas. OBJETIVOS: O 
presente estudo teve como finalidades ana-
lisar as respostas, estabelecer correlações e 
indicadores de desempenho físico dos atle-
tas africanos em corridas. METODOLOGIA: 
Esta pesquisa teórica baseou-se em pesquisa 
bibliográfica no Google acadêmico, Scielo, 
Biblioteca Virtual da Universidade Tiradentes 
(Aracaju-Sergipe). RESULTADOS: Estudos têm 
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mostrado que fatores socioculturais e ambi-
entais, tais como, atividade na infância e al-
titude, são fortes implicações no sucesso 
destes. A importante diferença foi que os 
corredores negros africanos conseguem sus-
tentar substancialmente maior proporção do 
seu VO2max quando correm e em distâncias 
acima de 5 km sustentam significativamente 
maior porcentagem do que os corredores 
brancos. Assim, parecem ter uma superior 
resistência à fadiga. Existe a hipótese de que 
esta seja determinada talvez pelo sistema ner-
voso central ou pela função contrátil do mús-
culo esquelético. Pesquisas ressaltam que a 
participação genética, fatores ambientais e a 
interação entre ambos são determinantes no 
desempenho físico destes corredores africa-
nos e salientam a resistência destes quando 
submetidos a treinamentos intensos, ou seja, 
que sua performance bem-sucedida é result-
ante de uma combinação multifatorial.
 

OS BENEFÍCIOS DAS ARTES 
MARCIAIS NA FORMAÇÃO INFANTIL

Diego Fernandes Silva de Góis (Educação 
Física-UNIT/diegotiger@hotmail.

com);Pâmara Santos Oliveira (Educação 
Física–UNIT/pamedfmusic@hotmail.
com.com); Maria das Graças da Silva 
Correia(Orientadora, ProfªMSc. da  

disciplina Práticas Investigativas II da 
UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

:Justifica-se a escolha deste devido a em am-
bientes de prática esportiva perceber-se um 
grande aumento na quantidade de praticante 
de artes marciais, talvez devido a influência 
gerada pela TV em transmissões de eventos 
de MMA (Artes Marciais Mistas). No ambiente 
escolar não é diferente, é notória a quantidade 
de crianças que deixam de praticar uma de-
terminada modalidade esportiva para praticar 
artes marciais. OBJETIVO: Este trabalho teve 
como finalidade identificar a relação entre a 
aprendizagem das lutas com o desenvolvi-
mento do discente na escola e na sociedade, 
especificamente do caráter da criança, com 
um possível aumento da disciplina além de 
possibilitar também a manutenção da saúde 
do praticante. METODOLOGIA: A utilização 
de Pesquisa Bibliográfica permitiu a seleção 
de artigos científicos e outras obras as quais 
proporcionaram um melhor desenvolvimento 
para o trabalho. RESULTADOS: A função das 

artes marciais é ensinar, educar e promover a 
saúde física e mental do indivíduo que a prati-
ca. Sendo assim, se ensinada corretamente ela 
se enquadra de forma satisfatória para a sua 
aplicação na formação de indivíduos pacíficos 
e conscientes com o seu papel em meio à so-
ciedade. No ambiente das artes marciais a dis-
ciplina e o respeito são praticados como uma 
questão de honra para seus seguidores, onde 
tal comportamento pode e deve ter reflexos 
diretos nos setores da vida de cada praticante, 
aprimorando cada vez mais a concentração e 
a resistência do corpo e da mente, e conse-
quentemente ajudando nas dificuldades en-
contradas durante os treinos e competições 
que ao trazer para a vida em sociedade 
ajudam nas dificuldades diárias. A prática das 
Artes Marciais tem sido considerada como ca-
paz de criar condições de aprendizado às cri-
anças por meio de aulas bem estruturadas e 
de caráter lúdico, onde essa utilização se car-
acterizaria primordialmente como um camin-
ho a ser seguido para a formação de pessoas 
de bem, capazes de utilizar tal aprendizado de 
maneira a melhorar a sua qualidade de vida 
e das pessoas que o rodeiam, promovendo o 
respeito a si mesmo e ao próximo. Percebe-se 
também, que se utilizada de forma progres-
siva de acordo com a idade da criança a arte 
marcial é de grande suporte para a evolução 
continuada da psicomotricidade, permitindo 
uma plena capacidade de operar o seu corpo 
de forma mais eficiente além de melhorar os 
sistemas cognitivos e afetivos. 
 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 
FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
O LÚDICO COMO FERRAMENTA 

DIDÁTICA PARA DESENVOLVIMENTO 
DA CRIANÇA

Marco Aurélio Costa Marques 
E-mail:marquesmarco2003@ig.com.br 
; Luís Vinícius Alves Araujo E-mail: vini_

edf@hotmail.com; Patrícia Mara Medeiros 
E-mail: pmmedeiros74@gmail.com

A presente pesquisa nasceu no interesse de 
que o professor de Educação Física leve o 
lúdico como ferramenta didática nas aulas da 
Educação Infantil tornando estas aulas praze-
rosas e mostrando o valor da área no desen-
volvimento das crianças. Nesse sentido vejo 
que o Professor de Educação física é encarado 
como um recurso fundamental no processo 
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ensino aprendizagem da criança. Partindo 
dessas considerações, o presente trabalho 
elegeu-se como questão central A importân-
cia da educação física na educação infantil: o 
lúdico como ferramenta didática para desen-
volvimento da criança. O objetivo foi identi-
ficar a importância da contribuição da Edu-
cação Física no processo do desenvolvimento 
físico e mental das crianças na Educação In-
fantil. E apresentar uma reflexão a respeito da 
importância da prática da Educação Física na 
Educação Infantil, relacionando os aspectos da 
atuação do professor e da inclusão das crian-
ças através da prática do brincar. Como me-
todologia, baseamos nosso estudo na pesqui-
sa qualitativa tendo como técnica a ser usada 
a observação das aulas de Educação Física, 
anotações das aulas feitas por este professor 
e análise dos dados por meio de referenciais 
teóricos. A visita foi em uma Instituição de en-
sino Filantrópica voltada para a educação In-
fantil localizada em Aracaju que se observarão 
as aulas do professor de Educação Física no 3º 
período do ensino infantil de idade de 03 a 04 
anos do Externato São Francisco de Assis da 
cidade de Aracaju. Desta forma compreende-
se que as aulas de educação física, a ludici-
dade e a atuação em conjunto dos profission-
ais cooperam de forma expressiva para a vida 
da criança, perpetrando com que ela se de-
senvolva de forma benéfica e prazerosa.

A JUDICIALIZAÇÃO DA 
RELIGIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA 
NO ESTADO DE SERGIPE: ANÁLISE 

CONTEMPORÂNEA SOBRE A 
INTOLERÂNCIA

João Víctor Pinto Santana 
(Acadêmico de Direito na 

Universidade Tiradentes (UNIT) e 
bolsista do PROBIC/UNIT) email: 

j.victorsantana@hotmail.com

A crítica de convicções e dogmas é garantida 
pela Constituição Federal, através da liber-
dade de expressão, entretanto, é preciso 
destacar que conduta agressiva e tratamento 
diferenciado em virtude de crença religiosa, 
configura-se como intolerância, que consiste 
em ser um crime inafiançável e imprescritív-
el.  Constata-se que atualmente é crescente 
o número de casos de intolerância contra 
religiões de matriz africana e, como conse-
quência disto, uma busca do Judiciário para 

se posicionar diante de tal temática e, com 
isso, evidencia-se, hodiernamente, que a ju-
dicialização dos casos relacionados à intol-
erância religiosa ainda possui muita dificul-
dade no cenário jurídico atual, tendo em vista 
que diversos fatores dificultam a tipificação 
de tal crime, como por exemplo: a cultura do 
racimo ainda intrínseca na sociedade, a he-
gemonia de algumas religiões que fomentam 
a vitimização das religiões afro-brasileiras, e 
a origem histórica de formação e proteção 
jurídico-constitucional da liberdade religiosa. 
O preconceito e a discriminação relacionados 
às religiões afro-brasileiras que estão intrin-
secamente inseridos na sociedade acabam, 
consequentemente, refletindo e interferindo 
na forma como o Poder Judiciário se posi-
ciona diante de tal temática e geram decisões 
judiciais problemáticas para o exercício dessas 
religiões. No Estado de Sergipe, essa delicada 
realidade jurídico-social não configura-se de 
forma diferente, pois, contemporaneamente, 
um caso emblemático de intolerância re-
ligiosa foi verificado no sistema jurídico local 
(TJ/SE) que fora instaurado para apurar uma 
possível infração de perturbação do sossego 
alheio teve como objetivo proibir o funciona-
mento do referido templo.  A judicialização da 
religiosidade afro-brasileira surge através das 
manifestações dos tribunais sobre a amplitude 
e a caracterização do direito ao livre culto e 
crença e do direito à preservação da cultura 
afro-brasileira, especialmente quando estes 
estão em colisão com outros direitos funda-
mentais. Portanto, considerando que tem sido 
o judiciário uma importante instância de con-
solidação das políticas públicas no Brasil, o 
estudo deste novo campo de atuação judicial. 
O presente estudo é de fundamental relevân-
cia, principalmente, neste momento em que 
políticas de ação afirmativa vêm sendo recon-
hecidas como cruciais para o aprofundamento 
da democracia brasileira e para a inclusão da 
população negra e para a consolidação do Es-
tado Democrático de Direito. 

GENERO NO TRABALHO

Silvanira Moura de Sousa Silva (estrelarr@
hotmail.com)

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as 
possíveis práticas discriminatórias relaciona-
das a gênero existentes nas cozinhas profis-
sionais, identificando e compreendendo 
aspectos relacionados à divisão sexual do tra-
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balho. Foram utilizadas entrevistas semiestru-
turadas, analisadas através da análise de con-
teúdo. Observou-se a existência de práticas 
discriminatórias em relação à mulher na coz-
inha profissional no recrutamento e seleção, 
na ascensão na carreira e no próprio ambi-
ente de trabalho, seja como um preconceito 
velado por parte dos colegas ou superiores, 
seja na forma da diferenciação das atividades 
destinadas a homens e mulheres na cozinha. 
Se alguns avanços já foram alcançados, outros 
ainda se fazem necessários.

DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA NO MUNICÍPIO NOSSA 

SENHORA DE LOURDES, COM FOCO 
NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS

Márcio Santos Carvalho / marcioscarv@
ubuntubarsil.com; Márcia Alves de 

Carvalho Machado/mac_machado@
hotmail.com

Trabalho com Apoio material e/ou financeiro 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior - CAPES ¿ Brasil através 
do Programa Observatório da Educação. Edital 
049/2012/CAPES/INEP. O objetivo deste arti-
go é apresentar um diagnóstico sobre a Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA) no município 
de Nossa Senhora de Lourdes/Sergipe/Brasil. 
Esta investigação é produto parcial da pesqui-
sa realizada pelo projeto TRANSEJA2, desen-
volvida pela Universidade Tiradentes e apoi-
ado pelo Observatório de Educação através 
do Edital 049/2012/CAPES/INEP. Especifica-
mente buscou identificar os dados demográfi-
cos e indicadores educacionais mais recentes 
do município; e mapear as escolas das redes 
públicas que possuem a modalidade da EJA. O 
estudo se justifica pela necessidade de com-
preender a realidade atual da EJA neste mu-
nicípio e tem caráter exploratório e fez uso da 
pesquisa bibliográfica e de campo, com levan-
tamento de dados originados de institutos de 
pesquisas e órgãos governamentais entre es-
ses o Instituto de Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira, Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, Ministério 
da Fazenda, Indicadores Demográficos Edu-
cacionais e Secretaria de Estado da Educação 
de Sergipe. Conclui-se que apesar dos dados 
do IDE apontarem para uma redução da taxa 
de analfabetismo do município, no período de 
2000 a 2012, a taxa atual de 37,60% para pes-

soas com 15 anos ou mais e 18,60% para pes-
soas de 10 a 15 anos ainda é considera muito 
elevada, pois este contingente representa 
quase 32% da população da cidade. No mu-
nicípio a taxa de analfabetismo tem se mostra-
do maior nos grupos de idades mais elevadas, 
semelhante ao comportamento observado em 
todas as regiões do país. Nossa Senhora de 
Lourdes também apresenta um IDEB acima da 
média do Brasil, em contrapartida apresenta 
uma média próxima dos municípios que ob-
tiveram os piores resultados. Verificou-se que 
em 2009, 2010 e 2011 a rede estadual superou 
as metas projetadas do IDEB, já a rede mu-
nicipal superou as metas programadas apenas 
no ano de 2011. Estes dados requerem das 
esferas governamentais um esforço extra na 
busca de alternativas que reduzam ou elimi-
nem os problemas educacionais apontados. 
O estudo em tese contribuiu para conhecer 
dados demográficos e indicadores educa-
cionais do semiário sergipano, e em especial 
da cidade de Nossa Senhora de Lourdes. O 
conhecimento adquirido contribuiu de forma 
direta para as ações a serem realizadas pelo 
TRANSEJA no que compete a formação con-
tinuada de educadores daquela região.

O USO DO CELULAR EM SALA 
DE AULA: TRABALHANDO A 

IDENTIDADE

Izabel Silva Souza D’Ambrosio 
(idambrosio66@yahoo.com.br)

INTRODUÇÃO: É explícita a presença da tecn-
ologia na vida social e educacional. A existên-
cia da cibercultura em sala de aula não pode 
ser negada, excluída; e vem modificando o pa-
pel do professor e a realidade de ensino, nos 
levando a vários questionamentos. OBJETIVO: 
Tomando-se por base essa nova realidade, 
esta pesquisa tem por objetivo refletir sobre 
as mudanças de atitude, raciocínio, discurso 
entre outras, trazidas para o novo contexto de 
ensino-aprendizagem, com foco na Língua In-
glesa, mostrando como os recursos tecnológi-
cos podem se tornar aliados do professor no 
processo de construção de informação, pen-
samentos e expressão do aluno neste mundo 
globalizado. Conforme Lacan (1977), a identi-
dade é formada ao longo do tempo, através 
de processos inconscientes, e vai sendo com-
pletada com as relações com o outro. METOD-
OLOGIA: Como referencial teórico, utilizamos 
as ideias contidas nos trabalhos de autores 
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como Hall (2010), Bauman (2005), Kalantziz 
(2000), Laclau (1990) e Lacan (1977). As ideias 
desses teóricos nos orientam para o ensino de 
língua inglesa direcionado para o desenvolvi-
mento do espírito crítico, sociointeracional e 
não somente para o ensino linguístico. Após 
uma revisão sobre os conceitos de identidade, 
a ferramenta instagram foi selecionada com 
o intuito de exemplificar de que forma um 
professor de inglês pode associar o ensino da 
língua com as ferramentas tecnológicas, tra-
balhando questões de identidade e cultura, de 
modo a auxiliar na construção de um sujeito 
crítico, inserido no atual mundo pós-mod-
erno. RESULTADO: Transferindo estes pen-
samentos em moldes práticos para a vivência 
de sala de aula, estas ações são vistas através 
de atividades planejadas, inovadoras que en-
riquecem a aula trabalhada pelo professor que 
pode fazer uso desta nova modalidade para 
este novo público de alunos que vivem imer-
sos no mundo ¿high tech¿. Há pouco tempo 
tínhamos, como instrumentos de trabalho do 
professor, o DVD, o giz e o quadro negro; ag-
ora existem inúmeras formas de se explorar a 
internet através de ferramentas como o you-
tube, facebook, twitter, what¿sapp, instagram, 
que podem ajudar na participação e desen-
volvimento dos alunos, dinamizando as aulas. 
A ferramenta escolhida para maior aprofunda-
mento deste trabalho foi o Instagram, através 
do uso do celular. Tal instrumento pode, por 
exemplo, auxiliar no aperfeiçoamento da es-
crita, da identificação do aluno com assuntos 
didáticos, porém de uma forma mais crítica. 
O conhecimento prévio do aluno, além do 
conteúdo a ser escrito, promovem a troca de 
ideias, em que o aluno pode participar dentro 
ou fora da sala de aula e também trabalhar a 
sua autonomia desenvolvendo o seu papel de 
cidadão crítico e social.

O CURRÍCULO DE LÍNGUA INGLESA 
NO ENSINO FUNDAMENTAL 
PÚBLICO EM ARACAJU: UMA 
ANÁLISE DA AQUISIÇÃO DOS 

ASPECTOS LINGUÍSTICOS

Fabiane Menezes Lawley Santana: 
fabianesm@hotmail.com / Elaine Maria 

Santos: santoselaine@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO: O currículo programado para 
o ensino de uma língua estrangeira, no caso 
específico de inglês, em escolas públicas não 
pode estar desvinculado de uma contínua 

análise de resultados, com o objetivo de 
acompanhar o desempenho dos alunos para 
que os mesmo se tornem competentes, uma 
vez que o processo de ensino-aprendizagem 
precisa ser continuadamente avaliado. Segun-
do estudiosos, por muito tempo acreditou-se 
que bastava o domínio das formas gramaticais 
(método gramática e tradução) para que o alu-
no pudesse ser considerado como um falante 
competente da língua inglesa. Ao longo desta 
última década, surgiram questionamentos ba-
seados, principalmente, nos estudos culturais 
e na valorização da pragmática, defendendo, 
assim, posturas mais ativas e críticas do do-
cente, no sentido de valorizar outros tipos de 
competência, como a fonológica e a cultural, 
por exemplo.  OBJETIVO: Este artigo tem como 
objetivo analisar o processo de aquisição da 
Competência Linguística na disciplina de lín-
gua inglesa do 6º ao 9º ano do Ensino Fun-
damental das escolas públicas estaduais de 
Aracaju. METODOLOGIA: A análise desse pro-
cesso será realizada a partir da análise dos cur-
rículos propostos pela SEED/SE, e dos estudos 
direcionados às Competências Comunicativas, 
que estão diretamente ligadas à aquisição de 
uma língua estrangeira e/ou segunda língua. 
Para alcançar o resultado proposto por este 
artigo foi utilizada uma Pesquisa Exploratória, 
com levantamento bibliográfico em livros ref-
erentes à Competência Comunicativa, Téc-
nicas de Ensino e Aspectos Pedagógicos e 
Metodológicos do ensino de inglês, Análise 
Situacional do que é proposto pela SEED de 
Sergipe como conteúdo para que se desen-
volva tais competências, como também, uma 
análise documental a fim de identificar se 
tais conteúdos estão de acordo com os PCNs 
desenvolvidos pelo Ministério da Educação. 
RESULTADOS: Através dos estudos citados 
acima, foi entendido não ser possível tornar 
tais alunos competentes em nenhum dos As-
pectos Linguísticos acima citados, pois não há 
uma exploração da Competência Fonológica, 
a Gramatical, que é a mais exercitada, torna-se 
de difícil aquisição por conta do tempo dis-
ponível, a Discursiva só é trabalhada nos dois 
últimos anos (8º e 9º anos), e, por fim, a Lexi-
cal também é comprometida em decorrência 
do seu ensino descontextualizado. Contudo, é 
preciso não só se preocupar com o currículo 
escolar, como também, repensar as estraté-
gias educacionais utilizadas em sala de aula, 
bem como a carga horária destinada ao en-
sino de um idioma, uma vez que, com apenas 
uma ou duas horas semanais, é muito difícil se 
falar em efetividade e sucesso escolar. 



132 Anais 2013
Universidade Tiradentes

CiênCiAs HUmAnAs E sOCiAis APLiCADAs

ARBITRAGEM NOS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS: UMA 

ALTERNATIVA PARA A EFICIÊNCIA 
PÚBLICA

JANAILSON LIMA DE OLIVEIRA. Email: 
janailsonlima@live.com

A solução judicial, imposta pelo Estado às 
partes que levam determinado litígio ao seu 
conhecimento, muitas vezes é demorada, le-
vando à adoção de meios de solução de con-
flitos alternativos à Justiça Estatal. Entre eles, 
encontra-se a arbitragem, técnica de solução 
de conflitos mediante a qual os conflitantes 
buscam em uma terceira pessoa de sua con-
fiança, a solução amigável e imparcial do 
litígio. A arbitragem esta regulamentada no 
Brasil pela Lei nº 9.307/1996, mais conhecida 
como Lei de Arbitragem. De acordo com art. 
3º desta lei, as partes interessadas podem 
submeter a solução de litígios ao juízo arbi-
tral mediante convenção de arbitragem, as-
sim entendida a cláusula compromissória e 
o compromisso arbitral. A Lei da Arbitragem 
ainda dispõe que ¿as pessoas capazes de con-
tratar poderão valer-se da arbitragem para 
dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis¿ (art. 1º). Por outro lado, contrato 
administrativo é o acordo firmado entre a Ad-
ministração Pública e particular, regulado pelo 
direito público, tendo como objeto uma ativi-
dade que traduz interesse público, de modo 
que, o uso da arbitragem pela Administração 
Pública passa, inicialmente, pela interpretação 
do art. 1° da Lei de Arbitragem. Assim, o obje-
tivo principal deste trabalho foi apresentar as 
características da arbitragem, sua relação com 
o direito administrativo a partir da juridicidade 
(relação com os princípios), os posicionamen-
tos doutrinários e jurisprudenciais, em especial 
do Tribunal de justiça do Estado de Sergipe 
quanto à possibilidade desse instrumento 
nos contratos administrativos. Para tanto, o 
método utilizado foi o indutivo, a partir das 
teses apresentadas. Este método contribui 
para melhor observação da importância da ar-
bitragem na resolução dos conflitos surgidos 
em contratos celebrados pela Administração 
com o particular, bem como os posicionamen-
tos da doutrina e da jurisprudência, na forma 
proposta. Concluiu-se com o trabalho que a 
lei, a doutrina e a jurisprudência confirmam a 
possibilidade da utilização da arbitragem pelo 
Poder Público, e isso vem preservar o princípio 
da eficiência, previsto na Constituição Federal 
como obrigação da Administração Pública, vez 
que o processo arbitral é muito mais célere e 

pode evitar prejuízos advindos dos conflitos 
contratuais, sem a provocação do judiciário, 
mas falta ainda a realização de um processo 
de conscientização dos particulares e da Ad-
ministração Pública para utilizar com mais 
amplitude a arbitragem por ser obrigação do 
Estado promover todos os esforços na busca 
da satisfação do interesse público.

O USO DO GPS NA PREPARAÇÃO 
FÍSICA DO FUTEBOL 
CONTEMPORÂNEO

MARCOS ANTÔNIO MATTOS DOS REIS / 
marquinhos_mattos@hotmail.com; ELCIO 

REZEK LEOPOLDINO / elrezek@yahoo.com.br

O futebol que é exercido na contempora-
neidade possui uma exigência muito grande 
dos jogadores nos aspectos físicos. Com o 
avanço tecnológico e da ciência, o jogo de 
futebol teve que se adequar a essa realidade. 
Um dos recursos tecnológicos que vem sendo 
mais utilizado na prática da preparação física 
do futebol é o GPS ¿ Global Positioning Sys-
tem, onde o preparador físico pode verificar 
a aceleração, freqüência cardíaca e uma sé-
rie de informações dos jogadores enquanto 
realizam a atividade futebolística. O presente 
estudo tem como principal objetivo identificar 
a importância e a utilização de recursos tec-
nológicos na preparação física das equipes de 
alto rendimento no futebol, sobretudo o GPS, 
observando seus benefícios e as informações 
que o aparelho transmite ao profissional re-
sponsável pela preparação física dos clubes. O 
estudo foi realizado entre os meses de abril 
e agosto de 2013, em clubes das Séries A, B, 
C e D do Campeonato Brasileiro de Futebol 
Profissional, sendo que um clube por série do 
campeonato. Os clubes foram dos estados 
da Paraíba, do Pará, do Rio de Janeiro e de 
Sergipe, sendo das regiões Nordeste, Norte e 
Sudeste do Brasil. A metodologia foi baseada 
na observação dos treinamentos das quatro 
equipes participantes da pesquisa, na entre-
vista com profissionais de Educação Física que 
exercem a função de preparador físico nessas 
equipes e na aplicação de um questionário 
de investigação com esses profissionais. A 
pesquisa também foi fundamentada em uma 
revisão bibliográfica, consultas na internet e 
em artigos científicos. Os resultados do estu-
do foram os seguintes: 75% dos profissionais 
que responderam o questionário afirmaram 
que utilizam o GPS e que é essencial na pre-
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paração física do futebol, sendo que 75% afir-
maram que a necessidade de se utilizar esses 
recursos era muito grande. Concluiu-se esse 
trabalho verificando a importância da utili-
zação dos recursos tecnológicos na prática da 
preparação física do futebol contemporâneo 
na busca de resultados expressivos ao longo 
da temporada.

A SUPERVISÃO DE ESTÁGIO 
CURRICULAR NOS CURSOS 

DE LICENCIATURA EAD: UMA 
EXPERIÊNCIA NO NEAD-UNIT

Cristyano Ayres Machado (NEAD-UNIT / 
cristyanoa@yahoo.com.br) Silvana Santana 
Costa (NEAD-UNIT/ silvana_santana@unit.

br) José Ricardo Freitas Nunes (NEAD-
UNIT /Jose_Ricardo@unit.br) Maristela 
do Nascimento Andrade (NEAD-UNIT/ 

maristelahistoria@yahoo.com.br) Darlene 
Almada Oliveira Soares (NEAD-UNIT/ 

darlene_almada@unit.br) Rodrigo Reis 
Leite (NEAD-UNIT/ Rodrigo_Leite@unit.

br) Rita de Cássia Rezende Xavier de Souza 
(NEAD-UNIT /rita_xavier@unit.br) Carlos 
Leopoldo Pinto Siqueira (NEAD-UNIT / 

carlos_leopoldo@unit.br)

O Estágio Supervisionado trata-se de um im-
portante componente curricular obrigatória 
do Curso de Licenciaturas sendo esta ativi-
dade pautado pela Lei no 87.497 de 1982 (al-
terada pela Lei no8. 859 de março de 2004) e 
pela Lei no 9.394 de 20 de dezembro de 1996 
(Lei de Diretrizes e Bases) que institui dire-
trizes para os cursos de licenciatura em todo 
País. A Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro 
de 2002, institui uma carga horária mínima de 
400 horas de estágio curricular supervisiona-
do, necessária para
integralização curricular. (Neste sentido, esse 
relato tem por objetivo apresentar as ações 
do estágio de licenciatura que ocorrem nas 
graduações (licenciatura) do Núcleo de Edu-
cação a Distância NEAD-UNIT) nos compo-
nentes curriculares dos Estágios Supervisiona-
dos I, II. A atividade de planejamento,implant
ação,desenvolvimento e avaliação do estágio 
curricular obrigatório .Os procedimentos da 
metodologia utilizados nos estágios supervi-
sionados I,  e II fundamentavam-se em aulas 
expositivas e dialogadas, seguidas de ativi-
dade relacionadas com o conteúdo abordado 
em sala de aula . (Assim, o conteúdo era in-
troduzido através da teoria, seguido de ex-

planação de exemplos, depois será proposta 
uma atividade para verificar a aprendizagem 
do aluno podendo ser individual ou em grupo, 
variando da realidade de casa momento) e 
por fim era feita a discussão das respostas en-
contradas das atividades solicitadas. Sempre 
que há possibilidade são aplicados exemplos 
contextualizados ligados com o cotidiano do 
aluno eram apresentadas situações reais us-
ando o conteúdo exposto Nos estágios su-
pervisionados I, II a avaliação foi realizada em 
um processo contínuo a fim de diagnosticar 
a aprendizagem do aluno e também avaliar 
o processo de ensino. Os instrumentos de 
avaliação que os discente aplicaram foram: as 
atividades propostas em sala de aula que nos, 
que permitiram obter informações sobre ha-
bilidades cognitivas, atitudes e procedimentos 
dos alunos em situações naturais e espon-
tâneas; avaliação onde foram realizados ques-
tionamentos dos temas abordados em sala de 
aula. Durante o estágio contou-se também 
a participação efetiva do aluno(assiduidade, 
pontualidade e participação), leitura prévia de 
textos, produções individuais e coletivas, e a 
integração. Nos estágios supervisionados é 
geralmente o momento em que o acadêmico 
tem um contato coma realidade escolar, muito 
diferente do que é estudado em sala de aula e 
difundido pelos teóricos do assunto, em práti-
ca o que estuda na teoria. se pode ajudar na 
prática como fundamentação,mas só em sala 
de aula que se pode realmente conhecer o 
cotidiano,problemas,valores e potencialidades 
da educação brasileira.Mas, ao entrar em sala 
de aula  o discente se depara com uma reali-
dade totalmente diferente do que imaginava.
Quando os discentes vão a campo a maioria 
destaca pontos  já de ciência de todos : que 
os professores são ou estão desestimulados, 
por culpa da sociedade que não dá o devido 
reconhecimento que esse profissional merece; 
a maioria dos alunos são desinteressados, seja 
pela baixa auto estima  ,juntamente a esse fa-
tor soma-se a disciplina, falta de compromisso 
da família ,tudo isso  convergindo para uma 
reação que é um processo de educação com-
plexo e não tão vitorioso.
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OS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 
SEXUAL: AÇÕES REALIZADAS 

NA PERIFERIA DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE ARCAJU

Cristyano Ayres Machado (NEAD-UNIT 
/ cristyanoa@yahoo.com.br) Miralda 

Bezerra da Silva Santos (Bióloga-SEED / 
miraldabezerra@yahoo.com.br)

Adolescência é um momento ímpar de tran-
sição entre a infância e a idade adulta, car-
acterizada por intenso crescimento e de-
senvolvimento, que se manifesta por fortes 
transformações anatômicas, fisiológicas, 
psicológicas e sociais. Neste processo, a 
questão da modificação da forma física as-
sume um aspecto muito importante, pois as 
modificações do corpo neste período ocorrem 
de forma muito rápida, profunda e marcante 
para o resto da vida do indivíduo Tais intensas 
e marcantes transformações físicas e biológi-
cas, nesta fase do desenvolvimento humano, 
influenciam todo o processo psicossocial da 
formação da identidade do adolescente. Esse 
corpo, diferente de todos os outros, emerge 
das profundezas desse turbulento processo, 
onde a identidade é talvez a tarefa evolutiva 
mais importante da adolescência. O amadure-
cimento biológico é acompanhado por mani-
festações sexuais que devem ser integradas na 
personalidade do adolescente. A menarca, na 
garota, e as ejaculações involuntárias no rapaz 
e, depois, incluindo a própria masturbação, 
são manifestações fisiológicas evidentes, an-
exadas a essa nova e profunda alteração que 
se está processando psicologicamente. Sen-
do assim ,diante de tatás mudanças nesse 
momento, um dos problemas enfrentados 
pelo adolescente é o de estabelecer dialogo 
com segurança e sinceridade para expor sua 
intimidade,anseios e dúvidas, podendo ser 
essa pessoa escolhida para interagir do sexo 
oposto ou não, fora do círculo familiar, os 
mesmos sentimentos que antes nutria apenas 
pelos seus pais.Paralelo a essa fase a precoci-
dade da iniciação sexual e principalmente ali-
ada à falta de informação e uma vasta porção 
de mitos leva o adolescente a uma situação de 
risco,já que sua curiosidade imaturidade não 
lhe permite usar a razão no lugar da euforia O 
projeto AIDS/DST consiste uma ação de levar 
informação não só de qualidade mas como 
também de farta quantidade,suprindo assim a 
demanda dos adolescentes,que freqüentam o 
Colégio Estadual Nilson Socorro ,unidade es-
colar da região metropolitana de Aracaju,que 
segundo a SES é parte de uma área onde ex-

iste o maior índice proporcional de casos de 
HIV tanto em adoslentes quanto em adultos.
Diante dessa problemática buscamos nas mais 
diversas formas levarem conhecimento ,de 
forma clara e continua para não só que esse 
jovem tenha o conhecimento,mas também 
possa divulgar os meios e política publica e 
serviços de saúde a seus pares.

MEMÓRIAS DOS MESTRES DO 
FOLCLORE

Ane Luíse Silva Mecenas (História - UNIT/
ane_luise@unit.br); Magno Francisco de 
Jesus Santos (Pedagogia - Pio Décimo/ 

magnohistoria@gmail.com)

Esse projeto trata-se de uma ação que vislum-
bra propiciar o estudo e registro dos saberes 
de personalidades anônimas da comunidade 
do município de São Domingos, em con-
sonância com as propostas defendidas pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional que preconiza o reconhecimento 
e valorização do patrimônio imaterial, tem o 
apoio da FAPITEC e da CAPES. Desse modo, o 
projeto contribui para que as novas gerações 
da sociedade sãodominguense conheçam os 
aspectos culturais de sua terra, de sua gente, 
fortalecendo os laços identitários, de perten-
cimento e, assim, garanta a continuidade de 
manifestações culturais que correm risco de 
desaparecer. Assim, na primeira fase da pes-
quisa os alunos participaram de reuniões com 
os orientadores do projeto no intuito de dis-
cutir a construção do conhecimento histórico 
por meio das fontes orais e visuais. Nessas re-
uniões foram debatidas as diferentes etapas da 
investigação com as camadas populares como 
a seleção dos grupos, os contatos iniciais, a 
elaboração dos roteiros de entrevistas, reali-
zação de entrevistas e filmagem das apresen-
tações. No segundo momento a pesquisa dar-
se-á por meio do levantamento dos grupos 
folclóricos existentes município, assim como, 
a localização de antigos integrantes de grupos 
extintos. Trata-se do momento da heurística, 
da procura de protagonistas do folclore local e 
de realização dos primeiros encontros. A partir 
desse momento, ocorrerão novas reuniões no 
intuito de elaborar os roteiros de entrevistas 
e a gravação das mesmas. A terceira fase será 
a realização das entrevistas e gravação das 
apresentações, com a posterior discussão so-
bre os resultados. A quarta e última fase será 
a produção de textos e divulgação dos resul-
tados, por meio da participação de eventos 
acadêmicos e culturais.  Um ponto de grande 
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relevância nos estudos das ciências humanas 
é o retorno social, ou seja, a difusão dos re-
sultados da pesquisa para a comunidade. Por 
meio desse projeto, a socialização dos resul-
tados será concretizada em duas perspectivas: 
primeiramente no âmbito local, por meio da 
realização de atividades na escola em que os 
bolsistas apresentarão os resultados do proje-
to e culminará com a apresentação de alguns 
grupos folclóricos. Dessa forma, pretendemos 
contribuir para o reconhecimento dos grupos 
folclóricos pela própria comunidade, forta-
lecendo os laços identitários e promovendo 
a inclusão social de atores que muitas se en-
contram marginalizados e esquecidos. Assim, 
também pretendemos abrir espaço para que 
esses bolsistas possam ir apresentar os trabal-
hos na própria comunidade onde existem os 
grupos, promovendo o retorno social da pes-
quisa de iniciação científica júnior.

OS PERCURSOS DA LÍNGUA 
PORTUGUESA NO BRASIL: A 
INTRODUÇÃO DO METODO 

LANCASTERIANO E AS IDEIAS 
LINGUÍSTICAS NO SÉCULO XIX

Ricardo Nascimento Abreu/
tennascimento@gmail.com

A adoção do método lancasteriano no Brasil, 
na primeira metade do século XIX, com o obje-
tivo de difundir a trilogia ¿ ler, escrever e con-
tar ¿, apresenta-se como uma das primeiras 
políticas linguísticas do Estado imperial bra-
sileiro, com o fito de consolidar a língua por-
tuguesa como língua oficial e nacional. O mé-
todo, que prometia educar um grande número 
de brasileiros, em um curto espaço de tempo 
e a custos extremamente baixos, foi opera-
cionalizado na província de Sergipe por mili-
tares e civis. Desse modo, o ensino da língua 
portuguesa em terras sergipanas, através da 
metodologia de Lancaster, constitui-se como 
ponto de grande interesse para a história do 
português brasileiro, uma vez que, ao com-
preendermos as motivações que conduziram 
à adoção desse método e à caracterização das 
ideias linguísticas contidas nas suas aulas de 
gramática, poderemos contribuir para elucidar 
os rumos práticos que o ensino da língua ma-
terna e a construção das gramáticas tomaram 
no Brasil durante o século XIX. Concomitante 
ao estudo a respeito do ensino do português 
através do método lancasteriano, esta pes-
quisa visa discutir as possibilidades de usos 

da história cultural como base conceitual no 
desenvolvimento de uma metodologia para 
o estudo das ideias linguísticas, objetivando, 
assim, trazer à tona aspectos ainda descon-
hecidos ou pouco discutidos no que tange à 
história social do português brasileiro.

QUESTIONANDO A EFICÁCIA DA 
DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA: LIMITES TERRITORIAIS 
DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO 

PROLATOR?

João Antônio Dias Morais (Direito - Aluno 
de Graduação UNIT/ jadm07@hotmail.

com); Martha Franco Leite (Direito - 
Professora Especialista UNIT/martha-

franco@hotmail.com)

Na busca de soluções mais efetivas para as 
demandas que chegam ao Judiciário bra-
sileiro, a coletivização dos processos tem se 
mostrado um atraente instrumento de garan-
tia de decisões mais uniformes, com relevante 
economia processual, na defesa de direitos e 
garantias transindividuais. Entretanto, seja em 
razão da relativa novidade do tema, seja pela 
deficiência de sua normatização, muitas dis-
cussões são travadas no âmbito da doutrina 
e dos tribunais, especialmente no que tange 
à abrangência das decisões judiciais proferi-
das em processos coletivos. Não há, no Brasil, 
uma legislação consolidada sobre processo 
coletivo. A Lei da Ação Civil Pública trouxe, 
de modo tímido, previsões acerca dos lia-
mes procedimentais que envolvem este tipo 
de contenda. O Código de Defesa do Consu-
midor, por sua vez, faz uma abordagem mais 
vanguardista, no sentido de esclarecer com 
mais profundidade as nuances do processo 
coletivo, distinguindo os direitos difusos, co-
letivos e individuais homogêneos, bem como 
os limites da coisa julgada obtida nessas de-
mandas. O estudo ora realizado visa a uma 
análise crítica do artigo 16 da Lei 7.347/1985 
(Lei da Ação Civil Pública), que limita a eficácia 
das decisões proferidas nos processos sub-
metidos ao trâmite nela previsto, à competên-
cia territorial do órgão prolator. Trata-se de 
dispositivo que vem provocando infindáveis 
discussões na doutrina e constantes divergên-
cias jurisprudenciais, caracterizando indese-
jável instabilidade, colocando em risco princí-
pios e garantias constitucionais, a exemplo da 
isonomia e da segurança jurídica. A ação civil 
pública, por previsão legal e por sua própria 
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natureza, pode tutelar qualquer direito cole-
tivo (lato sensu), seja direitos ou interesses 
difusos, coletivos stricto sensu ou individuais 
homogêneos. E surge a razão da polêmica: e 
se for objeto de uma ação civil pública a defe-
sa de um direito ou interesse coletivo que, por 
sua natural abrangência, ultrapasse os limites 
territoriais do órgão jurisdicional que prolata 
a decisão, ainda assim seria de se admitir que 
sua eficácia será restrita aos limites territori-
ais desse órgão prolator da decisão? É para 
responder a esse questionamento que se faz 
cuidadosa análise doutrinária e jurispruden-
cial, com vistas a concluir pela possibilidade 
de uma interpretação do dispositivo legal 
que compatibilize a eficácia da decisão com 
a natureza do direito discutido, fazendo uma 
leitura democrática e não literal do dispositivo 
e compatibilizando-o com os princípios con-
stitucionais de acesso a uma ordem jurídica 
justa e efetiva, com igualdade de tratamento 
para todos aqueles que se encontram em 
iguais situações.

DO CABIMENTO DE AÇÃO 
RESCISÓRIA EM FACE DE 

DECISÃO QUE DESCONSIDERA 
JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO 
STJ, COM BASE NO ART. 485, V, 
CPC: INOVAÇÃO TRAZIDA PELO 

TRIBUNAL DA CIDADANIA

Jouberto Uchôa de Mendonça Neto 
(Direito - Aluno de Graduação UNIT/ beto-
1401@hotmail.com); Martha Franco Leite 

(Direito - Professora Especialista UNIT/ 
martha-franco@hotmail.com)

Recentemente, o STJ, através de sua Quarta 
Turma, proferiu decisão polêmica e, ao mesmo 
tempo, inovadora, ao admitir o ajuizamento 
de ação rescisória visando desconstituir sen-
tença contrária a súmula do próprio Tribunal 
Superior, com arrimo no inciso V do artigo 485 
do CPC. De acordo com tal dispositivo, cabe 
ação rescisória quando a decisão de mérito 
transitada em julgado violar literal disposição 
de lei. De outro giro, o Supremo Tribunal Fed-
eral já havia pacificado entendimento, através 
da edição da Súmula 343, que não cabe ação 
rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, 
quando a decisão rescindenda se tiver basea-
do em texto legal de interpretação controver-
tida nos tribunais. Consoante o relator da de-
cisão em comento, não houve contrariedade 
ao que dispõe a súmula 343 da Suprema Corte 

e sopesou-se a segurança jurídica acarretada 
pela coisa julgada e a recalcitrância judiciária, 
com todos os efeitos maléficos que a contro-
vérsia jurisprudencial traz ao sistema jurídico 
nacional. Neste compasso, a referida decisão 
contrariou o entendimento até então predom-
inante na doutrina e na jurisprudência quanto 
à questão, que inadmitia a rescisória em caso 
de sentença ou acórdão que se opusesse à 
jurisprudência, ainda que amplamente pacifi-
cada do STJ, desde que houvesse controvér-
sia quanto à interpretação do dispositivo le-
gal aplicável ou que a interpretação dada no 
caso concreto se mostrasse razoável. Vale 
destacar que alguns eminentes estudiosos da 
matéria consideram que, se a decisão confe-
riu à lei uma interpretação razoável, mesmo 
não sendo a predominante, a ação rescisória 
não é cabível, pois é imprescindível que a de-
cisão seja absolutamente incompatível com a 
norma jurídica em apreço para ensejar a hipó-
tese de cabimento da demanda rescisória. As-
sim sendo, o recentíssimo acórdão prolatado 
pelo Tribunal da Cidadania traz à tona novas 
discussões a respeito da relativização da coisa 
julgada e do ativismo judicial, haja vista que 
as súmulas do STJ não possuem caráter vin-
culante. A presente pesquisa visa verificar a 
legalidade de tal inovação, o posicionamento 
doutrinário e jurisprudencial sobre o tema e o 
possível cerceamento que adviria da consoli-
dação de tal entendimento no livre convenci-
mento racional dos Magistrados, que estariam 
vinculados a decidir em conformidade com 
as posições dos Tribunais Superiores, ainda 
que no ordenamento jurídico brasileiro os en-
tendimentos sumulados possuam caráter de 
mera orientação. 

MOTIVAÇÃO, DE ONDE VEM E PARA 
ONDE VAI?

Jose Carlos Santos (professor UNIT-EAD/ 
carlosako@gmail.com) Maristela do 

Nascimento Andrade (Professora UNIT-
EAD/ maristella.andrade@hotmail.com) 

Silvania Santana Costa (professora UNIT-
EAD/ silandsan@gmail.com)

Este texto traz alguns questionamentos liga-
dos ao cotidiano dos indivíduos, pois é neste 
espaço onde melhor podemos experimentar 
os processos de motivação. Da motivação ou 
da classificação da origem de motivos que te-
mos perante uma ação que devemos tomar di-
ante de um problema, pouco sabemos. O ob-
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jeto deste artigo é compreender a motivação 
pessoal, ou as ações dos indivíduos na socie-
dade com relação à cultura social, o trabalho e 
a educação. O estudo visa inquirir e provocar 
reflexão sobre as discussões classificatórias 
da motivação humana. Como metodologia e 
embasamento teórico foram utilizados fontes 
bibliográficas.  Neste estudo, questionamos 
a complexidade de identificar e classificar a 
motivação, a partir dos processos empíricos 
e da literatura pertinente, por entender que 
a motivação é inerente ao ser humano e que 
todos vivenciam esse processo em diversos 
momentos da sua vida. Assim, a motivação 
pode operar verdadeiras transformações nos 
indivíduos e na sociedade. Ao pensarmos no 
desenvolvimento humano, no que concerne 
a sua qualidade de vida, no fator motivador 
dos indivíduos, nas ações de trabalho cultura 
e educação e também na busca pelos seus 
objetivos, considerando aspectos endógenos 
inerentes aos indivíduos humanos. Esse pro-
cesso acontece já nos primeiros dias de vida 
e durante a formação. As crianças podem ser 
um bom regencial se observarmos a teoria de 
Vygotsky no que concerne a zona de desen-
volvimento próximo. Segundo essa teoria, as 
crianças conseguem se desenvolver, conforme 
a cultura social na qual está inserida, com a 
ajuda de outra pessoa, independente de ser 
adulta, a ajuda oferecida interfere no proces-
so formador da zona próxima. Os processos 
extrínsecos motivacionais derivam da cultura 
social e as ações ¿ objeto da motivação int-
rínseca ¿ dos indivíduos em sociedade, pro-
movem mudanças e dá sustentação a cultura 
social. Ao observarmos a pirâmide de Maslow 
poderemos identificar essa relação simbiótica 
no sentido de que ao satisfazer a primeira ne-
cessidade ¿ o suprimento básico para vida ¿ 
o ser humano busca algo mais. Tenta galgar 
o próximo estágio na pirâmide, que, neste 
caso, é a segurança de preservar o que já 
conseguiu, seguindo esse processo, se esta-
belece a perspectiva de ascender ao topo da 
pirâmide das necessidades humanas. Assim, 
concluímos que os resultados obtidos neste 
trabalho determina que motivação seja um 
processo tanto intrínseco, quanto extrínseco, 
embora sua origem seja mais extrínseca, con-
quanto esse processo resida ainda no campo 
da incerteza, constatamos que a cultura social 
origina a maior parte dos processos. Os ele-
mentos presentes na cultura social conduzem 
o pensamento e as ações dos indivíduos, 
separando-os em classes e estabelecendo os 
parâmetros motivacionais que cerceiam suas 
ações. Partindo de uma afirmação prospec-
tivamente empirista: a motivação está, irres-

tritamente, ligada à cultura e funciona sim-
bioticamente retroalimentando os processos 
culturais ao tempo em que depende deles. 
Não conseguimos captar completamente a 
essência do processo motivacional a ponto de 
classificar sua origem. Cada pessoa se motiva 
em diferentes momentos, sob perspectivas di-
versas.

DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA NO MUNICÍPIO ITABI, 

COM FOCO NA MODALIDADE DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Márcia Alves de Carvalho Machado - mac_
machado@hotmail.com; Márcio Santos 
Carvalho - marcioscarv@yahoo.com.br; 
Soane Maria Santos Menezes Trindade 

Silva - soanemenezes@hotmail.com

Trabalho com Apoio material e/ou financeiro 
da CAPESBrasil através do Programa Obser-
vatório da Educação. Edital 049/2012/CAPES/
INE/P. O objetivo deste artigo é apresentar 
um diagnóstico sobre a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) no município de Itabi/Sergipe/
Brasil.  Esta investigação é produto parcial da 
pesquisa realizada pelo projeto TRANSEJA2, 
desenvolvida pela Universidade Tiradentes 
e apoiado pelo Observatório de Educação 
através do Edital 049/2012/CAPES/INEP. Es-
pecificamente buscou, identificar os dados 
demográficos e indicadores educacionais mais 
recentes do município; e mapear as escolas das 
redes públicas que possuem a modalidade da 
EJA. O estudo se justifica pela necessidade de 
compreender a realidade atual da EJA neste 
município. Foram utilizadas no estudo a pes-
quisa bibliográfica e de campo, com levanta-
mento de dados originados de institutos de 
pesquisas e órgãos governamentais entre ess-
es o Instituto de Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira, Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística, Ministério da 
Fazenda, e Secretaria de Estado da Educação 
de Sergipe. Conclui-se que apesar dos dados 
do IBGE apontarem para uma redução da taxa 
de analfabetismo do município, no período 
de 2000 a 2010, a taxa atual de 30,9% ainda 
é considera muito elevada, pois este conti-
gente representa quase 23% da população da 
cidade. No município  a taxa de analfabetismo 
tem se mostrado maior nos grupos de idades 
mais elevadas, semelhante ao comportamen-
to observado em todas as Grandes Regiões do 
país. Verificou-se que em 2007, 2009 e 2011 
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a rede municipal superou as metas projeta-
das para 5º ano, mas se quer atingiu as metas 
projetadas para o 9º ano. A rede estadual não 
atingiu as metas do 5º ano e apenas nos anos 
de 2007 e 2011 conseguiu superar as metas 
projetadas para o 9º ano. Estes dados reque-
rem das esferas governamentais um esforço 
extra na busca de alternativas que reduzam ou 
eliminem os problemas educacionais aponta-
dos. Itabi também apresenta uma TDI acima 
da média Brasil e próxima da TDI da região 
que apresentou pior resultado no país, sendo 
seus resultados mais agravante porque o mu-
nicípio apresentou taxas mais altas que esta 
região, em especial na zona rural cuja TDI foi 
de 47,1% no ensino fundamental do 6º ao 9º 
ano. Estes resultados indicam que se mantem 
as distorções idade série no município e que 
o maior gargalo encontra-se nos anos finais 
do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º 
ano. O mapeamento das escolas com oferta 
da EJA constatou, conforme dados do INEP, 
que apenas duas instituições ofertavam esta 
modalidade em 2012,  o Colégio Estadual Pro-
fessora Maria das Graças Menezes Moura e a 
Escola Municipal Professora Mariana Meneses 
de Santana, ambas na zona urbana. Os regis-
tros do INEP apontaram para apenas 63 mat-
rículas no ensino fundamental e 46 no ensino 
médio na modalidade EJA, número extrema-
mente pequeno se considerado o contingente 
de jovens e adultos sem escolarização no mu-
nicípio. Em relação aos docentes que atuavam 
na EJA, no mesmo período, todos possuiam 
curso superior, resultado considerado extre-
mamente positivo.

A LITERATURA DE CORDEL E O 
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

UTILIZANDO O ESPAÇO ¿SEU 
CORDEL¿ DO MUSEU DA GENTE 

SERGIPANA

Rafael Bispo Rumao / faellroman@yahoo.
com.br)

No âmbito educacional deste século, percebe 
-se a utilização de novos métodos e técnicas 
para o ensino, valendo-se de diversos recursos e 
tecnologias, sejam elas tradicionais ou contem-
porâneas. Entre eles, destacamos aqui o cerne 
deste estudo que é a literatura de cordel e o uso 
da tecnologia  para promover novos significa-
dos ao ensino. Decidimos estudar esse gênero 
discursivo com o objetivo de verificar as pos-
sibilidades de inserção no ambiente escolar, 

estimulando os alunos a perceberem o valor 
cultural dos folhetos. Com isso, optamos por 
estudar o cordel por meio das reflexões sobre 
os gêneros do discurso elaboradas por Bakhtin 
(1997), relacionando-o com o social e, a partir 
daí, analisar os discursos que o constituem. E em 
seguida, através dos estudos de Luyten (1988), 
Meyer (1980) e outros, apresentar as caracterís-
ticas do cordel, analisar a estrutura e temáticas, 
suas raízes e sua influência no cotidiano e nas 
relações histórico ¿ sociais. E por último, mos-
trar como esse tipo de literatura popular pode 
ser usado em sala de aula, e sob orientação das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação, 
ser trabalhado também em outros espaços. 
Nessa perspectiva, teremos a contribuição de 
Maffei (2012), no estudo de caso sobre o im-
pacto das TIC¿s no Museu da Gente Sergipana. 
O tema proposto relaciona-se com o impacto e 
as maneiras de aplicar a tecnologia utilizada em 
tipos diferentes de espaços para fortalecer e am-
pliar as possibilidades do ensinar e do aprender. 
Aqui, utilizaremos o espaço conhecido como 
¿Seu Cordel¿, presente no acervo museográfico 
do Museu da Gente Sergipana, para entender 
que relações são possíveis entre esse ambiente, 
a tecnologia usada, o contato com a literatura de 
cordel e o ensino de língua portuguesa, com a 
exploração da interatividade e didática audiovis-
ual. Para o tratamento de tal assunto usaremos 
o estudo intitulado ¿O impacto das Tecnologias 
da Informação e Comunicação em museus: es-
tudo de caso no Museu da Gente Sergipana¿, 
de Maffei (2012). Nesse sentido, esta pesquisa 
tem como objetivos:  a) identificar maneiras de 
se trabalhar a literatura de cordel com públicos 
escolares; b) comparar o aprendizado em sala 
de aula e o aprendizado no espaço do museu; 
c) relacionar temas e formas diferentes de per-
cepção acerca das TIC¿s e do cordel e analisar o 
cordel dentro da proposta do aprendizado no 
museu e o ensino de língua portuguesa. 

A IMPORTÂNCIA DA SEMIÓTICA NA 
PUBLICIDADE PARA A PROJEÇÃO 

DOS SIGNIFICADOS: UMA ANÁLISE 
DO ANÚNCIO MITSUBISHI PAJERO 

FULL

Ítalo Jorge Menezes Medeiros 
(italovc2007@gmail.com); Talita de 

Azevedo Déda (talitadeda@hotmail.com)

Este artigo se destina a explicar a importância 
dos estudos semióticos na publicidade, tendo 
como referência os teóricos, Algirdas Julien 
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Greimas, Charles Pierce, Roland Barthes e Mar-
tine Joly para um melhor entendimento dos 
conceitos que envolvem, desde as premissas 
básicas à semiótica da imagem, fundamental 
no ramo publicitário, tendo como objeto de 
análise o anúncio da Mitsubishi Pajero Full, 
com o objetivo de perceber através da semi-
ótica as relações sígnicas e a produção de sen-
tido engendrada na mensagem publicitária.

ENSINO MORAL, CÍVICO E 
CONSTITUCIONAL: COMO 

PRINCÍPIOS EDUCATIVOS NA 
FORMAÇÃO DOS CIDADÃOS

Thiago Passos Tavares - admpublico@
hotmail.com

Educação, na teoria é uma palavra que repre-
senta civilidade, mas o que se percebe é uma 
situação muito diferente. Na verdade, o obje-
tivo, que deveria ser a formação dos alunos, 
busca ocupação das cadeiras no sentido de 
formar mais profissionais para o mercado de 
trabalho, sem que haja preocupação com a 
qualidade da capacitação e com a formação 
cívica, moral e constitucional desses futuros 
profissionais. A política educacional adotada 
em escolas e universidades, na prática é nada 
mais, nada menos, que uma politicagem foca-
da no aumento do índice de desenvolvimento 
humano. O presente estudo visa estabelecer 
um novo panorama para ensino moral, cívico e 
constitucional na formação dos cidadãos, pro-
pondo a reintegração da educação cívica no 
plano de ensino das escolas como um princí-
pio educativo, ou seja, como base para nortear 
perspectivas, direitos e deveres. Ideias como 
moral, formação do cidadão, constitucion-
alismo, ensino cívico, moral e constitucional, 
educação moral e cívica, gestão de qualidade, 
qualidade dos gastos públicos, educação de 
qualidade, ensino de qualidade, progresso e 
desenvolvimento humano estão presentes no 
texto com forte representatividade no artigo. 
Dentro desse contexto, questiona-se: Será que 
a ausência do ensino cívico moral e constitu-
cional não faz falta na formação dos cidadãos? 
Pode-se dizer um país democrático quando o 
ensino das leis maiores e norteadoras de direi-
tos não se apresentam nos conteúdos básicos 
ministrados nas escolas e universidades? Nesse 
sentido, esta pesquisa terá como objetivos 
específicos: a) identificar os principais aspec-
tos que envolvem o fenômeno do ensino em 
nosso país na atualidade e propor políticas que 

apresentem um maior comprometimento com 
a qualidade do ensino e com a formação moral, 
cívica e constitucional dos cidadãos; b) relacio-
nar teoria e prática ao que se deseja alcançar 
com o artigo científico supramencionado; c) 
analisar a situação atual do país, visando re-
flexão sobre os gastos públicos com educação, 
ensino cívico, moral, constitucional e formação 
dos alunos vinculada à cidadania. Justifica-se 
este trabalho por necessárias ações por parte 
dos gestores que tragam de volta a educação 
moral, cívica e constitucional como princípios 
educativos na educação básica, para que haja 
realmente uma cidadania, para que nossos fu-
turos civis e também profissionais desenvol-
vam as habilidades e atitudes necessárias para 
a vivência democrática, uma formação digna e 
uma integração dos alunos com a comunidade. 
O presente estudo será baseado na realização 
de pesquisas bibliográficas sobre a situação at-
ual do ensino básico no país, abordando como 
tema a importância da educação moral, cívica e 
constitucional na formação de cidadãos.

HISTÓRIA LITERÁRIA E IDENTIDADE 
NACIONAL: O CÔNEGO FERNANDES 

PINHEIRO E O ENSINO DA 
LITERATURA

Wagner Gonzaga Lemos (wagnerlemos@
yahoo.com.br)

O presente trabalho é um recorte da dissertação 
¿No Ocaso do Império, um Projeto de Nação: Sil-
vio Romero e a História da Literatura Brasileira¿, 
defendida no Mestrado em Letras da Universi-
dade Federal de Sergipe. O texto dissertativo é 
fruto de uma pesquisa de caráter bibliográfico 
e documental que tratou da importância do 
crítico sergipano Silvio Romero (1851-1914) e 
de sua capital obra ¿História da Literatura Bra-
sileira¿ (1888), no cenário dos fins do século 
XIX, considerando essa publicação um projeto 
de nação, em diferentes acepções da palavra 
¿projeto¿, tendo como norte a abordagem que 
Romero buscou consolidar por meio das Letras, 
estabelecendo cânones, abarcando as diversas 
produções culturais do período em seu amplo 
conceito de Literatura. Na trajetória dessa dis-
sertação, consideraram-se outras vozes que se 
dedicaram à história literária. Dentre elas, Bar-
bosa Machado, Ferdinand Denis, Gonçalves de 
Magalhães, Norberto Sousa e Silva e o Cônego 
Fernandes Pinheiro. No recorte ora apresentado, 
trazemos à luz o conjunto da obra de Joaquim 
Caetano Fernandes Pinheiro (1825-1876), pro-
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fessor de Retórica e Poética do Imperial Colégio 
de Pedro II, e em sendo cônego, representou 
um dos mais relevantes exemplos de intelec-
tuais vinculados à Igreja com atuação durante 
o Império. Autor de livros didáticos, Fernandes 
Pinheiro é considerado até hoje autor de suma 
relevância a quem se propõe a estudar o con-
texto histórico imperial, em decorrência de um 
papel que garante certo pioneirismo, a despeito 
de juízos não favoráveis (verbi gratia os de Silvio 
Romero, José Veríssimo, Ronald de Carvalho e 
Antonio Candido). Sem recairmos na visão en-
comiástica feita por um parente do Cônego, 
o escritor Mário Portugal Fernandes Pinheiro, 
optamos por leituras mais comedidas como as 
de Werneck Sodré e Wilson Martins, que recon-
hecem no cônego o mérito do pioneirismo com 
a incorporação que esse autor fez da ideia da 
valorização e do ensino da literatura nacional, no 
seu ¿Curso de Literatura Nacional¿ (1883) e em 
outros volumes que a ele antecederam, como 
¿Discurso sobre a poesia em geral e em particu-
lar no Brasil¿ (1852), Curso elementar de litera-
tura nacional (1862), ¿Meandro Poético: coleção 
de poesias dos primeiros poetas brasileiros para 
uso da mocidade¿ (1864), ¿Postilas de Retórica e 
Poética¿ (1871) e o ¿Resumo de história literária¿ 
(1873), Obras em que se evidenciou uma clara 
intenção de ensinar aos contemporâneos, bem 
como deixar gravado para o futuro a sua con-
cepção de história, de língua e literatura pátrias, 
estabelecendo na visão de Pinheiro através de 
seu discurso um cânone para as letras nacionais. 
Nesse viés, temos, sobretudo, a inapagável in-
scrição do ensino em um tempo em que históri-
as literárias e antologias como as de Fernandes 
Pinheiro desempenharam não só uma função 
precursora, mas, sobretudo, fundamental, na 
formação da tradição literária brasileira, um es-
pelho da Nação por meio da Literatura.

DESMISTIFICANDO O PARADIGMA 
EXCLUDENTE DA SURDEZ

André de Carvalho Rezende 
(Especialista em LIBRAS, aluno 

Egresso/Serviço Social, atual aluno do 
curso de Historia Licenciatura- UNIT 

-andredecarvalhorezende@hotmail.com); 
Cleonice de Jesus Santos Rezende (aluna/

Serviço Social/UNIT - cleonicejsantos@
hotmail.com)

A surdez é uma realidade, muitas vezes próx-
ima ao nosso convívio social que por vezes 
passa despercebida ou ignorada, comumente 

associada pelo senso comum a sentimentos de 
incapacidade ou pormenorização, o indivíduo 
surdo acaba sendo posto a margem do convívio 
social devido a incapacidade de ser compreen-
dido enquanto sujeito. Este trabalho, propõe re-
flexões acerca da importância da comunicação 
para o surdo, da evolução dos tratamentos da 
pessoa surda na Historia da humanidade. A 
diferenciação entre surdos e deficientes audi-
tivos ultrapassa as questões clinicas, pois o ter-
mo deficiente auditivo é entendido pela comu-
nidade surda como um termo pejorativo, que 
está atrelado ao conceito de defeito, incapaz e 
tantas outras denominações preconceituosas. 
Já o termo surdo aparece como uma comuni-
dade minoritária que possuiu cultura e língua 
específica concerne a questão de preferên-
cia na comunicação. OBJETIVOS: Realizar uma 
abordagem histórica do tratamento dado aos 
surdos, desde os primórdios da civilização até 
os dias atuais. Compreender o que deve ser en-
tendido como deficiência e surdez. Identificar 
quais as características de uma pessoa surda e 
quais as reais causa da surdez. METODOLOGIA: 
Os resultados e reflexões demonstrados neste 
ensaio decorrem de uma pesquisa bibliográfica 
e documental, realizada entre o primeiro se-
mestre de 2012 e o primeiro semestre de 2013.

HOMICÍDIO PASSIONAL: QUANDO A 
PAIXÃO SE TRANSFORMA EM CRIME

Émilly Samita Sodré, Giovanna Rocha, 
Joanita Milstein, Joeltherman Santos, 
Júlio César Soares, Laion Hora, Lívia 
Calazans, Milena Fonseca, Hortência 

de Abreu Gonçalves (Curso de Direito, 
disciplina Práticas de Pesquisa na Área 

Jurídica, Universidade Tiradentes, e-mail: 
joeltherman_joel@hotmail.com)

A exposição do tema homicídio passional con-
duz a um delineamento no âmbito jurídico e 
psicológico acerca da dinâmica e dos aspec-
tos específicos deste crime, desencadeando 
a curiosidade de saber: O que de fato leva 
alguém a cometer o assassinato da pessoa 
que ama? Convencionou-se chamar ¿pas-
sional¿ aos crimes decorrentes de relaciona-
mento sexual ou amoroso cometido por um 
criminoso de ocasião, agindo sobre violenta 
emoção denominada ¿paixão¿ que pode ser 
derivada do ciúme, do amor ou do desejo de 
defesa da honra, culminando muitas vezes na 
morte da pessoa amada ou desejada. O obje-
tivo geral do trabalho consiste em refletir ju-
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rídica e psicologicamente acerca do homicídio 
passional numa perspectiva sócio - histórica e 
evolutiva. A pesquisa bibliográfica foi realiza-
da por meio de artigos científicos e monogra-
fias digitais, datados do período entre 2006 
e 2013. Também foi utilizada a técnica de fi-
chamento visando à coleta dos dados e infor-
mações ali contidos. Algumas revistas como a 
Âmbito Jurídico foram essenciais para a am-
pliação do conhecimento da temática e, por 
intermédio delas, pôde-se conceituar e expla-
nar acerca do tipo de crime em estudo, a partir 
da análise de exemplos concretos, bem como 
interpretação dos conteúdos pesquisados, 
possibilitando traçar um perfil psicopatológi-
co, social e histórico do assassino passional e 
ainda, dos elementos subjetivos para a ocor-
rência desse tipo de crime. Nessa abordagem, 
considerou-se a vertente jurídica, ponderando 
sobre a imputabilidade penal numa perspec-
tiva doutrinária diferenciada. Por fim, conclui-
se que, o tema homicídio passional contempla 
profunda complexidade, especialmente por 
tratar de elementos peculiares e próximos das 
relações amorosas e sociais, despertando a 
necessidade de um entendimento específico 
sobre o assunto.

O INTÉRPRETE DE LIBRAS E SUA 
ATUAÇÃO SOCIAL

Katia Cilene Santos Nascimento; Hortência 
de Abreu Gonçalves; Maria de Fatima 

Nascimento

O Tradutor Intérprete de Línguas de Sinais 
(TILS) é um profissional que trabalha com a 
comunidade surda no repasse de informações 
de uma língua fonte para a língua alvo, a lo-
cação das línguas se é fonte ou alvo, depende 
de quem é o interlocutor do discurso. Esse 
profissional é identificado por ser intérprete 
de uma língua de sinais de nacionalidade 
brasileira. É uma atuação nova e que impetra 
perfil diferente dos comumente usados pelas 
sociedades linguísticas quando o assunto é; 
Interpretação de línguas. O TILS tem função e 
contato com línguas distintas, porém, de mes-
ma nacionalidade. O Tradutor Intérprete de Li-
bras vive conflitos em sua atual prática aboral 
principalmente por conta da história educa-
cional da comunidade surda. A mesma lei que, 
de forma bastante sucedida auxilia a comuni-
dade surda no processo de inclusão, permite 
que dúvidas e angustias floresçam durante a 
atuação dos intérpretes durante a aplicação 

de provas, ou seja, nos processos avaliativos 
dos surdos da comunidade falante nativo da 
língua de sinais. Isso justifica o estudo sobre o 
intérprete de libras e sua atuação social, obje-
tivando identificar a função e atuação dos in-
térpretes de línguas de sinais brasileira, como 
também, analisar as questões legais que apoi-
am tanto o profissional, quanto os falantes da 
Libras (os surdos) e sua língua, verificando a 
importância dos bons serviços de interpre-
tação para a comunidade surda dando ênfase 
as ações no contexto educacional. A pes-
quisa se pautou em um estudo bibliográfico, 
tendo como fonte um arcabouço de autores, 
cujas citações propiciaram grande referen-
cial teórico para o tema em questão. Utiliza-
mos, também, a pesquisa de campo, através 
da técnica de observação como coadjuvante 
das informações necessárias para alcançar os 
objetivos propostos. Assim, concluímos que 
para manter uma relação coerente entre os 
intérpretes e sua profissão se faz mister que 
exista, com certa constância, projetos de ca-
pacitação  desses profissionais e que estudos 
sejam realizados para que os surdos possam 
ampliar a capacidade comunicativa da língua 
de sinais trocando experiências com os surdos 
expondo conceitos e recebendo novos sinais 
que devem ser inseridos nos programas de 
capacitação desses profissionais. Essas ações 
podem possibilitar uma melhor desenvoltura 
dos profissionais, diminuir ou acabar com as 
problemáticas das interpretações em momen-
tos de prova, pois, os surdos iriam estar mais 
preparados quanto ao conhecimento e os 
intérpretes não precisariam se manifestar no 
repasse de conceitos durante a prova o que 
como já citado, é algo de muito risco, uma vez 
que o TIL pode passar o significado denota-
tivo quando o mesmo poderá esta sendo tra-
balhado com o sentido conotativo.

CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE ABSTRATO 

DE NORMAS TRIBUTÁRIAS PELO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE SERGIPE (1989-2012)

Cristiane Vitório de Souza (Curso de Direito/ 
Unit - cristianevitorio@hotmail.com); Célio 
Rodrigues da Cruz (Professor do Curso de 

Direito/ Unit - celiocruz@unb.br)

No sistema jurídico brasileiro a Constituição 
ostenta posição proeminente e constitui o 
fundamento de validade das normas infracon-
stitucionais. Essa supremacia constitucional é 
assegurada pelo controle de constitucionali-
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dade. A Constituição da República Federativa 
do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 
1988, adotou um modelo de controle de con-
stitucionalidade misto, combinando o controle 
de constitucionalidade concreto e o controle 
de constitucionalidade abstrato. O objetivo 
desta pesquisa é analisar como foi efetuado 
o controle de constitucionalidade abstrato de 
normas tributárias pelo Tribunal de Justiça do 
Estado de Sergipe no período de 1989 a 2012. 
Utiliza como fontes a Constituição da Repúbli-
ca, as Constituições Estaduais, a legislação 
a jurisprudência e a doutrina, compulsadas 
através das técnicas da pesquisa documental 
e bibliográfica e analisadas mediante método 
quantitativo e qualitativo. O trabalho está di-
vidido em três capítulos. No primeiro, analisa 
o controle de constitucionalidade no Brasil, 
apresentando o controle de constitucionali-
dade como corolário da ideia de suprema-
cia da Constituição, estudando as matrizes e 
modelos do controle de constitucionalidade, 
os tipos de inconstitucionalidade e a evolução 
do controle de constitucionalidade no Brasil, 
com ênfase no controle de constitucionalidade 
abstrato, especialmente nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade. No segundo, estuda o 
controle de constitucionalidade abstrato dos 
Estados-membros e do Distrito Federal, ana-
lisando o objeto, o parâmetro de controle, a 
legitimidade ativa, o procedimento, as técnicas 
e os efeitos das decisões. No terceiro, estuda 
o controle de constitucionalidade abstrato do 
Estado de Sergipe e analisa o processamento 
e julgamento pelo Tribunal de Justiça do Es-
tado de Sergipe das Ações Diretas de Incon-
stitucionalidade que tiveram como objeto a 
impugnação de normas tributárias em face da 
Constituição Estadual. Conclui que o Tribunal 
de Justiça ao exercer o controle de constitu-
cionalidade de leis tributárias utilizando como 
paradigma a Carta Estadual garantiu, de modo 
imediato, a supremacia da constituição; e, de 
modo mediato, a concretização dos direitos 
fundamentais dos contribuintes.

A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS 
MULHERES DO ASSENTAMENTO 

ANTONIO CONSELHEIRO NO 
MUNICIPIO DE LAGARTO/SE

Luciana de Jesus Almeida / 
lucianadvocacia@bol.com.br.

Apesar de vivermos em um país democrático e 
que as manifestações femininas contribuíram 

para que as mulheres ganhassem a liberdade 
no período de Getúlio Vargas, não foi possível 
que esse fato se estendesse as mulheres as-
sentadas, pois, elas vivem submissas aos seus 
esposos, e não possuem voz ativa, sendo rep-
rimida o seu direito de votar e de ser votada 
dentro da sua localidade. O presente estudo 
traz como objetivo: identificar a participação 
política das mulheres assentadas do Assenta-
mento Antônio Conselheiro no Município de 
Lagarto, com foco na relação existente à le-
gitimidade de seu voto naquela comunidade. 
As mulheres sem-terra são minoria na luta 
pela terra, e não possuem o direito para atuar 
como integrantes do movimento. Essa comu-
nidade agrária adota como método de vida 
familiar e social, o arcaico, através da divisão 
de tarefas da seguinte maneira: as mulheres fi-
cam com os afazeres domésticos e os homens 
com o serviço da plantação. Esse trabalho 
procurou demonstrar uma abordagem quali-
tativa através de questionários distribuídos 
para mulheres assentadas, além de entrevistas 
orais, com intuito de coletar dados vivencia-
dos por essas agricultoras nas fases de acam-
padas e assentadas. É perceptível que o poder 
de decisão masculino predomina dentro dos 
assentamentos, refletindo na exclusão social 
dessas mulheres. Notadamente, para que a 
mulher assentada possa adquirir a capacidade 
eleitoral ativa e/ou passiva, precisa atender a 
dois critérios: ser beneficiária pelo projeto de 
reforma agraria e não possuir marido. É im-
portante frisar que, se a mulher possui com-
panheiro ou cônjuge só adquire a capacidade 
de votar quando ele morre. Diante dessa con-
duta imposta as mulheres, elas ficam restritas 
a participarem das eleições para presidente 
comunitário e cursos de capacitação agrícola, 
e nas decisões sobre empréstimos bancários, 
sendo silenciada pelo autoritarismo machista. 
O interessante é que apesar do INCRA ¿ Insti-
tuto de Reforma Agrária, saber dessa política 
dos assentamentos, e que esta fere o princípio 
da igualdade e da dignidade da pessoa hu-
mana, o órgão não interfere nas decisões dos 
assentados, mesmo que seja para beneficiá-
los, por entender que se trata da cultura e dos 
costumes do Movimento dos Sem-terra. Em 
conclusão, após a análise de entrevistas orais 
e dos documentos, foi notável o conformismo 
que prevalece das mulheres daquela região, 
pois já se habituaram a situação de exclusão. 
Apesar de elas entenderem que estão sendo 
restrita a sua liberdade de expressão e opinião, 
acreditam ser melhor que seus esposos con-
tinuem atuando como representantes da casa. 
Ainda que inconstitucional, a situação das 
mulheres assentadas, se trata de uma questão 
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cultural daquele movimento agrário, que ape-
sar de defenderem da igualdade de direitos, 
em contrapartida, priva as ¿suas¿ mulheres, 
por acreditarem em conceitos retrógrados.

A LIMITAÇÃO DA EFICÁCIA 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

POSITIVADOS NA CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DE SERGIPE

Ana Luzia Santos (Curso de Direito/ 
Unit/ allussann@hotmail.com); Célio 

Rodrigues da Cruz (Curso de Direito/ Unit/ 
celiocruz@unb.br)

Assim como ocorre com a Constituição Fed-
eral, promulgada em 1988, a Constituição do 
Estado de Sergipe (de 1989) apresenta alguns 
direitos fundamentais de eficácia limitada, 
colocando-os na dependência de políticas 
públicas que devem ser criadas para asse-
gurar sua implementação. Isso implica dizer 
que tais direitos têm eficácia jurídica, mas não 
desfrutam de aplicação direta e imediata. Em 
conformidade com o art. 5º, § 1º, CF/88, ¿as 
normas definidoras de direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata¿. No 
entanto, como algumas normas remetem sua 
efetivação a uma Lei a ser editada a posteriori, 
paira na doutrina grande divergência sobre a 
plenitude de sua eficácia. Tais entendimentos 
divergentes podem ser aplicados a algumas 
normas definidoras de direitos fundamentais 
positivadas na Constituição do Estado de Ser-
gipe. Diante dessa situação, o objetivo desta 
pesquisa é discutir a implementação dos di-
reitos fundamentais expressos na Constitu-
ição sergipana. A pesquisa está dividida em 
três etapas. Na primeira, analisa os discursos 
doutrinários favoráveis e contrários à eficá-
cia plena conferida às normas que positivam 
direitos fundamentais; em seguida faz uma 
análise dos direitos fundamentais da Consti-
tuição do Estado de Sergipe cujo texto rem-
ete sua efetivação a uma Lei posterior ou a 
políticas públicas a serem implementadas; por 
fim, se debruça sobre o papel exercido pelo 
Judiciário no sentido de assegurar a concre-
tização de tais normas constitucionais. O mé-
todo utilizado é o qualitativo, com suporte de 
uma análise principiológica. Utiliza ainda as 
técnicas da pesquisa documental e bibliográ-
fica. A doutrina majoritária entende que os 
direitos fundamentais são normas aplicáveis 
independentemente da edição posterior de 
legislação infraconstitucional ou de políticas 

públicas. No entanto, as limitações estão ex-
pressas no texto da Constituição Federal e das 
Constituições estaduais. Pode-se concluir que 
o próprio Poder Constituinte Derivado Decor-
rente do Estado de Sergipe, responsável pela 
elaboração da Carta sergipana, tinha con-
sciência da limitação da eficácia dos direitos 
fundamentais positivados em seu artigo 3º, o 
qual é composto por 23 incisos e 05 parágra-
fos, pois, no inciso XV desse dispositivo con-
stitucional colocou expressamente o seguinte 
texto: ¿conceder-se-á mandado de injunção 
sempre que a falta de norma reguladora torne 
inviável o exercício dos direitos assegurados 
nesta Constituição¿. Alguns doutrinadores de-
fendem a tese de que, dada a importância dos 
direitos fundamentais, em caso de descum-
primento destes por inércia ou omissão dos 
Poderes políticos, o Judiciário tem o autêntico 
¿poder-dever¿ de suprir a lacuna. Todavia, a 
análise da jurisprudência mostra que no Es-
tado de Sergipe ainda são parcos os casos em 
que o Judiciário age em conformidade com 
esse entendimento.

COMBATENDO O BOM COMBATE: 
EMBATE ENTRE PROTESTANTES E 

CATÓLICOS EM ESTÂNCIA-SERGIPE, 
1900-1910

Rogério Freire Graça (professor de História 
- UNIT/ rfg.1973@yahoo.com.br); José 

Adailton Barroso Silva (professor de 
geografia - UNIT/ adailtonbarroso@gmail.
com); Auro de Jesus Rodrigues (professor 

de Geografia - UNIT/ rodriguesauro@
gmail.com); Rita de Cássia Amorim 

Barroso (professora de Geografia - UNIT/ 
ritadte@gmail.com); Silvânia Santana 
Costa (professora de História - UNIT/ 

silandsan@gmail.com).

Embora respaldados pelas constituições de 
1824 e 1891, e gozando de uma certa liber-
dade de ação, os protestantes não eram 
bem recebidos pelos católicos radicais e 
pela hierarquia clerical. Vários depoimen-
tos evidenciados em pesquisas aventam 
as dificuldades encontradas pelos protes-
tantes na disseminação de sua fé, muitas 
vezes sofrendo perseguições e ameaças de 
morte. As práticas aplicadas eram variadas, 
consistindo em apedrejamento, ataque com 
ovos gorados e até queima de Bíblias. A ne-
cessidade de se manter distância dos prot-
estantes, como também a preocupação em 
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mantê-los afastados do sistema educacional 
acompanhou a igreja católica e os católicos 
radicais a partir dos meados do século XIX, 
período de disseminação de igrejas e colé-
gios de várias denominações evangélicas no 
Brasil. A partir de então, muitas estratégias 
foram criadas para desarticular a ação prot-
estante que era uma ameaça para o milenar 
cristianismo católico. A Igreja Católica pre-
cisava dominar a situação, oferecendo insti-
tuições educacionais modernas, para com 
isso, desvincular a modernidade do prot-
estantismo e demonstrar sua superioridade 
neste jogo de interesses do campo religioso 
em Sergipe. O presente trabalho objetiva 
demonstrar a atuação da igreja católica na 
cidade de Estância, visando deter o impulso 
protestante ocorrido no início do século XX. 
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibli-
ográfica e documental e o resultado obtido 
foi a percepção da intervenção católica em 
Estância a partir da instituição de escolas de 
ensino primário e secundário, que tinham o 
objetivo de instruir com o respaldo de uma 
pedagogia moderna, e ao mesmo tempo 
disseminar respeito, fidelidade e amor ao 
catolicismo. Em Estância, os indícios das 
primeiras intervenções católicas para deter 
o protestantismo foram o Colégio de Jesus, 
dirigido por Domingos de Córdova Lima, de 
caráter primário e secundário, e o Colégio 
Maria Auxiliadora, propriedade da profª Lau-
ra Gomes Leite, ambos criados na primeira 
década do século XX, mesmo período do es-
tabelecimento da escola paroquial presbite-
riana. O diferencial destas escolas estava nos 
seus currículos, que abrangiam disciplinas 
adequadas ao ensino primário, como Língua 
Nacional, História do Brasil, Geografia, Arit-
mética, Desenho Linear e Língua Francesa, 
como também as disciplinas formadoras 
da boa dona de casa: Economia Doméstica, 
Prendas, Música, Piano e Bandolim, além do 
catecismo obrigatório que implementava o 
caráter religioso da instituição, e combate-
ria a anarquia, a heresia e a impiedade dos 
protestantes.

NOVAS FORMAS DE ABORDAGEM DO 
“LUGAR”: LUGAR DO VIVIDO, LUGAR 

NA ERA DAS REDES E NÃO-LUGAR

José Adailton Barroso da Silva (Professor 
de Geografia - UNIT/adailtonbarroso@
gmail.com); Auro de Jesus Rodrigues 

(Professor de Geografia - UNIT/

rodriguesauro@gmail.com); Rita de Cássia 
Amorim Barroso (Professora de Geografia 

- UNIT/ritadte@gmail.com); Rogério 
Freire Graça (Professor de História - UNIT/
rfg.1973@yahoo.com.br); Silvania Santana 

Costa (Professora de História - UNIT/
silandsan@gmail.com).

Muito já se escreveu sobre a categoria ¿Lu-
gar¿. Há muitos estudos, debates e reflexões 
na geografia sobre: o que é o lugar? A leitura 
do mundo de hoje passa pelo entendimento 
do processo de globalização da economia, 
da cultura, dos valores, do conhecimento, das 
ideias. É necessário compreender que a cat-
egoria lugar, também, pode contribuir na ex-
plicação do mundo, na dinâmica sociedade-
natureza. Assim sendo, o objetivo geral deste 
estudo é explicar sobre novas abordagens do 
¿lugar¿, sob o viés geográfico; sendo os obje-
tivos específicos: a) explicar o ¿lugar¿ no con-
texto da Geografia Tradicional, sob a visão de 
¿ponto¿, delimitação e descrição; b) explicar 
sobre o ¿lugar¿ na Geografia Contemporânea: 
lugar do vivido, lugar na era das redes e não-
lugar. Os procedimentos metodológicos utili-
zados pelos membros do grupo de pesquisa 
Sociedade, Educação, História e Memória 
(UNIT) para realização da pesquisa foram: pes-
quisa bibliográfica, pesquisa na internet e mé-
todo histórico. A partir da coleta e análise das 
informações foi possível obter os seguintes re-
sultados. Na Geografia Tradicional a categoria 
lugar tinha o sentido de ¿ponto¿, ou melhor, 
lugar a ser localizado, delimitado e descrito.  
Enquanto haviam geógrafos preocupados 
com conhecimentos de cartografia para lo-
calizar e medir as distâncias absolutas entre os 
lugares e fenômenos, demarcação dos limites 
dos territórios; outros desenvolviam estudos 
em relação à descrição singular de lugares, 
por onde viajaram e observaram. Na Geogra-
fia Contemporânea, com o processo de glo-
balização, o lugar não pode ser analisado mais 
como um elemento singular no espaço ge-
ográfico, mas através das inter-relações entre 
os lugares, ou seja, o lugar interfere e sofre 
ações de outros lugares. Há atualmente na 
geografia variadas formas de abordar a cat-
egoria lugar. O lugar do ¿vivido¿ é a porção 
do espaço apropriada para a vida, através da 
tríade cidadão-identidade-lugar, é a porção 
do espaço vivido/conhecido/reconhecido em 
todos os cantos.  São os lugares que o homem 
habita dentro da cidade que dizem respeito a 
seu cotidiano criando identidade em relação 
ao lugar. Já a ideia de ¿não-lugar¿, não se 
coloca como a antítese do ¿lugar¿; um sen-
tido de negatividade, nem tampouco a ausên-
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cia apesar do prefixo ¿não¿; no ¿não-lugar¿, o 
indivíduo não cria identidade com o lugar do 
vivido, não cria o sentido de pertencimento. 
Em relação ao lugar na era das redes o lugar 
se produz na articulação contraditória entre 
o mundial que se anuncia e a especificidade 
do lugar. Desse modo, o lugar se apresentaria 
como o ¿ponto¿ de articulação entre a mun-
dialidade em constituição e o local enquanto 
especificidade concreta, enquanto momento. 
Nesse novo contexto o lugar se redefine pelo 
estabelecimento e/ou aprofundamento de 
suas relações numa rede de lugares.

CIDADES CRIATIVAS NA 
CONTEMPORANEIDADE

Auro de Jesus Rodrigues (Professor 
de Geografia - UNIT/ rodriguesauro@
gmail.com); José Adailton Barroso da 
Silva (Professor de Geografia - UNIT/
adailtonbarroso@gmail.com); Rita de 
Cássia Amorim Barroso (Professora de 
Geografia - UNIT/ritadte@gmail.com); 

Silvania Santana Costa

Pode-se dizer que nas últimas décadas, as ci-
dades têm representado uma grande conquista 
do homem moderno. Hoje em dia, os princi-
pais acontecimentos do mundo ocorrem nas 
cidades, pois se concentram nas mesmas os 
grandes centros de decisões político-econômi-
cas e científico-tecnológicas. Arquitetos, plane-
jadores e gestores urbanos vêm trabalhando 
colocando suas criatividades em favor da lib-
eração de espaços públicos, áreas verdes e ar 
respirável, para tornar as cidades mais humanas. 
Alguns autores denominam essa nova realidade 
por meio de várias nomenclaturas, destacando-
se as ¿cidades criativas¿. São cidades com es-
paços de qualidade que promovem o bem estar 
da população, assim como o desenvolvimento 
das mesmas na vertente artística, cultural e tec-
nológica. Assim sendo, o objetivo geral deste 
estudo é analisar a evolução das cidades, enfati-
zando as cidades criativas na contemporanei-
dade; sendo os objetivos específicos: a) explicar 
a evolução histórica e espacial das cidades; b) 
explicar o que são cidades criativas; c) apresen-
tar exemplos de cidades criativas na contempo-
raneidade. Os procedimentos metodológicos 
utilizados pelos membros do grupo de pesquisa 
Sociedade, Educação, História e Memória (UNIT) 
para realização da pesquisa foram pesquisa bib-
liográfica, pesquisa na internet, métodos com-
parativo e histórico. A partir da coleta e análise 

das informações foi possível obter os seguintes 
resultados. O surgimento das cidades ocorreu 
no fim da pré-história. No Período Neolítico, o 
homem passou a cultivar o solo e a domesticar 
os animais, com a agricultura, surgem os primei-
ros aldeamentos. Na Antiguidade as primeiras 
Civilizações do período histórico são as Civi-
lizações agrícolas e mercantis da antiguidade 
oriental, por exemplo, os povos mesopotâmi-
cos, egípcios, fenícios, persas, hindus, chineses, 
gregos e romanos. Na Idade Média as cidades 
perderam as funções política, comercial e cul-
tural, que foi monopolizada pela Igreja. A Idade 
Moderna ocorre à intensificação do comércio e 
o desenvolvimento das cidades. Do século XVI 
ao XIX, várias transformações tinham ocorrido 
no continente europeu e no mundo, como ex-
emplo: renascimento urbano, comercial e cientí-
fico; migração das populações do campo para a 
cidade; passagem do artesanato para a manu-
fatura e, desta última, para a indústria, com a 
Revolução Industrial; desenvolvimento do capi-
talismo. A Idade Contemporânea foi marcada 
pelo acelerado crescimento das cidades e pela 
sua abrangência, agora mundial. Na atualidade, 
um dos conceitos instigantes e que ainda está 
em formação nos estudos sobre cidades é o 
de ¿cidades criativas¿. O conceito de cidades 
criativas é relativamente abrangente. Diversos 
autores tentam clarificar o que é uma cidade 
criativa, pois as mesmas estão relacionadas à 
criatividade, inovação urbana, atividades tec-
nológicas, diversidade social, fixação de talentos 
e valorização da cultura. De uma ampla gama 
de cidades que aspiram a serem reconhecidas 
como criativas, pode-se citar: Barcelona (Espan-
ha), São Francisco (EUA), Toronto (Canadá), Paris 
(França), Londres (Inglaterra), Berlim (Alemanha), 
Buenos Aires (Argentina), Rio de Janeiro (Brasil).

ANÁLISE DA AVALIAÇÃO 
EDUCACIONAL NA ESCOLA 

MUNICIPAL SUÉCIA/LAGARTO-SE

Cristina Nunes dos Santos (Graduanda 
em Pedagogia/UFS/DEDI. Membro do 
GPGFOP/Unit/CNPq. e APOGEU/UFS/

CNPq. c.nunesdossantos@yahoo.com.br); 
Orientador: Prof. Alfrancio Ferreira Dias 

(Dr. em Sociologia pela UFS. Professor/UFS/
DEDI alfranciocesad2010@hotmail.com)

A avaliação escolar acontece de varias forma 
em todas as escolas do país, pois esta se con-
stitui como um ¿mecanismo¿ de ¿verificação¿ 
de aprendizagem do aluno ao término de 
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cada unidade ou ciclo. A avaliação, prova ou 
teste como também são conhecidos, têm por 
objetivo primeiro, verificar o aprendizado para 
após, promover ou classificar o aluno para 
o ano/série seguinte. Essa prática tem sido 
debatida por estudiosos, como Hoffmann e 
Luckesi, pois acreditam que o ato de avaliar 
o discente tem sido um dos responsáveis pela 
exclusão e pela evasão dos alunos nas escolas. 
Algumas pesquisas apontam que a reprovação 
e a evasão dos educandos têm como respon-
sáveis às notas das provas, sobretudo porque 
estas dizem muito a respeito do aluno. Impor-
ta destacar, que as notas se configuram como 
resultado negativo ou positivo para cada su-
jeito; quando positiva o aluno tende a con-
tinuar seus estudos, embora isso não garanta 
sua total aprendizagem, já quando são nega-
tivas, os alunos tendem a se sentirem deses-
timulados, chegando por vezes sair da escola, 
crentes de que nada aprendeu. Segundo pes-
quisas do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (Pnud) em 2012, o Brasil 
atingiu a 3º maior taxa de evasão escolar entre 
os 100 países pesquisados. De acordo com a 
Pnud, esse ocorrência diz respeito alguns fa-
tores internos e externos a escola dos quais 
provocam tal situação, sendo que uma delas 
é forma de avaliar o educando, pois as provas 
são desenvolvidas pautadas em ¿bom mod-
elos¿ educacionais. O que implica dizer que 
são quantitativas, preocupando-se apenas 
com acertos e erros, todavia deixando out-
ras competências do educando a parte. E foi 
pautada na ideia de acertos e erros que essa 
produção objetivou descrever sobre algumas 
ações e concepções docentes sobre avaliação, 
a partir das respostas cedidas pelos profes-
sores da Escola Municipal Suécia (Lagarto/SE), 
os quais foram submetidos a um questionário 
com um total de (15) quinze perguntas, tanto 
abertas quanto fechadas, respondidas e fun-
damentadas em literaturas pertinentes ao 
tema, da qual também, possibilitou para que 
se chegassem alguns resultados tais como: 
alguns docentes compreendem o sentido 
da avaliação; as provas ainda são formas de 
¿aferição¿ da aprendizagem, seja total ou 
parcial; os docentes aplicam provas porque 
a direção escolar lhes cobram; as avaliações 
correspondem a finalidades de aprovação e 
a reprovação dos alunos. Portanto, o trabalho 
está dividido em dois eixos, sendo o primeiro 
dedicado ao cenário da pesquisa, e o segundo 
sobre os principais resultados levantados, os 
quais foram fundamentados com as obras que 
contam na referência.

A MENSAGEM POR TRÁS DA 
ESTÉTICA: A PRESENÇA DA ARTE 

KITSCH NOS VIDEOCLIPES DA 
CANTORA LADY GAGA

Ethiene Ribeiro Fonseca (Público externo, 
e-mail: Fonseca.ethiene@gmail.com), 
coautor Cristiano Leal de Barros Lima 

(e-mail: belloq@infonet.com.br)

INTRODUÇÃO: Segundo Moles (2001), Kitsch 
é um termo relacionado à estética, sendo utili-
zado geralmente para se referir a um estilo de 
vida em que objetos têm mais relevância por 
servirem de adorno ou enfeite do que pelo 
aspecto funcional. A arte Kitsch seria simples-
mente a estética pela estética, usar porque é 
bonito, levando as pessoas a possuírem tal 
artefato pelo simples motivo de ele combi-
nar com a mobília da sala ou com o quadro 
da parede. Dependendo de como determi-
nado objeto está sendo empregado, qualquer 
coisa pode ser considerada Kitsch: um souve-
nir, um penteado, óculos ou uma atitude. Por 
exemplo, a presença de um castiçal em uma 
casa de um grande centro brasileiro pode ser 
considerada Kitsch, partindo-se do pressu-
posto de que a residência em questão possui 
iluminação elétrica, ou seja, o castiçal, nesse 
contexto, não está sendo utilizado pela sua 
funcionalidade e sim pelo seu apelo estético. 
Como as explanações acerca do que venha a 
ser arte Kitsch foram feitas, esses conceitos 
apresentados foram utilizados para empregar 
análise dos videoclipes da cantora Lady Gaga.; 
OBJETIVOS: Este projeto consiste em um estu-
do de caso de videoclipes na tentativa de en-
tender qual influência da arte kitsch no gênero 
audiovisual em questão. METODOLOGIA: Para 
isso, selecionou-se alguns vídeos do início da 
carreira da cantora de música pop Lady Gaga, 
são eles: Just Dance, Poker Face, Love Game, 
Paparazzi e Bad Romance. A metodologia 
utilizada consistiu em pesquisa bibliográfica 
de autores relacionados ao kitsch e à comu-
nicação para que o trabalho ficasse o mais 
completo possível. Passada essa etapa do em-
basamento teórico, deu-se início à análise dos 
clipes citados no parágrafo anterior.; RESUL-
TADOS - Fazendo um apanhado geral, há uma 
tendência crescente com relação à presença 
do Kitsch nas obras de Lady Gaga, começando 
com objetos aleatórios em Just Dance e Poker 
Face, desenvolvendo-se em Paparazzi até che-
gar ao extremo em Telephone, vídeo em que 
o Kitsch passa a fazer parte de praticamente 
todas as cenas, o que é algo muito expressivo 
tendo em vista que o vídeo possui mais de dez 
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minutos de duração. O gênero estético passa 
por evoluções na obra audiovisual da cantora, 
primeiramente sendo expresso por artigos 
de decoração ou por objetos usados fora do 
contexto usual. Depois, o Kitsch passa a ser a 
própria mensagem, como diria Macluhan, le-
vando a público, por meio da arte, conteúdo 
ideológico. 

CONSTRUINDO UMA MARCA: 
PRINCÍPIOS DE MARKETING 

PRESENTES NOS VIDEOCLIPES DA 
CANTORA POP LADY GAGA

Ethiene Ribeiro Fonseca (Público externo, 
e-mail: Fonseca.ethiene@gmail.com), 
coautor Cristiano Leal de Barros Lima 

(e-mail: belloq@infonet.com.br)

INTRODUÇÃO: De acordo com Machado 
(2001), o videoclipe foi primeiramente con-
cebido pela indústria fonográfica como parte 
do processo de divulgação de um CD ou ar-
tista, para, posteriormente, vir a se tornar um 
gênero autônomo e mais ambicioso. Levando-
se em consideração esse aspecto promocional 
ao qual o videoclipe está vinculado, o intuito 
desse trabalho é tentar entender como o el-
emento audiovisual, representado pelo vide-
oclipe, ajudou na construção da marca Lady 
Gaga, cantora pop que, em pouco mais de 
um ano, quebrou vários recordes nunca antes 
conquistados por outros artistas que estão no 
mercado há muito mais tempo. Um desses re-
cordes foi ser a primeira artista a atingir a mar-
ca de 1 bilhão de visualizações em vídeos na 
internet.; OBJETIVOS: Este projeto consiste em 
um estudo de caso de videoclipes na tenta-
tiva de entender qual influência dos princípios 
marketing no gênero audiovisual em questão. 
METODOLOGIA: Para isso, selecionou-se al-
guns vídeos do início da carreira da cantora de 
música pop Lady Gaga, são eles: Just Dance, 
Poker Face, Love Game, Paparazzi e Bad Ro-
mance. A metodologia utilizada consistiu em 
pesquisa bibliográfica de autores da área de 
marketing, como Al Ries, e da comunicação, 
como Arlindo Machado, entre outras obras, 
para que o trabalho ficasse o mais completo 
possível. Passada essa etapa do embasamento 
teórico, deu-se início à análise dos clipes cita-
dos no parágrafo anterior.; RESULTADOS - O 
videoclipe possui grande importância para 
os artistas musicais, pois é através dele que o 
público passa a conhecer visualmente o can-
tor em diversos aspectos, como maneira de se 

vestir, penteado, performance de palco, entre 
outros. Com a possibilidade associar diver-
sos valores e símbolos à imagem do artista, o 
videoclipe permite direcionar a percepção do 
público, configurando um fator a mais na ger-
ação de identificação e proximidade com os 
potenciais consumidores. REFERÊNCIAS: HER-
BERT, Emily. Lady Gaga: a revolução do pop. 
São Paulo: Globo, 2010. HINERASKY, Daniela 
A. [et al.]. Estudo das mídias: da produção 
ao consumo. Santa Maria: Centro Universi-
tário Franciscano, 2008. MACHADO, Arlindo. 
A televisão levada a sério. São Paulo: Editora 
SENAC São Paulo, 2011. MARCONDES FILHO, 
Ciro. Televisão: a vida pelo vídeo. São Paulo: 
Moderna, 1988. PHOENIX, Helia. Lady Gaga: 
biografia. São Paulo: Lua de Papel, 2010. RIES, 
Al. Posicionamento: como a mídia faz a sua ca-
beça. 2ª edição. São Paulo: Pioneira, 1989.

UM ESTUDO CULTUROLÓGICO 
SOBRE VIDEOCLIPES: EDGARD 

MORIN ENCONTRA LADY GAGA

Ethiene Ribeiro Fonseca (Público externo, 
e-mail: Fonseca.ethiene@gmail.com), 
coautor Cristiano Leal de Barros Lima 

(e-mail: belloq@infonet.com.br)

INTRODUÇÃO: Diferente de outros teóricos da 
comunicação que o precederam, Edgard Mor-
in procurou compreender a cultura midiática 
em vez de julgá-la. Na sua obra Cultura de 
massas no século XX: o espírito do tempo, o 
autor faz um trabalho semelhante ao de um 
antropólogo na tentativa de compreender 
como acontece a construção da cultura na 
contemporaneidade, processo que é alta-
mente influenciado pela maneira como os 
meios de comunicação constroem a realidade. 
Mas, como o próprio título da obra indica, essa 
análise refere-se à cultura de massa do século 
XX, ou seja, é um estudo sobre manifestações 
culturais midiáticas do século passado. Na 
tentativa de ver o que ainda é válido e o que 
caiu em desuso, realizou-se uma revisão teóri-
ca juntamente com um estudo de caso de um 
fenômeno da cultura de massa atual: a cantora 
pop Lady Gaga e seus videoclipes; OBJETIVOS: 
Esse estudou objetivou trazer uma nova rou-
pagem para uma corrente teórica que versava 
sobre a cultura de massa do século XX, pro-
curando compreender o que ainda se aplica à 
cultura de massa da atualidade e o que merece 
uma nova leitura; METODOLOGIA: Para isso, 
selecionou-se alguns clipe lançados pela can-
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tora de música pop Lady Gaga, são eles: Tel-
ephone, Paparazzi, Love Game, Bad Romance, 
Just Dance e Poker Face. A metodologia uti-
lizada consistiu em aprofundamento teórico 
referente à corrente culturológica das teorias 
da comunicação por meio da obra de Edgard 
Morin, Cultura de massas no século XX: o es-
pírito do tempo. Em seguida, foi realizada a 
análise dos clipes citados; RESULTADOS: Ape-
sar de ser um estudo relativamente antigo se 
tivermos em vista as mudanças que a comu-
nicação passou nos últimos anos, a obra de 
Edgard Morin ainda apresenta uma atualidade 
impressionante. Evidentemente, alguns con-
ceitos e termos devem ser adaptados, muitos 
deles sofreram algumas modificações no to-
cante à nomenclatura por exemplo. Mas, de 
uma forma geral, a cultura de massa continua 
estimulando o final feliz, o culto aos valores da 
juventude, à violência e ao erotismo. A análise 
aponta que as diferenças entre a cultura de 
massa hoje e como ela era praticada há anos 
atrás está mais na forma de se abordar os as-
suntos, do que propriamente no conteúdo 
que é abordado. ; REFERÊNCIAS: MORIN, Ed-
gard. Cultura de massas no século XX: o es-
pírito do tempo. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 
1969. PHOENIX, Helia. Lady Gaga: biografia. 
São Paulo: Lua de Papel, 2010. RAMOS, José 
Mário Ortiz. Televisão, publicidade e cultura 
de massa. Petrópolis: Vozes, 1995.

ADMINISTRAÇÃO DE JOSÉ CARLOS 
TEIXEIRA

Gláucia Thayrinne Santos Lima (Graduada 
em História-UNIT/ glaulima1991@hotmail.

com); Maria das Graças da Silva Correia 
(Orientadora, Profa. MSc. de Práticas 

Investigativas II/ mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: José Carlos Teixeira adminis-
trou a prefeitura de Aracaju por sete meses, de 
30 de maio de 1985 até 1 de janeiro de 1986. A 
escolha deste tema é justificada devido a du-
rante o curto tempo que permaneceu como 
prefeito de Aracaju conseguiu modificar a ci-
dade. OBJETIVO: O presente estudo teve como 
objetivo analisar a administração do ex-prefei-
to de Aracaju José Carlos Teixeira, as transfor-
mações geradas na estrutura física da cidade e 
os benefícios desta administração na vida dos 
aracajuanos. METODOLOGIA: Pesquisa Bibli-
ográfica, realizada através dos livros: Eleições 
em Sergipe, de Ibarê costa Dantas; Memórias 
dos políticos em Sergipe no século XX, de 

Osmário Santos. Pesquisa Documental feita 
através da Revista de Aracaju, a número oito, 
do ano 43, e de três jornais: o Gazeta de Ser-
gipe, o Jornal de Sergipe e o Jornal da Cidade, 
todos foram analisados de primeiro de maio 
de 1985 à primeiro de janeiro de 1986. RESUL-
TADOS: Conseguiu realizar diversas transfor-
mações, que não ficaram restritas aos setores 
que estava à frente, fez o mesmo na vida dos 
aracajuanos. As alterações na qualidade de 
vida da população sergipana foram significa-
tivas, deixou a educação mais acessível com o 
aumento de cerca de 30 % no número de va-
gas na escola pública municipal e aquisição de 
materiais didáticos para professores e alunos. 
Assegurou utilização do transporte público 
municipal a um número maior de aracajuanos 
e ampliou o acesso à cultura e ao lazer. Por 
diversas vezes trouxe turnês de espetáculos 
internacionais que se apresentavam somente 
em Sergipe e depois iam para outros países. 
Quanto à saúde fez melhorias nas unidades 
de assistência médica nas redes municipais. 
Reconstruiu a cidade e gerou cerca de quatro 
mil empregos, criou feiras livres nos bairros, 
ouviu as reclamações da população através da 
Linha 156. José Carlos Teixeira foi um político 
que durante sua administração transformou o 
cenário aracajuano e a qualidade de vida da 
população, porém por causa do seu mandado 
curto, com o passar dos anos acabou sendo 
esquecido. Até hoje aracajuanos usufruem de 
diversos benefícios realizados durante a ad-
ministração do mesmo, porém não fazem id-
eia de quem ele seja.

O TRABALHO INFANTIL NO 
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ - UMA 

ANÁLISE DOS IMPACTOS DO PETI

Jéssica Barbosa Nascimento Santos 
(jessicabarbosasso@outlook.com); 

Maria da Conceição Souza Mendonça 
(mcbsouza@bol.com.br)

O trabalho infantil é uma problemática que 
perpassa a vida contemporânea, sendo uma 
realidade que precisa ser superada na per-
spectiva da organização da sociedade, pelo 
viés da cidadania. A nível mundial, organis-
mos internacionais pactuam junto aos gov-
ernos democráticos ações de superação do 
trabalho infantil, no sentido de que este tem 
vinculação direta com a condição socioec-
onômica dos indivíduos que o cercam, sendo 
o trabalho infantil uma realidade ainda mais 



149Anais 2013
Universidade Tiradentes

CiênCiAs HUmAnAs E sOCiAis APLiCADAs

concreta em países em desenvolvimento. No 
Brasil, o compromisso junto ao combate do 
trabalho infantil se consolida pelo Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil ¿ PETI, a 
partir de ações que fortalecem os vínculos 
da criança a escola, família e comunidade, 
ao mesmo tempo em que garante o acesso 
as redes de educação, saúde e assistência 
social. A base legal do PETI está na Con-
stituição Federal de 1988 e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (1993) e sua ma-
terialização se dá nos Centros de Referência 
da Assistência Social - CRAS. O presente tra-
balho teve como objetivo estudar os impac-
tos do PETI, assim como sua eficácia junto à 
erradicação do trabalho infantil no Brasil e 
seus avanços na cidade de Propriá. O pro-
cesso metodológico decorreu de um levan-
tamento bibliográfico e de uma pesquisa de 
campo junto ao CRAS Dom José Brandão 
de Castro, no município de Propriá, onde 
foi realizada uma pesquisa qualitativa, com 
técnicos que atuavam junto aos usuários do 
programa, a partir de aplicação de roteiro 
de entrevista, além de observação participa-
tiva junto as atividades do PETI. A pesquisa 
foi realizada de Agosto a Outubro de 2012 
e apresentada em Novembro de 2012 junto 
à disciplina Trabalho e Sociabilidade. Como 
resultados percebeu-se que o PETI tem um 
impacto positivo na escolarização das crian-
ças contempladas e no envolvimento junto 
a programas sociais por parte da família, 
porém percebeu-se que este estímulo se dá 
pela condição do repasse econômico efetu-
ado pelo programa, não sendo observados 
os benefícios de acesso as políticas sociais 
como condição de cidadania e direito social 
por parte das famílias. Dois aspectos foram 
considerados marcantes frente aos resul-
tados: a necessidade da equipe técnica em 
buscar em seu cotidiano ações que reforcem 
o envolvimento da família para além da per-
spectiva financeira, como uma ação inova-
dora; e a necessidade econômica das famíl-
ias que se submetem as condicionalidades 
do programa sem questionar a eficácia das 
ações a elas proporcionadas, e sem perceber 
a perspectiva da cidadania efetivada pelo 
programa. Conclusivamente, percebe-se 
que o PETI está dentro de uma perspectiva 
de política social neoliberal determinando 
seu caráter focalista e fragmentado que não 
determina grandes impactos na condição 
dos beneficiários, mas manutenção de sua 
vida em alto grau de vulnerabilidade.

DESMISTIFICANDO O PARADIGMA 
EXCLUDENTE DA SURDEZ

André de Carvalho Rezende 
(Especialista em LIBRAS, aluno 

Egresso/Serviço Social, atual aluno do 
curso de Historia Licenciatura- UNIT 

-andredecarvalhorezende@hotmail.com); 
Cleonice de Jesus Santos Rezende (aluna/

Serviço Social/UNIT - cleonicejsantos@
hotmail.com)

A surdez é uma realidade, muitas vezes 
próxima ao nosso convívio social que por 
vezes passa despercebida ou ignorada, co-
mumente associada pelo senso comum a 
sentimentos de incapacidade ou pormenori-
zação, o indivíduo surdo acaba sendo posto 
a margem do convívio social devido a in-
capacidade de ser compreendido enquan-
to sujeito. Este trabalho, propõe reflexões 
acerca da importância da comunicação para 
o surdo, da evolução dos tratamentos da 
pessoa surda na Historia da humanidade. A 
diferenciação entre surdos e deficientes au-
ditivos ultrapassa as questões clinicas, pois 
o termo deficiente auditivo é entendido pela 
comunidade surda como um termo pejora-
tivo, que está atrelado ao conceito de de-
feito, incapaz e tantas outras denominações 
preconceituosas. Já o termo surdo aparece 
como uma comunidade minoritária que pos-
suiu cultura e língua específica concerne a 
questão de preferência na comunicação. OB-
JETIVOS: Realizar uma abordagem histórica 
do tratamento dado aos surdos, desde os 
primórdios da civilização até os dias atuais. 
Compreender o que deve ser entendido 
como deficiência e surdez. Identificar quais 
as características de uma pessoa surda e 
quais as reais causa da surdez. METODOLO-
GIA: Os resultados e reflexões demonstra-
dos neste ensaio decorrem de uma pesquisa 
bibliográfica e documental, realizada entre 
o primeiro semestre de 2012 e o primeiro 
semestre de 2013. 
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NOVOS CRITÉRIOS PARA 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) 
DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL (LOAS) SOB A ÓTICA DA 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Amanda Inês; Alexandre Santana; Danielle 
Rocha Rezende; Danilo Mont’Alegre 

Sousa Porto; Ikaro Guerra Santos; Joyce 
Vasconcelos Santos; Ludovico Omar 
Bernardi E-MAILS: danni.rochaa@

hotmail.com; joycevasconcelos06@
gmail.com; dmasporto@hotmail.

com; xandesantana95@gmail.com; 
ikarobarbaro@hotmail.com; amandinha.

ines@hotmail.com; profeludo@hotmail.com

O presente artigo aponta para necessidade 
de regulamentação do artigo 203 inciso V da 
Constituição Federal de 1988, tendo em vista 
que, em decisão recente, o Supremo Tribunal 
Federal declarou a norma existente inconstitu-
cional, pois o critério de renda para concessão 
do benefício, qual seja, famílias com idosos ou 
incapazes cuja renda familiar per capita é infe-
rior a 1/4 do salário mínimo vigente, foi con-
siderado defasado. Necessária é então a estip-
ulação de um novo critério, sempre sob a ótica 
da dignidade da pessoa humana e analisando 
o impacto econômico gerado pelo número 
maior de beneficiados. São apresentados dois 
novos e hipotéticos critérios, 1/3 e 1/2 do sa-
lário mínimo per capita, fazendo a análise de 
ambos com base em dados do censo 2010 e 
outros autores e chega-se a conclusão de que 
o critério de renda de 1/2 per capita é o mais 
apropriado para a realidade brasileira atual.

A JUDICIALIZAÇÃO DA 
RELIGIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA 
NO ESTADO DE SERGIPE: ANÁLISE 

CONTEMPORÂNEA SOBRE A 
INTOLERÂNCIA

João Víctor Pinto Santana – Acadêmico de 
Direito na Universidade Tiradentes (UNIT) 

e bolsista do PROBIC/UNIT – e-mail: 
j.victorsantana@hotmail.com

A crítica de convicções e dogmas é garantida 
pela Constituição Federal, através da liber-
dade de expressão, entretanto, é preciso 
destacar que conduta agressiva e tratamento 
diferenciado em virtude de crença religiosa, 

configura-se como intolerância, que consiste 
em ser um crime inafiançável e imprescritív-
el.  Constata-se que atualmente é crescente 
o número de casos de intolerância contra 
religiões de matriz africana e, como conse-
quência disto, uma busca do Judiciário para se 
posicionar diante de tal temática e, com isso, 
evidencia-se, hodiernamente, que a judiciali-
zação dos casos relacionados à intolerância 
religiosa ainda possui muita dificuldade no 
cenário jurídico atual, tendo em vista que di-
versos fatores dificultam a tipificação de tal 
crime, como por exemplo: a cultura do racimo 
ainda intrínseca na sociedade, a hegemonia 
de algumas religiões que fomentam a vitimi-
zação das religiões afro-brasileiras, e a origem 
histórica de formação e proteção  jurídico-
constitucional da liberdade religiosa. O pre-
conceito e a discriminação relacionados às 
religiões afro-brasileiras que estão intrinseca-
mente inseridos na sociedade acabam, con-
sequentemente, refletindo e interferindo na 
forma como o Poder Judiciário se posiciona 
diante de tal temática e geram decisões ju-
diciais problemáticas para o exercício dessas 
religiões. No Estado de Sergipe, essa delicada 
realidade jurídico-social não configura-se de 
forma diferente, pois, contemporaneamente, 
um caso emblemático de intolerância re-
ligiosa foi verificado no sistema jurídico local 
(TJ/SE) que fora instaurado para apurar uma 
possível infração de perturbação do sossego 
alheio teve como objetivo proibir o funciona-
mento do referido templo.  A judicialização da 
religiosidade afro-brasileira surge através das 
manifestações dos tribunais sobre a amplitude 
e a caracterização do direito ao livre culto e 
crença e do direito à preservação da cultura 
afro-brasileira, especialmente quando estes 
estão em colisão com outros direitos funda-
mentais. Portanto, considerando que tem sido 
o judiciário uma importante instância de con-
solidação das políticas públicas no Brasil, o 
estudo deste novo campo de atuação judicial. 
O presente estudo é de fundamental relevân-
cia, principalmente, neste momento em que 
políticas de ação afirmativa vêm sendo recon-
hecidas como cruciais para o aprofundamento 
da democracia brasileira e para a inclusão da 
população negra e para a consolidação do Es-
tado Democrático de Direito. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
DESENVOLVENDO HABILIDADES 

USANDO LÚDICO

Leandro Santos Andrade - 
leandrotocador@hotmail.com

Esta pesquisa tem como objetivo identificar 
quais os fatores que influenciam a escassez 
nas aulas teóricas e pouca vivência prática e 
desmotivação nas aulas pratica dos discentes 
da Rede Pública Ensino de algumas escolas 
da cidade de Itaporanga d¿Ajuda e Aracaju. 
Com a temática desenvolvendo habilidades 
na Educação física Escolar usando o lúdico. A 
pesquisa foi realizada e caracterizada como 
experimental variável dependente, independ-
ente e interveniente. Com desenho transver-
sal, A população que será estudada acerca da 
problemática, onde alguns professores e alu-
nos que será submetido a uma entrevista de 
um questionário oral, acerca das aulas prática 
de educação física escolar, pelo fato de saber 
ou não executarem a atividade proposta pelo 
professor, o que acham do conhecimento 
passado pelo mesmo na aula teórica.  As dis-
cussões das entrevistas e questionários re-
spondidos, que mediantes os diversos fatores 
que ocorrem dentro do âmbito escolar nas 
aulas de Educação Física escolar.  Foi eviden-
ciado que 30% dos alunos que participam são 
da zona rural, e 10% são os que residem na 
cidade, e os outros 40% não gostam das aulas 
pelo fato de não ter habilidades na pratica, e 
os outros 20% gostam da aula teórica, isso da-
dos da escola A e B de Itaporanga, e C e D de 
Aracaju. CONCLUSÃO: A ludicidade é uma fer-
ramenta de grande importância para qualquer 
profissional da área de educação básica, sen-
do executada de forma planejada, organizada 
e sistematizada é um instrumento pedagógico 
de grande importância no processo ensino 
aprendizagem na Educação Física Escolar.

UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL FORMAL COMO MEIO 

DE DIFUNDIR O PATRIMÔNIO 
CULTURAL E CRIAR UMA 

IDENTIDADE CULTURAL NA 
SOCIEDADE BRASILEIRA

Manuella Maria Vergne Cardoso 
(Aluna Especial do Mestrado/UNIT/ 

manuellavergne@hotmail.com)

A Carta Magna traz no seu bojo impor-
tantes instrumentos legais de preservação do 

patrimônio cultural brasileiro com a finalidade 
de conservar a memória dos diferentes gru-
pos formados na sociedade brasileira. O legis-
lador constituinte verificou que os patrimôni-
os culturais necessitam desta proteção como 
forma de demonstrar que tais patrimônios 
são a essência de uma nação, ainda, que tal 
conservação tem como base a proteção da 
dignidade da pessoa humana já que se refere 
à sua essência histórico-cultural. Daí surge a 
necessidade da implementação de políticas 
públicas voltadas à educação como meio de 
difundir a importância da preservação e pro-
teção dos bens patrimoniais como forma de 
criar uma identidade cultural permanente na 
sociedade brasileira. A pesquisa demonstra 
que a alfabetização ambiental, em todos os 
níveis, de forma gradativa se mostra a princi-
pal forma de conscientização pública da tutela 
do meio ambiente/patrimonial e cultural uma 
vez que proporciona a formação de cidadãos 
ambientalmente responsáveis. Nos termos 
do artigo 1º da Lei n 9.795/99, “o individuo 
e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e com-
petências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sus-
tentabilidade.”. Já a resolução nº 2, de 15 de 
julho de 2012, versa sobre a construção de 
uma responsabilidade cidadã quando passa 
a implantar a educação ambiental em todos 
os níveis de ensino. Portanto a educação am-
biental formal faz parte da educação nacional 
sempre primando pela sensibilização da cole-
tividade sobre as questões ambientais. Assim, 
com base na legislação nacional, o presente 
trabalho busca demonstrar que o Poder Públi-
co pode e deve por meio da implementação 
da Lei 9.795/99 e da Resolução nº 02/2012 cri-
ar uma rede de proteção, discussão e consci-
entização de preservação dos bens patrimo-
niais ambientais através da educação formal, 
em todos os níveis de ensino. A partir do mo-
mento que a Constituição trata o patrimônio 
cultural ambiental como um bem fundamen-
tal passa a primar pela efetivação das políticas 
públicas a fim de difundir a proteção do meio 
ambiente por meio dos programas de edu-
cação ambiental em todos os níveis de ensino, 
não como matérias englobadas/acessórias e 
sim como matérias individualizadas, princi-
pais, tais como, português e matemática. Por 
fim, devemos concluir que a necessidade da 
implementação da educação ambiental na 
grade curricular de todos os níveis busca a 
excelência na preservação do patrimônio cul-
tural ambiental com isso ocasionando uma 
política efetiva e indiscriminada de informação 
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sobre a necessidade da proteção/conservação 
dos bens patrimoniais, bens esses essenciais 
para o futuro da humanidade.

DISCRIMINAÇÃO NO TRABALHO 
DECORRENTE DO GÊNERO

Thenisson Santana Dória

Recentemente o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística-IBGE divulgou dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/
PNAD-2012. Do total de pessoas desocupa-
das, as mulheres lideram o ranking com o per-
centual de 57,8%. Embora sejam maiorias no 
contingente populacional, as mulheres ainda 
são minorias no mercado de trabalho, uma 
vez que a população masculina ocupa 57,6% 
dente as 94 milhões de pessoas emprega-
das. Ainda, restou comprovado que homens 
ganham mais que mulheres, assim como a 
diferença salarial entre o gênero masculino 
e o feminino voltou a crescer, embora se en-
contrasse em declínio nos últimos dez anos. 
A discriminação no trabalho em decorrência 
do gênero impossibilita à mulher angariar to-
das as vantagens salariais no mesmo pé de 
igualdade do homem. O que vem a ser dis-
criminação? A Convenção n. 111, da OIT, em 
seu artigo 1.º, estabelece expressamente que 
o termo discriminação compreende qualquer 
distinção,exclusão ou preferência baseada em 
motivos de raça, cor, sexo, religião, opinião 
política, ascendência nacional ou origem so-
cial, que tenha por objetivo anular ou alterar 
a igualdade de oportunidades ou de trata-
mento. Muito embora a Carta Constitucional 
de 1988 tenha alargado, significativamente, as 
medidas proibitivas de práticas discriminatóri-
as, o fosso que separa discriminado do social-
mente aceitável aumenta dia após dia. A Lei 
n. 9.029/95, cuida da discriminação no empre-
go e no seu art. 1.º determina a proibição de 
qualquer prática discriminatória para efeitos 
de acesso à relação de emprego, ou na ma-
nutenção, por motivo de sexo, origem, raça, 
cor, estado civil, situação familiar ou idade. 
A desigualdade salarial se revela quando um 
homem e uma mulher ocupam uma mesma 
função (art. 5.º e 461, CLT), não obstante o 
salário destinado à mulher seja proporcional-
mente menor ao quantitativo percebido pelo 
homem. Ademais, as mulheres são o alvo pre-
dileto da discriminação praticada por meio do 
assédio sexual/moral. Revela-se através da re-
vista íntima com fincas a invadir a intimidade e 

a privacidade, sem deixar de mencionar as ex-
igências decorrentes do critério da aparência 
estética. A discriminação, segundo a doutrina, 
pode ser direta, aquela pela qual o tratamento 
desigual funda-se em critérios proibidos. Já, a 
indireta, é a que tem uma aparência formal de 
igualdade, mas que em verdade cria uma situ-
ação de desigualdade. Existe também a dis-
criminação institucional, quando o preconcei-
to está subjacente ao próprio comportamento 
coletivo ou institucional inserido na lógica da 
empresa ou instituição, de modo não neces-
sariamente consciente, mas reprodutor das 
desigualdades sociais. Finalmente, há a dis-
criminação positiva, ou ação afirmativa, que 
compreende o conjunto de medidas legais e 
de práticas sociais destinadas a compensar 
uma situação de efetiva desigualdade em que 
se encontra determinado grupo social, possi-
bilitando o acesso ao sistema legal e viabili-
zando a estes indivíduos o exercício pleno de 
direitos fundamentais.

A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS 
MULHERES DO ASSENTAMENTO 

ANTONIO CONSELHEIRO NO 
MUNICIPIO DE LAGARTO/SE

Luciana de Jesus Almeida/
lucianadvocacia@bol.com.br.

Apesar de vivermos em um país democrático e 
que as manifestações femininas contribuíram 
para que as mulheres ganhassem a liberdade 
no período de Getúlio Vargas, não foi possível 
que esse fato se estendesse as mulheres as-
sentadas, pois, elas vivem submissas aos seus 
esposos, e não possuem voz ativa, sendo rep-
rimida o seu direito de votar e de ser votada 
dentro da sua localidade. O presente estudo 
traz como objetivo: identificar a participação 
política das mulheres assentadas do Assenta-
mento Antônio Conselheiro no Município de 
Lagarto, com foco na relação existente à le-
gitimidade de seu voto naquela comunidade. 
As mulheres sem-terra são minoria na luta 
pela terra, e não possuem o direito para atuar 
como integrantes do movimento. Essa comu-
nidade agrária adota como método de vida 
familiar e social, o arcaico, através da divisão 
de tarefas da seguinte maneira: as mulheres fi-
cam com os afazeres domésticos e os homens 
com o serviço da plantação. Esse trabalho 
procurou demonstrar uma abordagem quali-
tativa através de questionários distribuídos 
para mulheres assentadas, além de entrevistas 
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orais, com intuito de coletar dados vivencia-
dos por essas agricultoras nas fases de acam-
padas e assentadas. É perceptível que o poder 
de decisão masculino predomina dentro dos 
assentamentos, refletindo na exclusão social 
dessas mulheres. Notadamente, para que a 
mulher assentada possa adquirir a capacidade 
eleitoral ativa e/ou passiva, precisa atender a 
dois critérios: ser beneficiária pelo projeto de 
reforma agraria e não possuir marido. É im-
portante frisar que, se a mulher possui com-
panheiro ou cônjuge só adquire a capacidade 
de votar quando ele morre. Diante dessa con-
duta imposta as mulheres, elas ficam restritas 
a participarem das eleições para presidente 
comunitário e cursos de capacitação agrícola, 
e nas decisões sobre empréstimos bancários, 
sendo silenciada pelo autoritarismo machista. 
O interessante é que apesar do INCRA - Insti-
tuto de Reforma Agrária, saber dessa política 
dos assentamentos, e que esta fere o princípio 
da igualdade e da dignidade da pessoa hu-
mana, o órgão não interfere nas decisões dos 
assentados, mesmo que seja para beneficiá-
los, por entender que se trata da cultura e dos 
costumes do Movimento dos Sem-terra. Em 
conclusão, após a análise de entrevistas orais 
e dos documentos, foi notável o conformismo 
que prevalece das mulheres daquela região, 
pois já se habituaram a situação de exclusão. 
Apesar de elas entenderem que estão sendo 
restrita a sua liberdade de expressão e opinião, 
acreditam ser melhor que seus esposos con-
tinuem atuando como representantes da casa. 
Ainda que inconstitucional, a situação das 
mulheres assentadas, se trata de uma questão 
cultural daquele movimento agrário, que ape-
sar de defenderem da igualdade de direitos, 
em contrapartida, priva as suas mulheres, por 
acreditarem em conceitos retrógrados.

AS NOVAS DEMANDAS E A 
INSTRUMENTALIDADE DO SERVIÇO 
SOCIAL NA CONTEMPORANEIDADE 

Juscilene da Silva Santos, e-mail: 
juscilenesilva10@gmail.com

Luzianne dos Santos, email: luziannesantos 
@hotmail.com.br

Prof. Orientadora: Lenalda Vieira Santos 
Morais

O Serviço Social se desdobra de forma condi-
zente às transformações sociais sofrendo mu-
tações à medida que o contexto social em que 
está inserido se modifica, isso porque, para 
além de ter suas raízes imbricadas nas trans-

formações econômicas seu objeto de estudo 
é a questão social emergente do caldeirão de 
modificações políticas, econômicas e sociais 
que circundam  a sociedade.
         A pesquisa de campo realizada nos 
espaços sócio-ocupacionais das cidades de 
Itabaianinha, Cristinápolis, envolvendo dezes-
seis assistentes sociais da referida localidade 
compreendendo o período de 04 de outubro 
a 14 de novembro sendo os dados colhidos 
a partir de entrevista direta guiada por um 
questionário aberto por 08 alunos do 4° pe-
ríodo do curso de Serviço Social da Universi-
dade Tiradentes. 
         Partindo dessa premissa a referida visita in-
stitucional teve como objetivo analisar através 
do discurso dos assistentes sociais que atuam 
nas seqüelas da questão social, atentando 
para o lugar de onde fala, em busca de iden-
tificar quais instrumentos e técnicas são uti-
lizados na profissão  atualmente e quais as 
novas demandas impostas pelo social levando 
em consideração que a instrumentalidade do 
Serviço social é a capacidade de articulação e 
mobilização dos instrumentos norteados pela 
técnica em um movimento dialético e as no-
vas demandas como síntese de novas relações 
sociais inerentes aos desdobramentos do pro-
cesso econômico que exige de criatividade e 
flexibilidade para neles intervir. 
         Nesse sentido o presente relatório tem 
como objetivos específicos: a) levantar quais 
instrumentos e técnicas são usados pelos 
assistentes sociais na contemporaneidade 
perante as “novas” expressões da questão so-
cial; b) indicar quais novas demandas são at-
endidas. Para além dos objetivos elencam-se 
também as dificuldades encontradas para re-
alizar as entrevistas e as artimanhas utilizadas 
para alcançar as mesmas.
         No tocante da justificativa ressalta-se a 
importância do domínio da instrumentalidade 
do Serviço Social, para além dos meandros 
dos referenciais teóricos oferecidos, a princí-
pio, pela academia visto que é necessário para 
o profissional um domínio teórico/prático 
para além da capacidade de criação já que a 
profissão lida com pessoas singulares onde 
cada caso é específico e particular digno de 
uma instrumentalidade exclusiva onde não 
deve servir de molde para os demais casos. 
É imperativo para o Assistente Social uma 
criatividade e flexibilidade de conceitos que 
lhe capacitem a observar, formular, instituir e 
intervir nas diversas e íngremes sequelas da 
questão social, agindo diretamente na vida do 
indivíduo. 
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A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NAS 
COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS 

CARDÍACAS

Aline Maria Cruz Teles - alinemcteles@
yahoo.com.br; Débora Kelly Dias Santos 

Melo - debora_kelly@yahoo.com.br; Emília 
Cervino Nogueira - ecervino.n@ig.com.br

As patologias cardíacas vêm crescendo na so-
ciedade como fator de morbidade e mortali-
dade, comprometendo a vida diária das pessoas 
e aumentando quantitativamente os procedi-
mentos cirúrgicos. O objetivo desse estudo 
foi identificar a atuação do enfermeiro frente 
às complicações pós-operatórias cardíacas. A 
metodologia utilizada foi estudo bibliográfico 
para reconhecimento da ação dos enfermeiros 
no pós-operatório cardíaco, utilizando a base 
de dados LILACS, revistas eletrônicas, periódi-
cos da CAPES e teses disponíveis na biblioteca 
da UNIT. Os dados foram categorizados e tab-
elados, conforme o ano de publicação, obje-
tivos, metodologia e relevância para o estudo. 
Os resultados demonstraram que o cuidado 
aos pacientes no pós-operatório é de grande 
importância, merecendo devida atenção, por 
indicar a necessidade de uma assistência de en-
fermagem ao objeto do cuidado, o paciente. A 
enfermagem possui a sistematização de enfer-
magem para garantir-lhe uma atenção prévia 
e sistematizada, dando-lhe autonomia no cui-
dado. A dificuldade existente em encontrar 
estudos sobre a atuação da enfermagem no 
cuidado pós-operatório cardíaco demonstra a 
necessidade dos profissionais de saúde realiza-
rem estudos científicos que possam nortear de-
mais enfermeiros na área de atuação, além de 
permitir um raciocínio crítico sobre diversas at-
uações vividas pelos profissionais de enferma-
gem. O cenário das doenças cardiovasculares 
vem avançando com bases sólidas e firmes nos 
fundamentos da medicina baseada em evidên-
cias. Da mesma maneira, a enfermagem neces-
sita buscar meios de pesquisa e aplicabilidade 
quanto à compreensão do mecanismo, fisiolo-
gia, diagnóstico, prognóstico e terapêutica.
 

AÇÕES DE ENFERMAGEM VOLTADAS 
À PREVENÇÃO DE PNEUMONIA 

ASSOCIADA À VENTILAÇÃO 
MECÂNICA: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA

Anderson Lima Machado (Pós-
graduando-Enfermagem em Emergência 

e UTI pela Faculdade Social da Bahia / 
andersonmachado81@hotmail.com); 
Leonardo Rodrigues dos Santos(Pós-

graduando - Enfermagem em Emergência 
e UTI pela Faculdade Social da Bahia /

leorodrisantos@gmail.com); Maria Regina 
Menezes Lima (Professora do curso de Pós 
Graduação - Enfermagem em Emergência 

e UTI da Faculdade Social da Bahia / 
reginalima@ufs.br); Luciano da Costa 

Viana (Professor co-orientador/lucviana@
uol.com.br). 

INTRODUÇÃO -Pneumonia Associada à Venti-
lação Mecânica (PAVM) é considerada uma das 
principais infecções adquiridas em Centros de 
Tratamento Intensivo (CTI), estando associada 
a altos índices de morbimortalidade, amplia-
do tempo de internação e aumento de gas-
tos hospitalares (1,2,3).A profilaxia da PAVM 
depende principalmente da equipe de enfer-
magem, seja através da prestação direta de 
cuidados, cumprimento de atividades admin-
istrativas ou treinamento da equipe (4). OBJE-
TIVO - Identificar os cuidados e/ou procedi-
mentos de enfermagem voltados à prevenção 
de PAVM.MÉTODOS - Trata-se de revisão bib-
liográfica integrativa de caráter exploratório 
através do PUBMED. Como cruzamento dos 
descritores ventilator-associated pneumonia e 
nursing care, foram obtidos inicialmente 247 
artigos. Após aplicar os critérios de exclusão 
e leitura sistemática dos artigos com vistas ao 
objetivo do estudo, foram obtidos apenas 09 
artigos. Os resultados foram detalhados em 
um quadro contendo 04 colunas: Autor, Título, 
Ano de publicação e Temática. RESULTADOS 
- As estudos realizados nos últimos 05 anos 
focaram basicamente em 03 ações de enfer-
magem voltadas à prevenção de PAVM: Hi-
giene oral, sucção de secreções orofaríngeas e 
manutenção do paciente em decúbito elevado 
no leito. CONCLUSÃO - Sabemos existir várias 
outras intervenções relacionadas à prevenção 
de PAVM, tanto associados à prática da equipe 
de enfermagem quanto à de outras profissões 
da área da saúde. Diante disso, sugerimos a 
realização de novas pesquisas que abranjam 
os outros procedimentos ou condutas, pois 
acreditamos que somente executando esse 



158 Anais 2013
Universidade Tiradentes

CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS

conjunto de medidas será possível reduzir de 
forma consistente este sério problema.
Palavras-chave: Pneumonia nosocomial; Ven-
tilação mecânica; Cuidados de enfermagem.

A PROMOÇÃO DA SAÚDE COMO 
FERRAMENTA DE INCLUSÃO

Camila Cunha Dourado (Residente em 
Saúde Coletiva-Unit/ camila.farma@yahoo.
com.br); Marise Santos Cunha (Residente 
em Saúde Coletiva- Unit/marisescunha@

hotmail.com); Raissa de Figueiredo Cabral 
(Residente em Saúde Coletiva-Unit/

raycabral16@hotmail.com); Rosane Souza 
Freitas (Residente em Saúde Coletiva-Unit/
rosane_freitas@hotmail.com); Raquel dos 

Reis Tavares (Enfermeira e preceptora 
da Residência em Saúde Coletiva/quel.

tavares@hotmail.com); Adriana Karla de 
Lima (Professora-UNIT/adrianaklima@
yahoo.com.br); Simone Alves Garcez 

Guedes (Coordenadora de Pós-Graduação 
LATU SENSO da Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva Unit/ 
simonegguedes@yahoo.com.br).

A promoção de saúde, segundo a carta de Ot-
tawa, está associada a diversos valores como 
qualidade de vida, cidadania, participação, 
entre outros e refere-se também ao conjun-
to de estratégias incluindo ações estatais, da 
comunidade, indivíduos, sistema de saúde e 
de parcerias de diversos setores, trabalhando 
com a idéia de responsabilização múltipla. A 
educação em saúde é uma ferramenta impor-
tante nesse processo, sendo compreendida 
como uma combinação de experiências de 
aprendizagens com a intenção de promover 
mudanças de comportamento que condu-
zam a saúde.  Partindo desse pressuposto, o 
presente trabalho tem o intuito de ratificar 
quão importante são as ações voltadas para 

a promoção da saúde. Nesse sentido, uma 
equipe multiprofissional, composta por as-
sistentes sociais, enfermeiras, farmacêutica, fi-
sioterapeuta e odontólogas, inserida em uma 
Unidade de Saúde da Família de Aracaju/SE, 
promoveu uma feira de saúde em um bairro 
do mencionado município, com o objetivo de 
informar e sensibilizar a população sobre as-
suntos que afetam diretamente a saúde da 
mesma. O trabalho multiprofissional facilita o 
atendimento integral aos indivíduos garantin-
do diferentes olhares a uma mesma situação 
e permite que a prática de um profissional se 
reconstrua na prática do outro para que am-
bos possam intervir na realidade em que es-
tão inseridos. Na ocasião, diversas atividades 
foram desenvolvidas, como orientações sobre 
métodos contraceptivos, prevenção de doen-
ças sexualmente transmissíveis, saúde bucal, 
aferição de pressão arterial, glicemia capilar, 
importância da atividade física e prevenção 
da dengue. A partir de vivências como essa, 
a população fica mais consciente sobre os fa-
tores de risco para doenças, como por exemp-
lo, diabetes e hipertensão, e permite descobrir 
precocemente sobre o acometimento de tais 
enfermidades para que assim possam ser trat-
adas. Observou-se também que as atividades 
desenvolvidas para além de uma unidade de 
saúde proporcionam um intenso compartilha-
mento de saberes e a aproximação dos profis-
sionais de saúde com a população assistida, 
uma vez que essa nem sempre frequenta com 
assiduidade o serviço de atenção básica ofer-
tado. Assim, é possível enfatizar a importância 
das ações multiprofissionais em saúde para o 
desenvolvimento dos serviços e inclusão da 
comunidade na rede de regulação e proteção 
da saúde.
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EDUCAÇÃO PARA GESTANTES: UMA 
EXPERIÊNCIA DE PROMOÇÃO DE 

SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA DONA JOVEM, ARACAJU-

SE.

Elizabeth Leite Barbosa (Fisioterapeuta, 
pós-graduanda em Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva 
- UNIT / bethleitebarbosa@hotmail.
com). Geisa Carla de Brito Bezerra 

Lima (Enfermeira, pós-graduanda em 
Residência Integrada Multiprofissional em 
Saúde Coletiva - UNIT / geisacarlalima@

hotmail.com). Iara Ferreira Bruno 
(Cirurgiã Dentista, pós-graduanda em 
Residência Integrada Multiprofissional 

em Saúde Coletiva - UNIT /  iara_bruno@
hotmail.com). Kelyane Oliveira de 

Sousa (Psicóloga, pós-graduanda em 
Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde Coletiva - UNIT /  kely.olliveira@
hotmail.com). Daniela Teles de Oliveira 
(Fisioterapeuta, Mestre em Ciências da 
Saúde, Tutora da Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva - 

UNIT / danidto@yahoo.com.br).  Lívia de 
Melo Barros (Psicóloga, Doutoranda em 
educação. Tutora Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva - 

UNIT / melolivia@ig.com.br).

Introdução: ao trabalharmos com um grupo 
de gestantes de baixa renda em uma Uni-
dade de Saúde da Família (USF) do município 
de Aracaju-SE, constatamos que as mesmas 
eram carentes de educação, a maioria delas 
não sabia como proceder desde os exames do 
pré-natal, até o nascimento da criança. Além 
disso, as grávidas não tinham noções básicas 
de higiene. Dessa forma, realizamos oficinas 
de caráter multidisciplinar a fim de provocar 
um processo de promoção de saúde no âm-
bito da Saúde Coletiva. Objetivo: realizar edu-
cação em saúde através de grupos temáticos. 
Metodologia: foram realizados dois cursos, 
com três módulos cada um, tendo como eixos 
centrais temas como o pré-natal, puerpério 
e cuidados com o recém-nascido. O público 
alvo foram mulheres de diversos períodos 
gestacionais que foram captadas a partir das 
consultas pré-natais e pelo convite dos agen-
tes de saúde da família. Durante a realização 
das palestras, foram destrinchados, a partir 
dos eixos centrais elaborados, diversos assun-
tos como a adesão e importância do pré-natal, 
aspectos emocionais da gravidez, mudanças 
corporais, queixas mais frequentes do período, 

aleitamento materno, cuidados gerais com o 
recém-nascido, cuidados com o corpo no pós-
parto, saúde bucal da gestante e do bebê. Re-
sultados: o curso atingiu seu objetivo, pois ob-
servamos mudanças comportamentais nessas 
mulheres, já que percebemos que as mesmas 
fortaleceram sua vinculação com a equipe de 
saúde da família, aumentaram sua frequência 
na Unidade de Saúde, procuraram tirar mais 
dúvidas com os profissionais de referência, ou 
seja, se tornaram mais compromissadas com 
o seu pré-natal. Assim, ficou clara o fortaleci-
mento da autonomia e do protagonismo fa-
vorecendo a responsabilização das gestantes 
com sua saúde. 

INFECÇÕES ODONTOGÊNICAS ORAL 
E MAXILO-FACIAL TRATADAS NO 

HGJAF- ARACAJU/SE

AC.MANOEL ROQUE PARAISO SANTOS 
FILHO; PROF.DR.EDVALDO DÓRIA ANJOS; 

PROF.MSC.JOSÉ CARLOS PEREIRA; 
AC.RICARDO WATHSON FEITOSA DE 
CARVALHO; AC.TITO MARCEL LIMA 

SANTOS; AC.CRISTINNE ANDRADE MELO;

As infecções odontogênicas são complicações 
frequentemente encontradas pelo cirurgião 
dentistas, estas representam uma das mais 
usuais ocorrências no ambulatório  odon-
tológico, comumente pode atingir regiões 
distante da sua origem, desenvolvendo riscos 
ameaçadores a vida. O tratamento independ-
ente do grau de severidade  deve se basear na 
drenagem cirúrgica e remoção da sua causa, 
associado a antibioticoterapia quando pre-
ciso. O presente trabalho foi o um estudos 
retrospectivo dos pacientes portadores de 
infecções orais e maxilo-facias atendidos no 
Hospital governador João Alves Filho(HGJAF), 
Aracaju- Se, utilizando uma amostra de 82 pa-
cientes onde 53,2% eram provenientes do in-
terior do estado, internados durante o período 
de 01/01/1999 a 30/03/2004. Nossa pesquisa 
foi composta por 47 paciente do gênero mas-
culino e 35 do gênero feminino, a idade vaiou 
de 3 a 88 anos, com média de 22 anos, sen-
do 21 a 31 anos a faixa etária mais frequente 
com 32,92% dos casos. Quanto ao processo 
infeccioso,42 casos eram abcesso, 30 casos de 
celulite e 10 casos de focos dentários, o trata-
mento terapêutico  foi realizado em 51 casos, 
o terapêutico cirúrgico foi empregado em 31 
casos e somente cirúrgicos não foi realizado 
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em nenhuma situação. Dentre as terapias uti-
lizadas o uso de antibióticos esteve presente 
em 100% dos casos, sendo a Penicilina G cris-
talina em 56 casos o Metronidazol em 32 ca-
sos e a Cefalotina em 15 casos, dentre outros 
antibióticos de uso menos frequente.

ANJOS DA ENFERMAGEM: O LÚDICO 
COMO TERAPIA ALTERNATIVA NA 

PROMOÇÃO DE SAÚDE DE CRIANÇAS 
HOSPITALIZADAS

Juliana Gabrielle Santos Arnaldo/ Jullyana_
gr@hotmail.com; Lara Reis de Oliveira/ 

lrdo_gatinha@hotmail.com; Mariana 
Sobral de Almeida

INTRODUÇÃO: O câncer é uma patologia que 
causa dor e sofrimento tanto aos enfermos 
quanto as pessoas que estão a sua volta. Se 
tratando do câncer infantil, esses sentimen-
tos se intensificam quando a criança precisa 
passar pelo processo de hospitalização, onde 
ela é inserida em um ambiente desconhecido, 
com procedimentos invasivos e dolorosos. 
As terapias alternativas utilizadas pelos vol-
untários do Programa Anjos da Enfermagem 
têm dentre outras finalidades, diminuírem a 
ansiedade e o medo, e aproximar a criança do 
trabalho realizado pelo profissional de saúde, 
facilitando assim a realização dos procedi-
mentos e melhorando o bem-estar da criança 
e da família. OBJETIVOS: Relatar a importância 
da utilização das estratégias lúdicas dos Anjos 
da Enfermagem por acadêmica/voluntária no 
processo de hospitalização. METODOLOGIA: 
Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato 
de experiência, realizado em Aracaju - SE na 
Oncologia Pediátrica do Hospital de Urgência 
de Sergipe   HUSE, durante as visitas intra-
hospitalares dos acadêmicos voluntários no 
projeto Anjos da Enfermagem, no período en-
tre abril/2012 e junho/2013. RESULTADOS: Os 
Anjos da Enfermagem fazem uso de sete es-
tratégias (brinquedo terapêutico, contação de 
história, modelagem de balões, pintura, jogos, 
mágica e musicoterapia) as quais são utiliza-
das no período das visitas aos leitos. O brin-
quedo terapêutico é usado como alternativa 
educacional para a promoção de saúde, pois 
o mesmo auxilia na diminuição da ansiedade 
por estimular a compreensão dos procedi-
mentos pela criança. A contação de história é 
utilizada pelo voluntário como forma de es-
tímulo ao imaginário da criança, despertando 

o interesse e a busca pelo livro, tornando as-
sim a leitura um hábito. A arte com balões e 
a pintura desenvolvem a criatividade, o imag-
inário e a parte sensorial da criança, além de 
auxiliar no equilíbrio emocional. Os jogos e a 
mágica desenvolvem o raciocínio, a memória, 
linguagem e concentração das crianças, além 
de aumentar as relações de comunicação e 
interação entre elas. A musicoterapia permite 
a socialização, ajudando a expandir a comu-
nicação e a expressão corporal no ambiente 
hospitalar, além de transformar o ambiente 
hostil em descontraído e alegre. CONCLUSÃO: 
Portanto o Programa Anjos da Enfermagem 
contribui efetivamente na melhora do quadro 
clínico das crianças, a partir da utilização das 
estratégias lúdicas, além de melhorar a quali-
dade de vida intra-hospitalar.

A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO 
DOS DIFERENTES PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE PARA UM CUIDADO 
MAIS ADEQUADO COM OS 

TRABALHADORES QUE SOFREM 
ACIDENTES OU DOENÇAS 

RELACIONADAS AO TRABALHO

Renata Franco Leite - renatafrancoleite@
hotmail.com

O seguinte artigo tem como objetivo promover 
uma reflexão acerca da atuação de diferentes 
profissionais no processo de adoecimento e 
recuperação de pacientes que sofreram de al-
gum tipo de acidente de trabalho. Sabemos 
que por conta de diferentes circunstancias, 
inúmeras doenças vem se tornando cada vez 
mais comuns, especialmente as decorrentes 
de acidentes de trabalho devido as exigên-
cias que o próprio paciente se impõe além das 
exigências do ambiente de trabalho. Pensar a 
importância do trabalho multidisciplinar e da 
interferência do psicólogo durante esse pro-
cesso a fim de melhorar a qualidade de vida e 
o bem-estar durante o tratamento é o foco do 
presente artigo.
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OBTENÇÃO DA EXCELÊNCIA DOS 
MODELOS EM GESSO ATRAVÉS 

DA ADEQUADA MANIPULAÇÃO E 
PROPORÇÃO DE ÁGUA/PÓ

Caroline Brito Oliveira(rolbrito@
hotmail.com); Jorge Rennê N. Cruz 

(jorgerennecruz@yahoo.com.br; Romero 
Azevedo Araújo(romerosoad@hotmail.com)

A gipsita é um mineral encontrado na na-
tureza, adquirida também como subproduto 
de alguns processos químicos (ABRÃO, 2011). 
Usado para fins odontológicos no preparo de 
modelos de estudo das estruturas oral e max-
ilofacial, o gesso odontológico é solúvel em 
água e obtido através do processo de calci-
nação (VANZILLOTTA, 2002). O objetivo desse 
estudo foi apresentar o quanto a proporção 
adequada de gesso e água interferem na ob-
tenção de um resultado ideal, avaliando-se a 
textura, tempo de presa, porosidades e pre-
sença de bolhas em modelos de gesso. Foram 
realizadas sete preparações com proporção de 
água/pó diferentes até se alcançar uma mistura 
homogênea, variando-se gradualmente 10% 
na quantidade de água para menos ou para 
mais de acordo com valor de referência para 
resultado ideal de modelo. As preparações 
foram rigorosamente misturadas observando-
se o tempo de espatulação, de vibração e de 
presa; a quantidade de pó e o volume do líqui-
do. A proporção controle foi obtida observan-
do-se as indicações e instruções do fabricante. 
Os autores concluíram que a importância da 
proporção e manipulação adequadas para se 
obter modelos em gesso, tem na água o fator 
principal na excelência do modelo, visto que, 
quando a proporção de água foi alterada para 
menos ou para mais, o resultado foi diferente 
do obtido quando foi utilizada a quantidade 
de água instruída pelo fabricante. Portanto, a 
quantidade de água empregada para obten-
ção de modelos precisa ser rigorosamente 
controlada.

INFLUÊNCIA DO PROGRAMA ANJOS 
DA ENFERMAGEM NA FORMAÇÃO 
DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

VOLUNTÁRIOS

LARA REIS DE OLIVEIRA / lrdo_gatinha@
hotmail.com; Juliana Gabrielle Santos 
Arnaldo / jullyana_gr@hotmail.com; 

Mariana Sobral de Almeida

A formação na academia prepara o discente 
para o mercado de trabalho, envolvendo-o a 
desenvolver o pensamento crítico e a pesquisa 
científica, fatores imprescindíveis no aprimo-
ramento de suas habilidades e competências. 
Para tanto, os cursos de enfermagem contam 
com as vivências do campo prático, o qual 
aproxima o acadêmico do seu público-alvo, 
demais profissionais da área e do objetivo 
principal do exercício profissional, o cuidar. O 
Projeto Anjos da Enfermagem ensina ao vol-
untário a futuramente trabalhar de maneira 
humanizada, onde as patologias serão trata-
das com o conhecimento técnico-científico 
e também com o amor e a dedicação de um 
estudante que teve a oportunidade de apren-
der como lhe dar com as mesmas no dia a 
dia do projeto. OBJETIVO: Relatar a experiên-
cia vivida por uma acadêmica voluntária atu-
ante no projeto e expor a importância que o 
mesmo exerce sobre o voluntariado e na sua 
formação acadêmica. METODOLOGIA: Trata-
se de um estudo descritivo, tipo relato de ex-
periência realizado na Oncologia Pediátrica 
do Hospital de Urgência de Sergipe - HUSE 
durante o período de março de 2012 a junho 
de 2013, através das visitas intra-hospitalares 
que ocorrem semanalmente, realizadas pe-
los voluntários do programa Anjos da Enfer-
magem núcleo Sergipe. RESULTADOS : Com 
a atuação no projeto o voluntário adquire 
conhecimentos e pode realizar o trabalho da 
enfermagem de um modo humanizado, po-
dendo se familiarizar com o âmbito hospitalar 
e suas atividades, sendo de grande importân-
cia para a sua futura atuação como um profis-
sional. Cada visita intra-hospitalar é diferente, 
a cada semana os leitos e enfermarias se ren-
ovam com a variedade de histórias daqueles 
que por ali passam, esse envolvimento no tra-
balho voluntário reflete de maneira positiva 
na vida do acadêmico, pois ele leva todas as 
experiências vivenciadas no âmbito hospita-
lar para a sua vida pessoal, acadêmica e fu-
turamente profissional. Além disso a presença 
do voluntário melhora a hospitalização das 
crianças como também seu acompanhantes, 
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pois através das atividades que são realizadas 
o ambiente hostil transforma-se em alegre e 
descontraído. CONCLUSÃO : Foi perceptível 
que o envolvimento dos acadêmicos no pro-
jeto voluntário é importante tanto para os vol-
untários como para aqueles que se beneficiam 
com as visitas intra-hospitalares, os pacientes 
e acompanhantes, pois se torna possível es-
quecer aquele momento de dor e sofrimento 
através das atividades realizadas.

A IMPORTÂNCIA DO PROJETO 
ANJOS DA ENFERMAGEM: O CUIDAR 

ATRAVÉS DO LÚDICO

Lara Reis de Oliveira ; Juliana Gabrielle 
Santos Arnaldo; Herbert Carvalho Silva; 

Mariana Sobral de Almeida

O trabalho voluntário é de suma importân-
cia para um estudante, tanto na formação 
acadêmica quanto para sua carreira profission-
al. Este relato de experiência tem como foco o 
trabalho voluntário realizado no projeto Anjos 
da Enfermagem, fundado em 2004 no Cariri   
Ceará pela Enfermeira Jakeline Duarte, que 
conta com a participação de oito acadêmicos 
de Enfermagem presentes em cada um dos 
dezesseis estados com núcleos já implanta-
dos. Em Aracaju - SE o projeto começou a ser 
vivenciado pelos escritores desse relato de 
experiência em 2012, na Oncologia Pediátrica 
do Hospital de Urgência de Sergipe - HUSE, 
antigo Hospital João Alves Filho. OBJETIVO: 
Relatar a experiência vivida por acadêmicos 
voluntários envolvidos no projeto e expor 
a importância que o mesmo exerce sobre o 
voluntariado e os beneficiados deste, além 
de mostrar a visão dos acadêmicos sobre as 
atividades desenvolvidas pelo projeto. Foram 
expostas estratégias utilizadas para alcançar a 
missão do projeto, sendo esta a humanização 
da saúde, o fortalecimento das redes de apoio 
a criança com câncer e a educação através do 
lúdico. METODOLOGIA: Trata-se de relato de 
experiência sobre o envolvimento no projeto, 
onde foram realizadas pesquisas bibliográfi-
cas entre livros e artigos com intuito de en-
riquecer as informações fornecidas, além de 
contar com relatos de experiência de quatro 
estudantes de enfermagem, participantes do 
projeto em questão, descrevendo a partir de 
tirocínios o quanto o projeto é importante 
para a relação pessoal/profissional/social de 
um voluntário, identificando a implicação 

desse trabalho para a sociedade e as crian-
ças na vida intra-hospitalar. RESULTADOS: O 
Projeto Anjos da Enfermagem proporciona 
ao voluntário a oportunidade de estar no seu 
futuro ambiente de trabalho, o hospital, onde 
se torna possível o contato direito ou indire-
to com toda a equipe de saúde, pacientes e 
acompanhantes. Participar do projeto durante 
esse tempo foi de fato uma experiência posi-
tiva e enriquecedora para todos aqueles que 
fizeram parte. CONCLUSÃO: Foi notório que 
o trabalho voluntário dos Anjos da Enferma-
gem surte efeitos positivos no tratamento e 
bem estar do paciente e sua família no âmbito 
hospitalar, além de proporcionar ao estudante 
uma reflexão sobre a humanização em saúde.

ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA 
COMO PERITO JUDICIAL 

TRABALHISTA: REVISÃO DE 
LITERATURA

Luziana Sales Santos (Fisioterapia-UNIT/ 
luzianaunit@hotmail.com); Karoline 

Alves de Souza (Fisioterapia-UNIT/ karol_
euetu@hotmail.com); Lisandra Calazans 

Silva (Fisioterapia-UNIT/ lisandra_alinda@
hotmail.com); Maria Aparecida Alves dos 

Santos (Fisioterapia-UNIT/ marylinzesmk@
yahoo.com.br); Paula Maria Santos Lima 

(Fisioterapia-UNIT/ paulalima_srf@
hotmail.com); Carlos José Oliveira de 

Matos (Professor de Fisioterapia-UNIT/ 
cjomatos@yahoo.com.br); Diogo Costa 
Garção (Professor de Fisioterapia-UNIT/ 

diogoufscar@yahoo.com.br).

INTRODUÇÃO: A fisioterapia no Perito Judicial 
é uma especialidade que visa à prevenção o 
resgate e a manutenção da saúde do trabal-
hador, abordando os aspectos da ergonomia, 
biomecânica, atividade física laboral e a re-
cuperação de queixas ou desconforto físico, 
geralmente trabalhando sob o enfoque multi-
diprofissional e interdisciplinar. OBJETIVO: 
Esse trabalho tem como objetivo revisar a 
literatura quanto à atuação do fisioterapeuta 
como perito judicial trabalhista. METODO-
LOGIA: Este estudo caracteriza-se por uma 
revisão de literatura sobre a atuação do fisi-
oterapeuta como perito judicial trabalhista 
identificando a importância do trabalho téc-
nico para fins legais trabalhistas. Foram utiliza-
dos como base de dados Scielo e selecionados 
criteriosamente artigos científicos e páginas 
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oficiais do governo e da fisioterapia, tais como 
Ministério do Trabalho e Emprego, Previdên-
cia Social, Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional e Conselho Federal de 
Fisioterapia. Dentre os termos pesquisado es-
tavam: fisioterapia do trabalho, qualidade de 
vida no trabalho, questões previdenciárias, 
legislações e trabalhistas, direito trabalhista, 
perito e saúde.  RESULTADOS: Os resultados 
demonstram que há carência de livros e ar-
tigos científicos que abordem a importância 
do Fisioterapeuta como Perito Judicial Trabal-
hista. Além de existir uma demanda nos casos 
de Lesões por esforços repetitivos/Doenças 
osteomusculares relacionadas ao trabalho na 
Justiça do Trabalho que não é prontamente 
atendida em virtude de fatores que incluem o 
despreparo dos setores que cuidam da saúde 
das empresas, a falta de profissionais de saúde 
capacitados a avaliar os trabalhadores recla-
mantes com a existência de nexo causal, o 
desconhecimento de que o fisioterapeuta é 
um profissional habilitado a exercer avaliações 
em pacientes com Lesões por esforços repeti-
tivos/Doenças osteomusculares relacionadas 
ao trabalho e elaborar pareceres ou laudos 
trabalhista. CONCLUSÃO: De acordo com a re-
visão de literatura realizada pode-se observar 
que a atuação fisioterapeutica como perito ju-
dicial é de suma importância para elaboração 
do diagnóstico físico e cinético funcional até a 
eleição e execução dos procedimentos físicos 
pertinentes a cada situação para elaborar um 
Laudo Cinético funcional, que será anexado 
ao processo e encaminhado ao juiz para di-
recionar o caso. O mercado de trabalho tem 
se expandido devido ao aumento do número 
de ações trabalhistas, dessa forma tem muito 
mais demanda de Perícias, assistência técnica 
e consultoria dentro desta área. O fisiotera-
peuta no âmbito da atividade profissional 
deverá está qualificado e habilitado para 
prestar serviços nessa área. Considerando as 
atribuições próprias do fisioterapeuta e uma 
vez adquirido o conhecimento especifico da 
prática da perícia, este terá a plena capacitação 
para prestar serviços de perícia cinesiológica 
funcional à Justiça como assistente técnico da 
reclamante e assistente técnico da reclamada.

A EDUCAÇÃO FÍSICA E O ENEM: Uma 
visão dos discentes do ensino médio

Alan Bruno Silva Vasconcelos/abs.
vasconcelos@yahoo.com.br; Carlos Alberto 

Santos Oliveira/carlosfla94@hotmail.
com; Katherine Chagas Alves Santos /

profbrendak@gmail.com

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) é 
hoje para muitos estudantes a avaliação mais 
importante de suas vidas, pois a partir da ob-
tenção de bons resultados estes alunos terão 
uma grande possibilidade de inserção no 
ensino superior ou em outros programas de 
estudantis. Por esse motivo, deve haver uma 
grande preparação no que diz respeito a to-
das as áreas de conhecimento. O que talvez 
poucos saibam é que a Educação Física, dis-
ciplina obrigatória na educação básica, faz 
parte da realidade desta avaliação. A presente 
pesquisa tem como objetivo descrever em di-
versos aspectos, a situação da Educação Física 
escolar, relacionada ao corpo docente, as au-
las e aos conteúdos do ENEM, no contexto de 
uma instituição estadual de ensino médio, sit-
uada na cidade de Aracaju, estado de Sergipe. 
Entende-se que primeiramente seja necessária 
a caracterização de aspectos básicos da es-
cola, para que posteriormente sejam rela-
cionados ao ENEM. Esta pesquisa tem como 
procedimento técnico metodológico objetivo 
quali-quantitativo, utilizando como recursos 
questionários baseado no modelo da Escala 
Likert, porém, adaptados para que os avali-
ados qualifiquem os aspectos em uma escala 
de extremos  Péssimo  e  Excelente . Além de 
apresentar um caráter documental, utilizando 
como base documentos da: SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEED) e MINISTÉ-
RIO DA EDUCAÇÃO (MEC), encontrados em 
bases de dados do Google Acadêmico, para 
estabelecer uma relação com os dados encon-
trados através dos questionários. Foram apli-
cados os questionários em todo ensino médio 
do turno da manhã, totalizando seis turmas, 
sendo duas para cada ano. Através dos resul-
tados obtidos pelos apontamentos dos dis-
centes entrevistados, pôde-se concluir que a 
escola contribui para o ensino da Educação 
Física com um espaço adequado, coordena-
dor específico da disciplina e materiais. O cor-
po docente cumpre os seus deveres, seguindo 
os conteúdos do Referencial Curricular do es-
tado, porém, há um erro no que diz respeito 
a este referencial pela Secretaria Estadual de 
Educação, que deve se modernizar e contem-
plar os conteúdos do ENEM. 
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AVALIAÇÃO DA GENOTOXIDADE 
E ANTIGENOTOXIDADE DE 

PRÓPOLIS VERMELHA PELO TESTE 
DE MUTAÇÃO E RECOMBINAÇÃO 

SOMÁTICA (SMART).

Milena Nascimento Cardoso (Ciências 
Biológicas - UFS/ milenacardoso.

bio@gmail.com); André Luiz Pinto 
Santos (Ciências Biológicas – UFS/ 

andreluiz_04@yahoo.com.br); Melina 
Vieira Alves (Ciências Biológicas – UFS/ 
melina.alves@live.com); Bruno Lassmar 

Bueno Valadares (Professor Adjunto 
do Departamento de Biologia – UFS/ 

brunnovaladares@gmail.com).

A própolis é uma substância resinosa coletada 
por diversas espécies de abelhas, em especial 
a Apis mellifera, com finalidade de assepsia e 
construção de estruturas na colônia. É compos-
ta por uma mistura complexa de substâncias 
originadas de vários tipos de plantas, sendo 
influenciada pela flora local e estação de co-
leta. Apresenta diversas propriedades biológi-
cas, como ação anticancerígena, antiviral, an-
timicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante, 
anestésico e outros efeitos farmacológicos. 
Nos últimos dois anos, foi dado um enfoque 
a própolis vermelha, que além destas, tam-
bém oferece propriedades hepatoprotetora, 
imunomodulatória, antisséptica, cicatrizante, 
de combate a acne e antifúngica. Levando 
em conta seu alto uso na medicina popular, o 
presente estudo foi realizado com objetivo de 
avaliar a genotoxidade, bem como antigeno-
toxidade da própolis vermelha pelo Teste de 
Mutação e Recombinação Somática (SMART). 
O extrato aquoso de própolis vermelha (EAPV) 
utilizado teve origem na região limite entre os 
estados de Sergipe e Alagoas. Larvas de ter-
ceiro estágio provenientes dos cruzamentos 
padrão (ST) e de alta ativação metabólica (HB) 
foram tratadas com diferentes concentrações 
de EAPV diluídas em água destilada estéril 
(0,5; 0,25 e 0,125 mg/mL) isoladamente e em 
associação ao agente mutagênico uretano 
(URE) (0,891mg;mL), também utilizado como 
controle positivo desse experimento. Nessas 
condições experimentais, não foram detecta-
dos efeitos mutagênicos e recombinogênicos 
de EAPV, tanto para o cruzamento ST, quanto 
para HB. Nas associações com URE, algumas 
concentrações de EAPV exibiram efeito redu-
tor na frequência de manchas mutantes entre 
os descendentes do cruzamento HB, indican-
do um efeito protetor de EAPV contra ação 
mutagênica de URE dependente da ativação 

metabólica do P450 em alta expressão nos de-
scendentes HB. Esses resultados, juntamente 
com outros trabalhos comprovando efeitos 
antigenotóxicos de própolis, sugerem a ne-
cessidade de mais estudos com EAPV.
 

IMOBILIZAÇÃO DE PEROXIDASE 
DE RAIZ FORTE EM MICROESFERAS 

DE ALGINATO NA PRESENÇA DE 
LIQUIDOS IÔNICOS IMIDAZÓLICOS

Flávia Michelle Silva Santos (LEB/LPA/
ITP/UNIT, flavibiotec@gmail.com); 
Raiane Maiara Cardoso dos Santos 

(Curso de Farmácia-LEB/LPA/ITP/UNIT, 
Raii56@hotmail.com); Micael Nunes 
Melo (Curso de Farmácia-LEB/LPA/

ITP/UNIT, micalcedro@hotmail.com); 
Heiddy Márquez Alvarez (UEFS/LAPRON, 
marquezheiddy@gmail.com); Álvaro S. 

Lima (LPA/ITP/UNIT, aslima2001@yahoo.
com.br); Cleide M. F. Soares (LPA/ITP/
UNIT, Cleide_Mara@itp.org.br), Alini 
Tinoco Fricks (LEB/ITP/UNIT, alinitf@

yahoo.com.br). 

Em reações químicas e bioquímicas o uso de en-
zimas livres pode ser economicamente inviável 
devido à complexidade de sua recuperação do 
meio reacional. Com a finalidade de possibili-
tar a recuperação do biocatalisador e melhorar 
suas características operacionais, técnicas de 
imobilização de enzimas vêm sendo aplicadas. 
O principal interesse na imobilização de enzimas 
é obter um catalisador cuja atividade e estabi-
lidade não sejam afetadas durante o processo, 
em comparação com sua forma livre. O pre-
sente trabalho teve como objetivo imobilizar a 
peroxidase de raiz forte (PRF) pelo método de 
encapsulamento em microesferas de alginato na 
presença de líquido iônicos (LIs) imidazólicos.  O 
encapsulamento da enzima foi realizado com a 
incorporação da enzima em solução aquosa de 
alginato de sódio a 0,05 % (m/v). A influência do 
carregamento da enzima foi estudada na faixa 
de 0,0406-0,65 mg PRF/g alginato. As microes-
feras de alginato foram obtidas por gotejamen-
to em solução de cloreto de cálcio 1M conforme 
Matto et al., 2008. A imobilização de PRF na pre-
sença de LIs foi conduzida utilizando o carrega-
mento de enzima mais adequado, incorporan-
do-se ao meio de imobilização 1 %  (m/v) de LI . 
Os LIs estudados como aditivos foram: [C4mim]
TF2N; [C4mim]BF4; [C4mim]HSO4; [C4mim]Ac e 
[C4mim]PF6. A atividade da enzima imobilizada 
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e livre foi verificada por método colorimétrico 
baseado na mudança de absorvância a 470 nm 
devido à formação do produto de oxidação do 
guaiacol durante três minutos. Os resultados 
obtidos para os biocatalisadores imobilizados 
por encapsulamento sugerem que o uso de LI 
como aditivo no processo de imobilização pro-
move um aumento significativo na recuperação 
de atividade (RA) da PRF (aumento de 5,2 % para 
23,5 %). Os resultados relativos à imobilização 
de PRF mostram que a RA foi de 23,5% e 20,40% 
para os LIs [C4mim]HSO4 e [C4mim]TF2N, re-
spectivamente. O [C4mim]Ac teve a RA de 13,3 
%, enquanto o RA com [C4mim]PF6 foi de 17,3 
%. O [C4mim]BF4 mostrou o menor desempen-
ho como aditivo entre os LIs estudados. Segun-
do Diego et al., 2009 não existe uma regra para 
prever o comportamento das enzimas imobili-
zadas na presença de LIs. A partir dos resultados 
obtidos para os biocatalisadores imobilizados 
por encapsulação, conclui-se que a utilização 
destes LIs como aditivo na imobilização de per-
oxidase em microesferas de alginato apresentou 
efeito positivo na atividade da enzima imobili-
zada. Estudos complementares sobre a caracte-
rística estrutural dos imobilizados estão sendo 
realizados a fim de avaliar a influência destes 
aditivos na estrutura do suporte.

PERFIL CLINICOPATOLÓGICO DE 
UMA SÉRIE DE 136 CASOS DE 
ADENOMA PLEOMÓRFICO DE 

GLÂNDULAS SALIVARES MAIORES E 
MENORES.

Rafael Barreto Vieira Valois (Odontologia); 
Thaynnar Moura Pereira(Enfermagem-  

thaynnar_moura@hotmail.com); Rebecca 
Carla Poderoso Pereira (rebeccapoderoso@
hotmail.com); Talita Santos Bastos (Mestre 

em Saúde e Ambiente, Programa de 
Pós-Graduação em saúde e Ambiente, 
Universidade Tiradentes, Aracaju/SE);  

Ana Carolina P. Coimbra (Mestranda em 
Saúde e Ambiente, Curso de Medicina, 
Universidade Tiradentes, Aracaju/SE); 

Ricardo Luiz Cavalcanti de Albuquerque-
Júnior (Doutor em Patologia Oral, Curso 

de Odontologia, Universidade Tiradentes, 
Aracaju/SE)

Introdução: O adenoma pleomórfico é o mais 
comum entre os tumores das glândulas sali-
vares maiores e menores. Embora critérios 
para a distinção entre elementos benignos. 

No entanto, existem poucos trabalhos que 
buscam destacar as relações entre as caracte-
rísticas clínicas e histológicas nesses tumores.
Objetivo: Analisar o perfil clinicopatológico de 
uma série de casos de adenoma pleomórfico 
diagnosticados em um serviço de referencia 
de Aracaju/SE. Metodologia: Foram analisados 
136 casos de adenoma pleomórfico diagnosti-
cados entre janeiro de
2006 e dezembro de 2013. Foram analisados 
sexo, idade e procedência dos pacientes, além 
de localização anatômica e aspectos mac-
ro e microscópicos das lesões (parecer CEP  
130213).  Resultados:  Dos  136  casos  de  ade-
noma  pleomórfico,  114  deles (83,82%) foram 
em glândulas salivares maiores, 12 (8,82%) 
em menores e 10 não informados (7,35%). A 
parótida foi a mais acometida, com 87 casos 
(63,97 %). A idade média foi de 40,51±18,38 
anos, sendo esta significativamente menor 
em tumores de submandibular (p<0,05).  Com 
relação ao gênero, 83 casos acometeram o 
feminino (61,02%) e 33 o masculino (24,26%), 
sendo 20 casos (14,72%) sem informações. A 
maioria dos casos foi procedente da Grande 
Aracaju (75%), seguida do Centro Sul (6,61%) e 
Sul sergipanos (5,88%). O tempo de evolução 
foi maior que 1 ano em 112 casos  (82,35%),  
e  tamanho  médio  das  peças  cirúrgicas  foi  
de  2,93±0,51  cm. Componente epitelial/mi-
oepitelial maior que 50% do tumor foi visto 
em 58 casos (42,64%), e o ductal maior que 
10% foi encontrado em 91 casos (66,91%). O 
estroma condromixoide foi o mais comum, 
observado em 73 casos (53,67%). Conclusão: 
O adenoma pleomórfico mostrou perfil clin-
icopatológico caracterizado por uma maior 
ocorrência em parótida, no gênero feminino 
e na terceira e quarta décadas de vida. Os tu-
mores apresentam grande diversidade mor-
foarquitetural histológica, com proeminente 
diferenciação epitelial/mioepitelial/ductal e 
abundância de estroma condromixóide.
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PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA 
DETERMINAÇÃO DO LIMIAR 

ANAERÓBICO DE HOMENS COM 
ASMA ATRAVÉS DA VARIABILIDADE 

DA FREQUÊNCIA CARDÍACA 
DURANTE EXERCÍCIO EM ESTEIRA

Edla Daise Oliveira Porto (Fisioterapia   
UNIT / edladaise200@gmail.com), Isabeau 

Christine Coelho (Fisioterapia   UNIT / 
isabeau.coelho@yahoo.com), Isadora 

Trindade Sobrinho (Fisioterapia   UNIT / 
isadoratrindade_@hotmail.com), Nayara 
Gomes Lima Santos (Fisioterapia   UNIT /

nayaraa_gomes@hotmail.com), Carlos José 
Oliveira de Matos (Curso de Fisioterapia   
UFS, cjomatos@yahoo.com.br) e Paulo 

Autran Leite Lima (GEFis e Curso de 
Fisioterapia   UNIT)

O limiar anaeróbico é um importante mar-
cador de condicionamento físico e sua de-
terminação é relevante para a prescrição de 
exercícios para asmáticos. Sendo assim, ob-
jetivou-se com esse trabalho criar um proto-
colo para determinação do limiar anaeróbico 
de homens asmáticos através da variabilidade 
da frequência cardíaca (VFC) durante exercício 
em esteira. Para a criação desse protocolo, foi 
realizada uma pesquisa de caráter descritivo 
e analítico sobre o assunto durante o período 
de junho a setembro de 2013. Nesse ínterim, 
foram coletados livros e artigos científicos da 
área no acervo da Biblioteca Jacinto Uchôa da 
Universidade Tiradentes. O conteúdo teórico 
foi complementado por pesquisa digital, li-
gada a sociedades científicas, universidades e 
institutos de pesquisa priorizando-se artigos 
científicos. O protocolo deve ser realizado pelo 
período da manhã, considerando as influên-
cias circadianas do organismo, e foi dividido 
em duas fases. A primeira fase (condição de 
repouso) avaliará a VFC na posição sentada, 
os dados devem ser registrados 05 vezes 
com intervalos de 02 minutos. A fase II (teste 
de esforço físico) terá 04 subfases com con-
tínua monitorização dos avaliados. A subfase 
I (aquecimento) terá 04 minutos com veloci-
dade de 02 Km/h. A subfase II (pleno exercício) 
terá 04 minutos, com velocidade de 04 Km/h. 
A subfase III (progressão) se prolongará até o 
paciente atingir a intensidade correspondente 
ao limiar anaeróbico (aumento súbito da FC) 
com velocidade acrescida de 0,4 km/h a cada 
02 minutos. Esse nível será diferenciado para 
cada voluntário, a depender de seu condi-
cionamento físico. Por fim, a subfase IV (acima 
do limiar anaeróbico) terá 02 minutos e última 

velocidade aumentada em 0,4 Km/h. Ao final 
de cada subfase, os pacientes serão questio-
nados quanto ao grau de percepção da inten-
sidade do cansaço respiratório, através da es-
cala de BORG modificada. A participação dos 
pacientes será cancelada se houver hiperten-
são arterial, FC de repouso acima de 100 
bpm, frequência respiratória acima de 25 ipm, 
SatO2 menor que 88%, temperatura acima de 
37°C, mal-estar, tontura ou que não estejam 
com roupas confortáveis. Os dados obtidos 
serão tabulados em planilha de texto e pos-
teriormente analisados por testes estatísticos 
específicos. Por fim, esse protocolo foi sub-
metido à apreciação do Comitê de Ética e Pes-
quisa da Universidade Tiradentes e após sua 
aprovação serão iniciados as determinações 
do limiar anaeróbico em pacientes asmáticos.

PREVENÇÃO DE QUEIMADURAS

Camila Cunha Dourado (Residente em 
Saúde Coletiva-Unit/ camila.farma@yahoo.
com.br); Marise Santos Cunha (Residente 
em Saúde Coletiva- Unit/marisescunha@

hotmail.com); Raissa de Figueiredo Cabral 
(Residente em Saúde Coletiva-Unit/

raycabral16@hotmail.com); Rosane Souza 
Freitas (Residente em Saúde Coletiva-Unit/
rosane_freitas@hotmail.com); Raquel dos 

Reis Tavares (Enfermeira e preceptora 
da Residência em Saúde Coletiva/quel.

tavares@hotmail.com); Adriana Karla de 
Lima (Professora-UNIT/adrianaklima@
yahoo.com.br); Simone Alves Garcez 

Guedes (Coordenadora de Pós-Graduação 
LATU SENSO da Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva Unit/ 
simonegguedes@yahoo.com.br).

A pele é o maior órgão do corpo humano, cor-
responde a 16% do peso corporal, ela recobre 
todo o corpo determinando seu limite com 
o meio externo. As queimaduras são lesões 
no tecido que reveste o corpo, provocada 
por agentes térmicos, químicos, radioativos 
ou elétricos, capazes de desconstruir com-
pletamente ou parcialmente o tecido e seus 
anexos, e até atingir camadas mais internas 
como os músculos, tendões e ossos. Para o 
primeiro atendimento, é importante avaliar a 
gravidade de cada caso e saber a classificação 
das queimaduras, principalmente em relação 
ao agente causador, a extensão, a profun-
didade, a gravidade e o período evolutivo. 
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O objetivo deste trabalho foi produzir con-
hecimento de promoção à saúde junto a es-
tudantes, no município de Aracaju utilizando-
se como meio sensibilizador uma peça teatral, 
voltada ao tema prevenção de queimaduras 
e primeiro atendimento.  Já que muitas des-
sas mortes como trás a literatura acontecem 
em domicílio e são causadas normalmente 
por líquidos fervendo sobre o corpo, em cri-
anças e no idoso por chama direta. Ainda é 
dramático o quadro epidemiológico de qui-
emadura e ações de promoção são de grande 
valia, proporcionando um prognóstico final 
favorável, esse dependente do primeiro at-
endimento. Dessa maneira, é preciso ter ha-
bilidade, competência e estar atualizado para 
contribuir na redução do índice de mortali-
dade, diminuindo o número de complicações, 
sequelas físicas e patológicas. Tudo isso irá 
gerar a possibilidade de êxito final, para o indi-
víduo acometido, podendo o mesmo retornar 
a sua família e vida social. Assim, os conceitos 
repassados por agentes promotores de saúde 
deverão ser conduzidos de maneira didática, 
com linguagem fácil onde seu recurso possa 
ser compreendido por todos os envolvidos e 
com a proximidade dos festejos juninos é real 
a necessidade de abordar, conceitos como o 
atendimento inicial em caso de queimaduras, 
devendo ser feito em escolas, principalmente 
pela facilidade de comportamento de risco 
pela criança ou adolescente, os fogos de ar-
tifício são de fácil aquisição, pelo baixo custo, 
por serem bem coloridos acabam  esconden-
do seu aspecto perigoso. 

ESTUDO CLINICOPATOLÓGICO 
DE UMA SÉRIE DE CASOS 
DE AMELOBLASTOMAS 

DIAGNOSTICADOS EM UM SERVIÇO 
PÚBLICO DO NORDESTE BRASILEIRO.

Cristinne Andrade Melo (cristinne-
andrade@hotmail.com); Lucas Emanuel 
Tenório Fernandes Teles; Manoel Roque 
Paraíso Santos Filho; Tito Marcel Lima 
Santos; Lélia Batista de Souza; Edvaldo 

Dória dos Anjos

Objetivo: Realizar um estudo clinicopatológi-
co de uma série de casos de ameloblastomas. 
Métodos: No presente estudo foi realizada 
uma análise comparativa clinicopatológica de 
47 casos de ameloblastomas diagnosticados 

no Serviço de Anatomia Patológica da discipli-
na de Patologia Oral da UFRN. Os dados com-
pilados foram distribuição demográfica (sexo, 
idade, raça e localização anatômica da lesão), 
tipo de tratamento e padrões histopatológi-
cos. Resultados: De acordo com os dados ex-
iste uma distribuição similar entre os sexos 
(masculino 48,9% e feminino 51,1%), média de 
37, 9 anos de idade (picos na segunda e ter-
ceira década de vida), raça branca (62,2%), lo-
calização no corpo da mandíbula (90,7%). Dos 
casos, as lesões classificadas como sólidas, 
foram as mais representativas (85,1%), segui-
das das unicísticas (10,6%) e periféricas (4,3%). 
Histologicamente, as 40 lesões do tipo sólido, 
32,5% apresentavam padrão plexiforme, 30% 
folicular, 10% desmoplásico, acantomatoso 
e de células basais 5% e de células granulo-
sas 2,5%. Nas lesões de padrão combinado, o 
padrão folicular/acantomatoso correspondeu 
a 5%, folicular/de células claras, plexiforme/
acantomatoso, plexiforme/de células ba-
sas e de células basais/de células granulosas 
se apresentavam com 2,5%. O tipo de trata-
mente instituído variou entre marsupialização, 
excisão local, enucleção com curetagem ou 
ressecção. Conclusão: O ameloblastoma apre-
sentou um perfil clinicopatológico semel-
hante àquele descrito na literatura, caracteri-
zado pela maior ocorrência da forma sólida, 
na segunda e terceira décadas de vida e em 
mandíbula, com organização histopatológica 
plexiforme e folicular. 

AVALIAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 
E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM 
PACIENTES NORMOTENSOS 
SUBMETIDOS A EXODONTIA 

SIMPLES.

Cristinne Andrade Melo (cristinne-
andrade@hotmail.com); Lucas Emanuel 
Tenório Fernandes Teles; Rafael Barreto 
Vieira Valois ; Juliana Batista de Melo da 
Fonte; Maria de Fátima Batista de Melo; 

Ricardo Luiz Cavalcanti de Alburquerque-
Júnior

Avaliar o comportamento da na pressão san-
guínea sistólica (PAS) e diastólica (PAD), bem 
como na frequência cardíaca (FC) em pa-
cientes normotensos submetidos a procedi-
mentos ambulatoriais de exodontias simples. 
Método: O estudo foi realizado com 42 pa-
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cientes normotensos e sem histórico de hi-
pertensão, da Clínica Odontológica do curso 
de Odontologia da Universidade Tiradentes 
(UNIT/SE). Os valores da PAS, PAD E FC foram 
aferidos durante o procedimento cirúrgico, 
previamente estratificado em cinco fases: 1- 
dez minutos antes do procedimento; 2- após a 
anestesia; 3- após a exodontia; 4- após a sutu-
ra; 5- dez minutos depois do procedimento 
devidamente aferidos e registrados. Os dados 
foram analisados pelo teste Anova com exten-
são tukey (p<0,05) (CEP 371212). Resultados: 
O valor médio da PAS/PAD obtido nas fases 
iniciais foi de 116±6,4/73,2±9,9 mmHg, e da 
FC foi de 66,4±9,1 bpm. Foi verificada uma 
variação média crescente da PAS/PAD 4,0/6,4 
mmHg entre as fases 1 e 2 e 11,5/2,4 mmHg 
entre as fases 2 e 3, e decrescente de 4,4/2,0 
mmHg entre a 3 e 4 e de 4,6/2,6 mmHg entre 
a 4 e 5. Todas as diferenças nas medidas de 
PAS foram significativas (p<0,05), enquanto 
que para a PAD, apenas as variações entre as 
fases 1 e 2 e entre a 4 e 5 foram significati-
vas (p<0,05). A FC apresentou variação média 
crescente de 4,4 bpm entre as fases 1 e 2, 1,5 
bpm entre a 2 e 3, e decrescente de 3,9 bpm 
entre a 3 e 4, e 3,5 bpm entre a 4 e 5. Houve 
diferença significativa apenas entre as fases 2 
e 3 (p<0,05). Conclusão: As oscilições signifi-
cativas da pressão arterial, sistólica e diastóli-
ca, e frequência cardíaca durante exodontias 
simples sugerem que o atendimento odon-
tológico pode representar um fator de risco 
para pacientes cardiopatas, especialmente hi-
pertensos descompensados.

RELATO DE EXPERIÊNCIA 
INOVADORA NO SUS ARACAJU:  

PROJETO CURTA SUS

Chenya Valença Coutinho (chenya.
coutinho@gmail.com); Angela Maria 

Melo Sá Barros (angelsamelo@hotmail.
com); Murilo de Brito Andrade (murilo.

andrade@aracaju.se.gov.br)

O projeto ‘Curta SUS’ surgiu com o objetivo 
de articular as ações de promoção e preven-
ção à saúde, estruturando-se no SUS Aracaju 
como proposta inovadora utilizando a lin-
guagem cinematográfica como disparadora 
de reflexões e debates. A vivência comprova o 
potencial da arte como importante ferramenta 
de educação em saúde, pautada na promoção, 
prevenção e atenção à saúde; visando garantir 

a integralidade, a universalidade e a equidade 
a partir do estímulo da autonomia e da co-
responsabilização social. METODOLOGIA: 
Apostando no potencial subjetivo da arte e na 
popularidade alcançada pelo cinema, o proje-
to investe na aproximação dos profissionais da 
saúde com seus usuários e com dispositivos do 
território. Dentro de uma periodicidade pro-
gramada, a agenda é estruturada e os curtas 
metragens são exibidos. Nesse momento, são 
convidados profissionais de saúde, assistência 
e/ou educação, além de outros sujeitos da co-
munidade, que logo após a exibição partici-
pam de uma roda de conversa sobre o tema 
abordado na perspectiva da educação popular 
em saúde, compartilhando sensações e mobili-
zações consequentes ao filme assistido. Assim, 
o facilitador da roda pode trazer informações 
sobre saúde que complementem, somem, rat-
ifiquem ou retifiquem as idéias circulantes na 
roda. OBJETIVOS: Objetiva-se que através da 
interface entre a arte e a educação popular em 
saúde, o sentido de aprendizagem ultrapasse 
a racionalidade instrumental, contribuindo as-
sim para a promoção e prevenção à saúde e 
além da formação de cidadãos e profissionais 
de saúde partícipes e autônomos. RESULTA-
DOS: O Projeto Curta SUS, prevê a superação 
da concepção de saúde como ausência de 
doença e a amplia para uma produção social, 
subjetiva, econômica e cultural, percebe-se a 
arte como valiosa ferramenta para o cuidado e 
educação e saúde promovido pelos profissio-
nais de saúde e em especial os profissionais da 
enfermagem, a fim de buscar o fortalecimento 
da articulação entre escolas, CRAS, CREAS, 
CAPS e outros, proporcionando em cada in-
tervenção o encontro de atores inseridos em 
diferentes espaços. Segundo Alvin e Ferreira, 
2007, a mudança de perspectiva no pensar e 
fazer da enfermeira no campo da educação 
popular em saúde agrega seu papel educativo 
ao resgate da pessoa como cidadã, participa-
tiva e consciente de sua condição de vida.
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A SEPSE NO ÂMBITO HOSPITALAR

Inaclésia Maria da Silva Paixão 
(inaclesiamsp@hotmail.com). Idalina Maria 

Nascimento de Lemos (lemos.idalina@
hotmail.com) Juliana Válido Barreto 

(Juliana_vaalido@hotmail.com) Luciano 
da Costa Viana (Professor orientador/ 

lucviana@uol.com.br). 

Introdução: Sepse, ou septicemia, consiste em 
uma síndrome decorrente de um processo in-
feccioso generalizado, causado pela invasão 
da corrente sanguínea por agentes infecci-
osos, principalmente bactérias e fungos. Esta 
síndrome caracteriza-se por apresentar um 
variável espectro clínico, envolvendo des-
de uma síndrome de resposta inflamatória 
sistêmica (SIRS) até a disfunção de múltiplos 
órgãos. A mesma é considerada a principal 
causa de letalidade em unidades de terapia 
intensiva. Dados de estudos epidemiológicos 
brasileiros, coordenados pelo o Instituto Lati-
no-Americano de Sepse (ILAS), apontam que 
cerca de 17% dos leitos de UTIs em nosso país 
são ocupados por pacientes com sepse grave; 
e a taxa de mortalidade chega a alcançar 55% 
dos pacientes que apresentam sepse nas UTIs 
brasileiras, havendo importante heterogenei-
dade entre as instituições de saúde, que pode 
variar entre 30% e 70%.O enfermeiro deve está 
esta preparado para detectá-la precocemente, 
pois  é o membro da equipe  que permanece 
ao lado do paciente durante todo processo 
de internação, o mesmo deve perceber   e 
reconhecer as alterações principalmente dos 
sinais vitais no início da sepse para um prog-
nóstico positivo Metodologia/ objetivo: Esta 
pesquisa apresenta uma revisão bibliográfica 
baseada em livros e artigos científicos de 2008 
a 2013, foi feita a partir dos descritores sepse, 
choque séptico e unidade de terapia inten-
siva através da base de dados Scielo/Medline 
relaciona. Com objetivo de explanar a fisiopa-
tologia, suas principais causas, sinais e sinto-
mas abordando protocolo de atendimento a 
sepse, e o contexto da enfermagem que pos-
sui  papel primordial na identificação precoce 
desta patologia sendo assim o tratamento se 
torna eficaz e ocasionando a redução da le-
talidade. Resultado: A sepse é a maior causa 
de mortalidade na UTI, para reverter isso foi 
criada a campanha de sobrevivência a sepse, 
demostrando a importância de diagnostica-la 
precocemente, mediante a isso temos a equi-
pe multiprofissional que deve está capacitada 
e atualizada sobre conhecimentos de sepse, 
além disso, temos a enfermagem como o 
membro da equipe que permanece em con-

tato constante com o paciente, sendo assim 
técnicos e auxiliares, devem ser treinados pela 
enfermeira para estarem cientes do protocolo 
e assim ter percepção dos sinais e sintomas 
inicias da sepse para contribuir com diagnos-
tico e dar inicio a um tratamento o mais pre-
coce possível. Referência bibliográfica :  Salo-
mao R, Diament D, Rigatto O,Gomes B, Silva E, 
Carvalho NB et al. Diretrizes para tratamento 
da sepse grave/choque séptico: abordagem 
do agente infeccioso   controle do foco infec-
cioso e tratamento antimicrobiano. Rev Bras 
Ter Intensiva. 2011; 23(2): 145-157. Alexandre 
Baggio Todeschini1, Fabiana Schuelter-Trevi-
sol Sepse associada ao cateter venoso central 
em pacientes adultos internados em unidade 
de terapia intensiva. Rev. Bras Clin Med. São 
Paulo, 2011 set-out;9(5):334-7. Reinhart K, 
Daniels R, Machado FR O ônus da sepse: uma 
chamada em apoio ao Dia Mundial da Sepse 
2013. Rev. Bras Ter Intensiva. 2013; 25(1): 3-5 

A ULTRACAVITAÇÃO NA AÇÃO NAS 
CÉLULAS ADIPOSAS

Isadora Moreira Saraiva/
isaadoramsaraiva@gmail.com; Keila 
Geovana Santana Rodrigues/keila_

geovana@hotmail.com; Licia Santos 
Santana; licia2s@hotmail.com; Daniela 

Teles de Oliveira/danidto@hotmail.com

Isadora Moreira Saraiva (Fisioterapia-UNIT/
isaadoramsaraiva@gmail.com) Keila Geovana 
Santana Rodrigues (Fisioterapia-UNIT/keila_
geovana@hotmail.com); Licia Santos Santana 
(Professora de Fisioterapia dermatofuncional-
UNIT/licia2s@hotmail.com) Daniela Teles de 
Oliveira (Professora de Fisoterapia na Atenção 
Básica-UNIT/danidto@hotmail.com)
O ultrassom é um recurso que pode variar em 
alta e baixa frequência e potência, causando 
diferentes efeitos no tecido a ser tratado. O 
ultracavitação é um tipo de ultrassom que 
pode agir como cavitação estável (formação 
de bolhas que oscilam de um lado para outro 
dentro das ondas de pressão do ultrassom), 
ou como cavitação instável (consequência 
de um volume de líquido submetido a uma 
pressão suficientemente baixa podendo oca-
sionar o rompimento da bolha). Esse processo 
mecânico é produzido através de equipamen-
tos de ultrassom de altas potências ou baixas 
frequências, associados a altas temperaturas 
ocasionadas pelo fenômeno da cavitação que 
são suficientes para destruir o tecido focali-
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zado, agindo seletivamente nas células adi-
posas. Objetiva-se neste estudo observar o 
efeito da ultracavitação nas células adiposas, 
através de uma revisão bibliográfica a respeito 
das abordagens mais adequadas e utilizadas 
na prática clínica. Nesta revisão foram utiliza-
das as bases de dados informatizadas, tendo 
como descritores de assunto: fisioterapia, teci-
do adiposo, ultrassom. Evidenciou-se carência 
científica quanto à utilização da ultracavitação 
nas pesquisas, porém os poucos estudos en-
contrados não feitos em humanos, compro-
varam sua eficácia na redução de células ad-
ipócitas, portanto esta é uma prática muito 
utilizada em clínicas. Coleman e col. 2009, afir-
mam que as ondas da ultracavitação criam cic-
los de compressão que exercem pressão posi-
tiva e ciclos de expansão que exercem pressão 
negativa criando uma inúmera quantidade de 
nanobolhas que os diferenciam do ultrassom 
convencional. Estas nanobolhas acumulam 
energia e crescem até que se tornem instáveis 
e implodem nas cavidades do líquido intersti-
cial no tecido adiposo, este efeito pode levar 
a ruptura das células de gordura. Focalizando 
esta energia ultrassônica para derme, pode le-
var a redução de gordura e da espessura da 
camada adiposa. De acordo com Meyer 2012, 
em um estudo experimental, randomizado e 
controlado, com amostra de 12 coelhos albi-
nos divididos em 3 grupos de 4 animais, os 
quais foram submetidos a uma dieta para 
aumentar o tecido adiposo, posteriormente, 
receberam o Ultracavitação na região ventral. 
Os animais do grupo 1(G1) não receberam 
aplicação da Ultracavitação, do grupo 2(G2) 
receberam 3 minutos, 30 W, modo contínuo 
a 100% cada 2 ERAS= 441,02 J/cm2, o grupo  
3(G3) 7 minutos, 30 W, modo contínuo a 100% 
cada 2 ERAS= 1029 J/cm2. Após 24 horas foi 
realizada a biopsia que obteve como resulta-
do a diminuição do número de adipócitos e 
da espessura da derme, ocorrendo destruição 
das células adiposas ao mesmo tempo em que 
foi percebida a manutenção da integridade de 
estruturas circunvizinhas. Através da análise 
de estudos com o ultracavitação comprovou-
se falta de estudo que potencialize a redução 
das células adiposas. Sugerimos a realização 
de novas pesquisas com a ultracavitação, prin-
cipalmente em humanos, e ensaios clínicos 
que possibilitarão respostas mais substanciais 
quanto à contribuição deste recurso na fisi-
oterapia.

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NÃO 
FARMACOLÓGICOS NO ALÍVIO DA 

DOR EM PARTURIENTES: BANHO DE 
CHUVEIRO

Danielle Souza de Santana (danielle.
souza@hotmail.com), Rubneide Barreto 
Silva Gallo (rubneidegallo@gmail.com), 

Silvana Maria Quintana (quintana@fmrp.
usp.br), Alessandra Cristina Marcolin 
(dralemar@uol.com.br), Licia Santos 

Santana (licia2s@hotmail.com)

A dor no trabalho de parto é influenciada não 
apenas pelas características individuais das 
parturientes, mas também por suas experiên-
cias psicológicas e por fatores culturais, étnic-
os, sociais e ambientais. A água aquecida induz 
a vasodilatação periférica e redistri¬buição do 
fluxo sanguíneo, promovendo relaxamento 
muscular. O mecanismo de alívio da dor por 
banho de chuveiro durante o trabalho de par-
to é a redução da liberação de catecolaminas 
e elevação das endorfinas, reduzindo a ansie-
dade e promovendo a satisfação da parturi-
ente, assim exercendo influência positiva so-
bre a dor (SIMKIN; BOLDING, 2004; CLUETT et 
al., 2008). OBJETIVO: Avaliar o efeito do banho 
de chuveiro no alívio da dor, durante a fase 
ativa do trabalho de parto. MÉTODOLOGIA: 
Esta pesquisa trata-se de um ensaio clínico 
controlado, do tipo intervenção terapêutica, 
realizada no Hospital das Clinicas da Facul-
dade de Medicina de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo, aprovado pelo comitê 
de Êtica em Pesquisa HCRP e FMRP-USP, com 
ofício nº 2954/2011, a qual houve inclusão de 
30 parturientes admitidas no pré-parto para 
assistência ao processo de parturição, onde 
receberam a terapêutica banho de chuveiro, 
com temperatura da água em torno de 37 a 
38°C, com a ducha sobre a região lombar, por 
30 minutos, para avaliar o grau de dor por 
meio da escala analógica visual (EAV), antes 
e após a terapia. RESULTADOS: Os resultados 
obtidos mostram que houve diminuição 32 
mm da dor quando submetida à EAV, sendo 
o grau de 84 mm antes e 52 mm depois da 
terapêutica, havendo uma redução da dor das 
pacientes em trabalho de parto ativo, com 
dilatação cervical de 4-5 cm. Apesar de ser um 
estudo com uma amostra pequena percebe-
se que houve redução significativa da inten-
sidade da dor pela avaliação da EAV na fase 
ativa do trabalho de parto, após a aplicação 
da terapêutica do banho de chuveiro, com-
provando a eficácia da terapêutica. 
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CINE PSI

SANTOS, Itana Kaléia Araújo Carneiro dos 
(Psicologia   itana.kaleia@hotmail.com); 
SILVA, Kaleb Braga C. R. da (Psicologia   

kaleb.bcr@hotmail.com); SILVA, Marcela 
Santos (Psicologia   presley.marcela@

hotmail.com); SANTOS, Mariana Cândida 
(Psicologia   mariana.candidaa@hotmail.

com); SILVA, Martina Indira Jesus da 
(Psicologia   martina_indira@hotmail.

com); RIBEIRO, Mateus Jeconias Andrade 
(Psicologia - sagaz.eu.eu@gmail.com); 

RIOS, Pricilla Lopes de Oliveira (Psicologia   
thithylla@hotmail.com); CARDOSO, Rariza 

Mozine (Psicologia   rariizamozine@
hotmail.com); GOIS, Roberta Macedo 

(Psicologia - roberta.mgois@gmail.com); 
SANTOS, Weslley (Psicologia   leycorreia@
hotmail.com); CO:AUTOR: SOUZA, Ramon 

José Ayres (Ramon.souza@usp.br).

O Cine Psi é um projeto de extensão de caráter 
interdisciplinar e consiste em promover a ar-
ticulação entre o cinema e a Psicologia por 
meio de exibições de filmes/documentários 
e debates. O projeto vigora desde o primeiro 
semestre de 2011, e tem proporcionado o cin-
ema como suporte ilustrativo para as diver-
sas expressões e entendimentos psicológicos, 
além da abertura de discussões das Psicolo-
gias fora do contexto de sala de aula. Entre 
os objetivos do Cine Psi destacam-se: Tornar 
os temas da psicologia mais próximos da apli-
cação prática; tirar da abstração os conceitos 
da Psicologia, trazendo-os à realidade do in-
teressado; discutir os temas da Psicologia com 
uma abordagem alternativa; incentivar o po-
tencial crítico-reflexivo do aluno. A metodo-
logia utilizada baseia-se na exibição mensal 
de filmes/documentários de diversas temáti-
cas com a finalidade de fazer cumprir os ob-
jetivos citados anteriormente. As discussões 
são mediadas por docentes convidados, e são 
eles responsáveis pela temática a ser abor-
dada e o filme a ser trabalhado. As exibições 
acontecem na Universidade Tiradentes (UNIT)   
campus Farolândia, em salas e horários pré-
definidos pela organização do evento. O Cine 
Psi ganhou credibilidade no curso de Psico-
logia e tem gerado discussões essenciais no 
processo crítico-reflexivo dos alunos, con-
tribuindo para potencializar discussões no 
âmbito acadêmico. Tem-se ainda conseguido 
um público diversificado, desde graduandos 
e egressos de Psicologia, até estudantes de 
outros cursos, como Direito e Serviço Social, 
abrangendo um público de mais de 500 pes-
soas. O Cine Psi desenvolveu atividade na 

programação dos eventos: Dia da Consciência 
Negra organizado pela UNIT e na 14ª Semana 
de Psicologia da UNIT. Acredita-se que há o 
cumprimento dos objetivos estabelecidos, 
os ganhos advindos vinculam-se à inserção 
e discussão de conteúdos diversificados que 
circundam as Psicologias no cotidiano estu-
dantil. Sabe-se que, o cinema faz-se instru-
mento de grande importância na mediação de 
inúmeras discussões e, atrelada à Psicologia 
pode servir de articulador de saberes críticos-
reflexivos, que proporcionam a compreensão 
e enriquecimento das expressões e entendi-
mentos psicológicos. 

PROJETO POSSO AJUDAR: O 
ACOLHIMENTO AO IDOSO COMO 
PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO.

AUTORES: SILVA, Martina Indira Jesus 
da (Psicologia   martina_indira@hotmail.

com); ROSA, Natali Santana da (Psicologia   
natalirosaa@hotmail.com); ROSA, 

Néria Santana da (Psicologia   neriaa_@
hotmail.com); CO-AUTOR:José Arnaldo 

Vasconcelos Palmeira (e-mail: jose_
arnaldo@unit.br).

O  Posso ajudar   Saúde solidária da Universi-
dade Tiradentes   UNIT  é um projeto de cunho 
solidário e humanizado, funciona na prática, 
com a distribuição de alunos voluntários dos 
cursos de saúde da UNIT em entidades ben-
eficiadas, que necessitam de apoio voluntário 
para desenvolver um melhor trabalho. Dentre 
essas instituições, encontra-se o Lar de Idosos 
SAME, o qual recebeu o  Posso Ajudar  pela 
necessidade de acolhimento do idoso, onde 
foi possível perceber através de um olhar in-
vestigativo que os asilados, têm suas capaci-
dades de adaptação diminuídas, tornando-os 
cada vez mais sensíveis ao contexto em que 
vivem, visto que a maioria deles não está na 
instituição por opção. As restrições físicas e 
psicológicas implícitas pelo envelhecimento 
dificultam ainda mais o processo de adap-
tação em um novo ambiente. Essas restrições 
podem causar implicações no bem-estar do 
indivíduo, tonando-se mais grave com o aban-
dono por parte dos familiares, quebrando-se, 
dessa forma, os vínculos afetivos, situação esta 
muito comum no Lar de Idosos SAME. O obje-
tivo do projeto foi acolher os idosos do SAME, 
promovendo a escuta ativa e qualificada, o 
estabelecimento de vínculos e adaptação do 
idoso à instituição. Desenvolvendo também 
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nos voluntários a capacidade de crítica e re-
flexão acerca da humanização na saúde, numa 
sociedade onde ocorre crise de alteridade e 
falência do social. Dessa maneira, articula-se 
teoria e prática e, por conseguinte, produção 
de conhecimento. A metodologia utilizada 
para tanto foi a observação e escuta ativa dos 
idosos, incentivando à contação de histórias, 
trabalhando a memória. Outra atividade de-
senvolvida foi a do banho de sol, que muitos 
asilados não tinham a oportunidade de fazê-
lo por serem deficientes físicos. Atividades 
lúdicas, tais como: canto de músicas antigas, 
bingo, incentivo à dança, executadas com o 
escopo de aumentar a autoestima, desenvolv-
er vínculos afetivos entre os idosos e a ativi-
dades físicas. Os resultados mostraram que o 
acolhimento foi um processo que possibilitou 
a formação de vínculos entre os idosos com os 
estagiários, aumentando a interação social, e a 
diminuição do isolamento. Além de conhecer 
a realidade do idoso institucionalizado, que é 
marcada pelo abandono e impessoalidade no 
cuidar, o que levam a um processo de dete-
rioração física e mental, mais acelerado que o 
normal. As ações solidárias oportunizou aos 
voluntários a reflexão sobre a humanização e 
o resgate do cuidado na saúde, ampliando-se 
os espaços críticos e reflexivos não reduzindo 
a subjetividade em imagem, como preponde-
ra atualmente, uma prática utilitarista e tecni-
cista, revelando-se esvaziada de humanização. 
Salienta-se ainda que essa experiência propor-
cionou aos voluntários do curso de Psicologia 
constatar a suma importância do psicólogo 
cuidar do cuidado do outro.

VISITA A TRIBO KARIRI-XOCÓ: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS 
GRADUANDOS DE ENFERMAGEM

Márcia Conceição santana Almeida 
(marcia40enf@yahoo.com.br );Rebecka 
Dyana Melo de Queiroz (rbk_dyana@

hotmail.com); Sabrina Barbosa de Amorim 
(sabrina89jr@hotmail.com); Ângela Maria 

Melo Sá Barros (angelsamelo@hotmail.
com); Gilton Kennedy

Introdução: Os Kariri-Xocós estão localizados 
na região do baixo São Francisco, no município 
alagoano de Porto Real de Colégio As refer-
ências a Xocó (ou Ciocó) remontam ao século 
XVIII, segundo relatos encontrados dos jesuí-
tas que aportaram na região. A denominação 

Kariri-Xocó foi adotada como consequência 
da fusão ocorrida há cerca de 100 anos entre 
os Kariri de Porto Real de Colégio e parte dos 
Xocó da Ilha de São Pedro, hoje  liderança da 
aldeia está dividida entre “cacique” e “pajé”. 
Entende-se como Extensão todo processo in-
terdisciplinar, educativo, cultural, científico e 
político que promove a interação entre a uni-
versidade e outros setores da sociedade; medi-
ados por alunos de graduação orientados por 
um ou mais professores, dentro do principio 
constitucional da indissociabilidade com o En-
sino e a Pesquisa. (BRASIL, 2013). Dessa forma, 
o objetivo deste trabalho as ações adotadas 
de forma dinâmica e demonstrativa através 
dos acadêmicos de enfermagem. Trata-se de 
um relato de experiência, através da Extensão 
Universitária na área recreativa e de ensino da 
Tribo Indígena Kariri-Xocós,  com o propósito 
de levar  a comunidade orientações sobre pre-
ventivas sobre: DSTs, HAS, DM entre outros. 
Metodologia: foi de forma expositiva e pes-
soal, na ocasião foram realizadas atividades 
técnicas como: aferição de PA, orientações 
sobre uso de preservativos e contraceptivos e 
visita domiciliar, o dados foram coletados por 
graduandos de enfermagem no dia do evento 
e durante o atendimento preencheram  o pla-
nilha de dados. Resultados: Foram atendidos 
85 indígenas sendo que: 69% eram do sexo 
feminino e 31% sexo masculino; as idades 
variavam entre 11 e 105 anos; desses somente 
12% faziam uso exclusivo de ervas medicinal, 
os demais usavam outros tipo de medicação. 
Quando questionados acerca da hipertensão 
e do diabetes: 16,5% diziam ser hipertensos; 
3,5% são diabéticos; 31,7% não sabiam re-
sponder, foram identificados hipertensão em 
10,8% e hiperglicemia em 2,4% dos atendidos 
(realizados pela graduação de biomedicina) , 
estes receberam encaminhamento para UBS 
da região a fim de serem acompanhados. 
Quanto ao tabagismo: 74,1% são fumantes, 
diante da origem cultural o hábito de fumar 
não tivemos abordagem antitabagista, pois 
para isso será necessário uma abordagem 
étnica cuidadosa. A visita domiciliar ao  pajé  
aposentado com 105 anos proporcionou in-
tenso ganho de saber, pois este tinha seus 
sinais vitais dentro dos parâmetros normais, 
orientado no tempo e espaço, tendo sua acui-
dade visual prejudicada, talvez devido sua 
idade. Conclusão: Foram realizadas 85 atendi-
mentos de enfermagem, com várias outras 
ações junto a comunidade em conjunto as 
graduações participantes do evento, a du-
ração em saúde realizada pela enfermagem 
dentro das pertinências das atribuições que 
lhes são conferidas, deu-se através de orien-
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tações acerca dos temas abordados como a 
prevenção das DSTs, HAS, DM, entre outros, 
foram distribuição de panfletos educativos e 
preservativos masculinos a comunidade, sen-
do recebido pela comunidade e forma muito 
receptiva. A experiência nos revelou a necessi-
dade de refletir sobre a importância das ações 
extensionistas para a sociedade e o quanto se 
faz relevante a Educação em Saúde nas comu-
nidades distantes destas oportunidades.

O LÚDICO COMO PROCESSO PARA O 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

SANTOS, Itana Kaléia Araújo Carneiro 
dos (Psicologia   itana.kaleia@hotmail.
com); SILVA, Martina Indira Jesus da 
(Psicologia   martina_indira@hotmail.

com); ROSA, Natali Santana da (Psicologia   
natalirosaa@hotmail.com); ROSA, Néria 

Santana da (Psicologia   neriaa_@hotmail.
com); CO-AUTORA: PIRES, Lígia Maria 

Lorenzetti de Sanctis (Psicologia / e-mail: 
ligia_mlsp@hotmail.com)

A realidade das escolas públicas brasileiras 
é marcada pela falta de estrutura física; fun-
cionários desmotivados; falta de recursos que 
resultam em problemas como a violência; 
agressividade entre alunos; evasão escolar; 
relações interpessoais deterioradas; questões 
ligadas à sexualidade; entre outros. A Escola 
Estadual Francisco Portugal localizada no 
bairro Augusto Franco, na cidade de Aracaju, 
não foge a essa realidade, situação esta, con-
statada partir de um olhar crítico durante visi-
tas realizadas para à disciplina de Psicologia 
Escolar com o intuito de investigar a atuação 
do psicólogo dentro dessa conjuntura. Diante 
desse contexto foram promovidas atividades 
lúdicas no âmbito infantil que pudessem 
auxiliar no desenvolvimento físico, cognitivo, 
emocional e psicossocial, pelo fato das mes-
mas proporcionarem à criança a elaboração 
de suas vivências básicas e/ou traumáticas, 
promovendo desse modo, alegria, diverti-
mento, autoestima, associada à saúde e bem-
estar. Por meio da inserção da afetividade, 
que acompanha os processos psíquicos, dan-
do um colorido à cognição, às percepções, 
às emoções, requisitos estes imprescindíveis 
no processo de humanização na vida dessas 
crianças, amenizando o sofrimento ou pelo 
menos desfocando-o. Deste modo, as ativi-
dades ajudam as crianças em seus vínculos 

afetivos, podendo ajudá-los no desenvolvi-
mento de relações interpessoais. Assim, a 
possibilidade de uma Psicologia preventiva, 
preocupada não apenas com o ser doente, 
oprimido, debilitado, mas sim trabalhando 
no ambiente em que a criança está inserida, 
e melhorando suas relações de afetividade. 
O objetivo da atividade foi contribuir no de-
senvolvimento cognitivo e psicossocial, de 
crianças da Escola Estadual Francisco Portu-
gal. Além de utilizar o humor afetivo humani-
zado como recurso terapêutico preventivo. 
A estratégia metodológica empregada para 
desenvolver foi executada por meio de pro-
moção de atividades lúdicas de cunho educa-
tivo, com crianças da Escola Estadual Francisco 
Portugal, com faixa etária entre 04 a 07 anos.  
As atividades foram: conto de fadas, rodas de 
estórias, dinâmicas, desenho e pintura. Foram 
utilizadas fantasias de personagens do imag-
inário infantil para o conto de fadas e a roda 
de estórias; acessórios coloridos e brinquedos 
para as dinâmicas; papel ofício, lápis preto, 
tinta guache para os desenhos e pinturas, 
além da distribuição de lanches e brindes para 
o encerramento das atividades. Os resultados 
obtidos através das atividades lúdico-educa-
tivas é a possibilidade de ter influenciado no 
desenvolvimento das crianças, visto que pro-
moveu a interação social das mesmas. Colab-
orando, dessa maneira, para potencializar os 
vínculos afetivos, através da alegria, do bom 
humor e do imaginário infantil. As atividades 
foram também um momento de lazer e des-
contração para os infantos da Escola Estadual 
Francisco Portugal. Vale salientar que todas 
as atividades postas em prática, conseguiram 
o envolvimento, interesse e participação das 
crianças. Essa experiência proporcionou aos 
voluntários a reflexão acerca da importância 
do lúdico na formação e desempenho profis-
sional, além de resgatar nos estudantes o afe-
to e a humanização, essenciais na atuação do 
psicólogo.
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 
NA CONSTIPAÇÃO PÓS-PARTO

Bárbara Sthefany de Oliveira Santos 
(barbara-sos@hotmail.com); Bruna Maria 
Alves Santos (bruna_maria@yahoo.com.
br); Daniela Teles de Oliveira (danidto@
hotmail.com); Luciana Beatriz Silva Zago 
(lsilvazago@yahoo.com.br); Lícia Santos 

Santana (licia2s@hotmail.com)

A constipação intestinal é definida como a 
presença de menos de três evacuações por 
semana, ou a pre¬sença de evacuação com 
dificuldade, ou esforço, ou incompleta no 
pós-parto. É um problema muito comum, 
devido às lesões e alterações na estrutura do 
intestino, que pode provocar o estreitamento 
ou diminuição dos movimentos. Os recursos 
fisioterapêuticos são importantes nessa fase, 
sendo os exercícios, a deambulação, a mas-
sagem intestinal e a alimentação os fatores 
principais para os resultados serem efetivos. E 
é muito importante lembrar que estas técni-
cas, tanto de exercício quanto de massagem, 
possuem poucas contraindicações, são fáceis 
de serem aplicadas, é de baixo custo e fácil 
adesão. Logo, o objetivo desse trabalho é re-
alizar uma revisão sobre os recursos fisiotera-
pêuticos disponíveis para serem utilizado na 
constipação intestinal no pós-parto. Trata-se 
de um estudo de revisão bibliográfica, per-
tinente presente nas bases de dados Scielo, 
Pubmed, PEDro, Medline, Bireme, Cochrane, 
onde foram utilizados os descritores do as-
sunto: puerpério; fisioterapia; constipação in-
testinal. Sendo, a constipação um problema 
bastante frequente na gestação e que pode 
persistir no puerpério, um estudo controlado 
e randomizado investigou os efeitos da mas-
sagem abdominal na função gastrointestinal 
e ingestão de laxantes por pessoas que têm 
esse problema. Observou-se, portanto, que 
a atuação da fisioterapia na constipação no 
pós-parto reduz os sintomas, assim diminui 
os aparecimentos de hemorróidas e melhora 
a qualidade de vida materna. 

 

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA 
DISPAREUNIA- DISFUNÇÃO SEXUAL: 

UM ESTUDO DE REVISÃO

Ellis Menezes Canuto (Fisioterapia-UNIT/
ellis_canuto@hotmail.com); Isadora 
Moreira Saraiva (Fisioterapia-UNIT/

Isadora_ Moreira @hotmail .com); Keila 
Geovana Santana Rodrigues (Fisioterapia-
UNIT/keila _geovana@hotmail.com); Licia 
Santos Santana (Professora de Fisioterapia 
na saúde da mulher-UNIT/licia2s@hotmail.
com); Paulo Autran Leite Lima (Professor 
de Fisioterapia da UNIT/ paulo_autran@

hotmail.com)

As disfunções sexuais constituem um prob-
lema que afeta a qualida¬de de vida em mui-
tas mulheres, dentre elas destacamos a dor 
pélvica crônica, a anorgasmia secundária (falta 
de orgasmo), o vaginismo, que é a dificuldade 
de relaxamento da musculatura vaginal no 
momento da relação sexual e a dispareunia, 
ou seja, dores no momento da relação sexual, 
como as principais manifestações anormais 
mais comumente encontradas. É importante 
ressaltar que a incidência da dispareunia é 
difícil de ser determinada visto que muitas 
mulheres não procuram atendimento. A dis-
pareunia é a dor genital que ocorre repetida-
mente antes, durante ou após o ato sexual. As 
causas mais comuns são doenças ginecológi-
cas ou contração excessiva da musculatura 
vaginal durante o ato sexual, devido a con-
flitos psicológicos relativos à sexualidade. O 
tratamento fisioterapêutico de maneira geral 
em orientações sobre anatomia pélvica e dis-
túrbios sexuais, educação comportamental, 
consciência corporal, dessensibilização vagi-
nal e massagem perineal, e reeducação da 
musculatura do assoalho pélvico através de 
cinesioterapia, utilização de cones vaginais, 
biofeedback e eletroestimulação. Esse trabal-
ho tem como objetivo demonstrar a eficácia 
da abordagem dos recursos fisioterapêuticos 
na dispareunia.Trata-se de um estudo de re-
visão bibliográfica, pertinente presente nas 
bases de dados Scielo, Pubmed, PEDro, Med-
line, Bireme, Cochrane, foram utilizados os de-
scritores do assunto:  Vida Sexual, Mulheres, 
Reabilitação, Ciências da saúde. No estudo de 
Fisher et al. (2007) a cinesioterapia foi utilizada 
com dilatador vaginal de diversos tamanhos, 
aplicando de forma gradativa e associados a 
técnica de relaxamento e contração dos mús-
culos do assoalho pélvico, por meio de uma 
expiração profunda, baseando-se na reedu-
cação de contração e relaxamento da muscu-
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latura do assoalho pélvico. O resultado encon-
trado foi que as pacientes tiveram benefícios 
no tratamento da dispareunia.Em estudo com 
23 pacientes portadoras de dispareunia, Wurn 
et al. (2004) demonstraram diminuição da dor 
sexual após 16 semanas de tratamento através 
da realização de massagem dos tecidos moles 
da região pélvica e da musculatura vaginal, 
com o objetivo de liberar áreas com acúmulo 
de colágeno. Os autores também referem que 
as pacientes participantes desse estudo que 
relatavam anorgasmia apresentaram orgasmo 
após a realização desse tratamento. Essa re-
visão nos permitiu concluir que a fisioterapia 
na dispareunia tem inúmeras técnicas que po-
dem ter di¬versas finalidades onde estes são 
eficazes ao tratamento desta disfunção obten-
do assim vários resultados satisfatórios. Entre-
tanto é fundamental que haja uma interação, 
multidisciplinar para trabalhar com esta alter-
ação na função sexual da mulher e estabelecer 
um aumento da eficácia da tera¬pêutica. 

O ESCOPO DE FUNCIONALIDADE 
COMO AVALIAÇÃO 

FISIOTERAPÊUTICA NA UNIDADE DE 
TERAPIA INTENSIVA

Ellis Menezes Canuto (Fisioterapia-
UNIT/ellis_canuto@hotmail.com); Keila 

Geovana Santana Rodrigues (Fisioterapia-
UNIT/keila _geovana@ hotmail.com); 

Gerlania Maria Silva de Mendonça 
(Fisioterapia-UNIT/ laniamendoca@
hotmail.com); Luciana Beatriz Silva 

Zago (Professora de Fisioterapia/UNIT/
lsilvazago@yahoo. com.br); Fernanda 

Santos Oliveira (Fisioterapeuta/fernanda. 
oliveira.5036@hotmail.com); Erika Ramos 

Silva (Professora de Fisioterapia/UNIT/
erikase1@hotmail.com); Fernanda Araújo 
Felipe ( Fisioterapeuta/fernanda_araujo@

hotmail.com)

O declínio da funcionalidade e independên-
cia do paciente estão relacionados a diversos 
fatores como: o quadro clínico do paciente, 
idade do paciente, tempo de hospitalização, 
iatrogenias, comorbidades, entre outros. As 
alterações na mobilidade e os resultados des-
sas mudanças podem ser monitorados e avali-
ados através do Escopo de Funcionalidade, 
utilizando uma escala de 3 subcategorias que 
determinam o grau de independência de A 
à C (dependência e independência respecti-

vamente). Cada subcategoria classifica o pa-
ciente em 5 níveis: 1- Acamado ou restrito ao 
leito por ordem médica; 2- Transferência leito-
cadeira / passivo; 3- Transferência leito cadeira 
com descarga parcial de peso;  4- Deambula 
com descarga parcial de peso; 5- Deambula 
sem ajuda.  Este trabalho objetiva apresentar o 
escopo como uma ferramenta fisioterapêutica 
de avaliação da independência funcional de 
pacientes hospitalizados. O estudo foi reali-
zado em um Hospital privado do município de 
Aracaju, SE, foram pesquisados 60 prontuários 
de pacientes de ambos os sexos, internados na 
UTI, no período de julho a agosto de 2013. Foi 
utilizado o Escopo de Funcionalidade no mo-
mento da admissão e alta do paciente da UTI. 
O escopo na admissão apresentou 23(38,3%) 
pacientes com escore de 1A, 21(35%) 1B, 
12(20%) 1C, 3(5%) 2B, 1(1,7%) 5C. E na alta 
obtiveram o escore de 1A em 22(36,7%) indi-
víduos, 1B- 7(11,7%), 1C- 1(1,7%), 2A- 1(1,7%), 
2B- 3(5%), 3A- 2(3,3%), 3B- 3(5%), 4A- 1(1,7%), 
4B- 6(10%), 4C- 1(1,7%), 5A- 3(5%), 5B- 2(3,3%), 
5C- 8(13,2%). Fica evidente um aumento na 
funcionalidade, pacientes saíram da depend-
ência para os graus de parcialmente depend-
entes e independentes, mesmo os pacientes 
que se mantiveram no grau de dependência 
obtiveram um aumento no nível de atividade, 
tornando-se capaz de realizar novas tarefas. O 
uso do Escopo mostrou-se eficaz na avaliação 
da independência funcional do paciente, per-
mitindo a comparação dos escores da admis-
são e da alta, facilitando a mensuração dos 
resultados do tratamento fisioterapêutico sob 
os impactos da internação. 
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ANÁLISE DO ENVOLVIMENTO DO 
PROTEOGLICANO DECORIN NAS 

ALTERAÇÕES MORFOHISTOLÓGICA 
DE TECIDOS MUSCULARES 
ESPÁSTICOS EM MODELO 

EXPERIMENTAL PÓS-LESÃO 
MEDULAR INDUZIDA, TRATADAS 

COM ÓLEO ESSENCIAL DA ALPINIA 
ZERUMBET

Gerlania Mª Silva de Mendonça (Discente 
de Fisioterapia/PROBIT/laniamendonca@

hotmail.com); Rafaela Santos da Silva 
(Discente de Fisioterapia/PROVIC/

raphaela_sds@hotmail.com); Janaína 
Farias Cândido (Mestranda de Saúde e 
Ambiente/UNIT/jana.fc@hotmail.com); 
Edna Aragão Faria Cândido (Doutora em 

Biotecnologia/UNIT/edna_aragao1@
globo.com)

O Traumatismo Raquimedular (TRM) é uma 
lesão medular permanente com quadro fun-
cional irreversível ou provisório que atinge a 
medula cervical, torácica ou lombar. Propor-
ciona danos sensoriais e motores. É classifi-
cado em: completa, caracterizando-se pela 
perda total desse controle da medula lesão; 
e incompleta onde se observa a preservação 
parcial do controle de estruturas do Sistema 
Nervoso Central (SNC) quer seja corticais so-
bre a medula ou nos níveis abaixo do local 
de lesão. Dependendo do grau de compro-
metimento do sistema nervoso, pode resultar 
em alterações neurológicas graves, gerando 
sequelas incapacitantes. Dentre as principais 
sequelas encontra-se a espasticidade, carac-
terizando-se pelo aumento do tônus mus-
cular, devido a hiperexcitabilidade do reflexo 
de estiramento. Observa-se na espasticidade 
uma hiperatividade muscular causando alter-
ações na fibra muscular, e essas modificações 
na estrutura dos músculos são decorrentes de 
um aumento dos níveis de Ca++ interferindo 
principalmente na qualidade de tônus e con-
tração muscular. Poucos estudos relatam essas 
alterações representadas por níveis aumenta-
dos de tensão passiva e das propriedades in-
trínsecas desse músculo, envolvendo o tecido 
conjuntivo, titina e a matriz celular. Porém, a 
matriz extracelular encontra-se envolvida com 
várias alterações estruturais de tecido. A exem-
plo dessas alterações encontra-se evidencias 
citadas por Olsson et al. (2006) nos músculos 
espásticos produzindo rigidez com elevado 
nível de tensão passiva. Enquanto Lieber et al. 
(2003) evidenciaram que os músculos de in-

divíduos com espasticidade apresentam alta 
densidade de matriz extracelular, porém essa 
matriz apresenta-se com capacidade mecâni-
ca inferior devido a sua organização. Os pro-
teoglicanos apresentam papel fundamental 
nos mais variados processos realizados pela 
matriz extracelular. O quadro dessa doença 
pode ser controlado com tratamentos farma-
cológicos, porém as plantas medicinais tem 
sido alvo de pesquisa, dentre elas têm-se a 
Alpinia zerumbet ou Alpinia speciosa Schum 
como também é conhecida. Comumente en-
contrada no nordeste brasileiro, sendo conhe-
cida como  colônia . Essa é uma planta herbá-
cea, da família Zingiberaceae, e suas principais 
indicações clínicas são: dores de cabeça, ativi-
dades relaxantes, anti-hipertensiva, atividade 
antiespasmódica, efeito relaxante do tônus 
basal e efeito anti-inflamatório, porém, sua 
ação antiespasmódica em músculos estriados 
ainda não foi investigada. Este trabalho obje-
tiva analisar o envolvimento do proteoglicano 
decorin nas alterações morfohistológica de 
tecidos musculares espásticos em modelo ex-
perimental pós-lesão medular induzida, trata-
das com óleo essencial da Alpinia zerumbet. O 
estudo trata-se de uma pesquisa experimental 
e prospectiva, utilizando ratos da raça Wistar 
(Rattus norvegicus albinus), com 8 semanas 
de idade e ambos os sexos. Os animais serão 
submetidos a um procedimento cirúrgico, 
pós-anestésico, induzindo uma lesão medular. 
Posteriormente, serão divididos em 3 grupos:  
1º grupo é tratado na dose de 0,05ml/2Kg a 
33% com OEAz associado ao tratamento de 
Fisioterapia;  2º grupo fará só Fisioterapia e 
o 3º grupo será tratado só com OEAz. Cada 
grupo terá 06 animais totalizando 18 animais 
tratados durante 30 dias. Após protocolo de 
tratamento, será realizada análise morfológi-
ca do proteoglicano decorin. Os dados serão 
analisados com a utilização do teste ANOVA 
ONE WAY e o pós-teste Tukey. Com o pre-
sente estudo, espera-se que a utilização do 
óleo essencial de Alpínia zerumbet influencie 
no comportamento do proteoglicano decorin.
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O COMPORTAMENTO ÉTICO 
COMO DETERMINANTE PARA OS 

PRÍNCÍPIOS DA DEMOCRACIA: 
IGUALDADE, LIBERDADE, 

DIVERSIDADE, PARTICIPAÇÃO E 
SOLIDARIEDADE.

Anny Karoliny V Santos (Graduanda 
Fisioterapia/UNIT/karilinyvieira17@

hotmail.com); Gerlania Mª S de 
Mendonça (Graduanda Fisioterapia/UNIT/

laniamendonca@hotmail.com); Rayne Laiara 
G Santos (Graduanda Fisioterapia/ UNIT/

rayrosariodocatete@hotmail.com); Evandro 
Duarte de Sá (Docente Fisioterapia/UNIT/

evandosa@yahoo.com.br)

A democracia é um regime de governo em 
que o poder de tomar importantes decisões 
políticas está com os cidadãos. A partir da éti-
ca é possível formular os cinco princípios con-
cretos da democracia: Igualdade, liberdade, 
diversidade, participação e solidariedade. 
Uma democracia pode existir num sistema 
presidencialista, parlamentarista, monárquico 
constitucional e republicano, podendo ser di-
vidida em diferentes tipos, baseado em um 
número de distinções. A distinção mais im-
portante acontece entre democracia direta 
(democracia pura), que é quando o povo ex-
pressa a sua vontade por voto direto em cada 
assunto particular, e a democracia indireta 
(democracia representativa), quando o povo 
expressa sua vontade por meio da eleição de 
representantes que tomam decisões em nome 
daqueles que o elegeram. A universidade deve 
proporcionar valores aos seus educandos no 
sentido de que sejam praticados os princí-
pios básicos da democracia, sendo eles um 
dos bens mais importantes e preciosos para 
nossa formação acadêmica. (OBJETIVO) Este 
trabalho tem como objetivo discutir o com-
portamento ético como determinante para os 
princípios básicos da democracia, quais sejam: 
igualdade, liberdade, diversidade, participação 
e solidariedade. (METODOLOGIA) Este trabal-
ho foi elaborado mediante o desenvolvimento 
de pesquisa qualitativa exploratória para a ex-
plicação do fenômeno em estudo. Utilizou-se 
o processo de reflexão e análise da realidade 
através da utilização de métodos e técnicas 
para a compreensão do conteúdo do objeto 
em estudo através da delimitação do tema, le-
vantamento bibliográfico, leitura e análise de 
documentos. (RESULTADOS) A ética deve ser 
construída por uma sociedade democrática 
com base nos valores e princípios morais de 
uma sociedade e seus grupos. O comporta-

mento ético deve ser entendido como deter-
minante para a aplicação dos princípios da de-
mocracia. No regime democrático a ética deve 
ser aplicada para que haja um equilíbrio e bom 
funcionamento social, possibilitando que o ci-
dadão não seja prejudicado. Neste sentido, a 
ética, embora não possa ser confundida com 
as leis, está relacionada com o sentimento de 
justiça social e com os princípios básicos da 
democracia. Assim muito do que buscamos 
para que haja uma sociedade justa pode advir 
do exercício dos princípios da democracia.

A IMPORTÂNCIA DA APARÊNCIA 
DOS ALIMENTOS NA 

HARMONIZAÇÃO DOS PRATOS

Isadora M.F Teixeira de Freitas (Nutrição   
Unit /Isadora_tf@yahoo.com.br); Tássia 

S.G Fontes ( Nutrição   Unit /tassia.nutri@
hotmail.com); Me. Thaís Trindade de Brito 
Ribeiro ( Professora do curso de Nutrição 
e Gastronomia / honeytata@hotmail.com; 
Me Hugo Xavier ( Coordenador do curso 

de Nutrição /  nutricao@unit.br) Prof Kátia 
Viana de Souza (Coordenadora do curso de 

Gastronomia/katia_viana@unit.br

Sabe-se que a gastronomia está muito ligada 
a arte de cozinhar, elaborar pratos sofistica-
dos ou simples, sempre se preocupando com 
a apresentação e harmonização do alimento e 
proporcionando o máximo de prazer a quem 
come. A finalidade deste trabalho é evidenciar 
a influência que a aparência do prato traz em 
uma refeição, pois  escolher alimentos colori-
dos além de tornar a comida mais saudável, 
a torna mais atraente, pois a pessoa se ali-
menta primeiramente com os olhos. Um prato 
visualmente bonito, ou seja, com alimentos 
de diferentes colorações e bem dispostos, 
parece sempre mais gostoso do que um prato 
sem cor e bagunçado. Isso acontece porque 
a beleza dos alimentos também influencia na 
hora de comer. A beleza dos alimentos pode 
estar na própria embalagem, alimentos que 
geralmente não são saudáveis possuem em-
balagens de cores fortes, desenhos estampa-
dos e são, portanto, visualmente mais chama-
tivas do que alimentos que trazem benefícios 
a saúde, que são porcionados em embalagens 
simples. Tomando como exemplo as crianças 
que são curiosas e observadoras, elas tendem 
a ser mais vulneráveis às imagens de alimentos 
que parecem ser mais apetitosos, estas sempre 
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tem uma preferência por alimentos coloridos, 
crocantes que tenha desenhos ou brinquedos 
associados. A utilização de algumas técnicas 
gastronômicas pode ser uma ótima resolução 
para estes problemas na apresentação dos 
pratos. Sabe-se que o grande forte da gas-
tronomia está ligada a aparência dos pratos, 
transformando os alimentos através de com-
binações harmônicas de cores, texturas, cortes 
e sabores proporcionando assim para as pes-
soas, uma melhor aceitação dos alimentos.

PERFIL FUNCIONAL DE PACIENTES 
SUBMETIDOS A TRATAMENTO 

FISIOTERAPÊUTICO HOSPITALAR

Emanuele Santos Silva (Fisioterapia   UNIT/ 
emanuelesantos.manu@hotmail.com); 

Júlia Caroline Santos (Fisioterapia   UNIT/ 
juju.aju@hotmail.com ; Hericalizandra 

Santa Rosa Santana (Fisioterapeuta 
Residente/ hericalizandra@hotmail.com 
; Luciana Beatriz Silva Zago (Professora 

Mestre em Fisioterapia Respiratória   Unit/ 
lsilvazago@yahoo.com.br); Erika Ramos 
Silva (Professora Mestre em Fisioterapia 

Respiratória   UNIT/ erikase1@hotmail.com).

Com a melhoria dos avanços tecnológicos na 
área da saúde, há um aumento progressivo 
da sobrevida de pacientes graves, mas o alto 
índice de complicações decorrente do au-
mento do tempo de internação compromete a 
qualidade de vida dos pacientes. A fisioterapia 
entra com recursos, e como resposta ao trata-
mento, melhora na qualidade de vida, saída 
precocemente do leito, redução no número de 
internação. A avaliação de função irá demon-
strar déficits relacionados ao seu estado fun-
cional. O objetivo desse estudo é estabelecer 
um perfil funcional do paciente submetido a 
tratamento fisioterapêutico hospitalar, e com 
isso, classificar o nível funcional dos pacientes 
avaliados no momento de admissão e alta. 
Foram admitidos 335 pacientes no hospital 
privado por três meses. Incluídos indivíduos 
de ambos os gêneros, com idade superior a 
18 anos e que eram submetidos diariamente à 
fisioterapia. As coletas de dados foram vistas 
no prontuário eletrônico de cada paciente e 
foi feita uma escala de funcionalidade que dá 
o diagnóstico Cinético Funcional que vai de 1 
a 5, sendo o ultimo paciente que deambula 
sozinho e de A a C que indica o nível de de-
pendência. As análises estatísticas foram feitas 

pelos testes Qui Quadrado,  T de Student e 
Test Hoc de Tukey. Como resultado, os pa-
cientes submetidos à fisioterapia hospitalar, a 
maioria era do gênero feminino com mais de 
60 anos, motivo de internação clínica, sendo 
que a maior prevalência de especialidade era 
clínica médica. Os pacientes ficaram interna-
dos em uma média de 8 dias com um grau de 
funcionalidade de admissão de 7,9 e na alta 
de 10. O risco da incapacidade funcional du-
plica a cada década de vida, gerando maior 
carga de doenças crônicas e ocorrências de 
internações hospitalares, por isso o escopo 
de funcionalidade foi pior na admissão dos 
pacientes idosos. É preciso ter a obtenção 
prévia do diagnóstico do estado funcional do 
paciente para o direcionamento do plano fisi-
oterapêutico para aumentar o seu escopo de 
funcionalidade na alta. Com isso, conclui-se 
que os pacientes internados e submetidos a 
sessões de fisioterapia apresentaram significa-
tiva melhora no grau de funcionalidade da alta 
quando comparadas aos valores mensurados 
no período da admissão.

ANÁLISE DA OFERTA DE FiO2 
ANTES E DEPOIS DO ATENDIMENTO 

FISIOTERAPÊUTICO NA UTI

Bárbara Sthefany de Oliveira Santos 
(barbara-sos@hotmail.com); Bruna Maria 
Alves Santos (bruna_maria@yahoo.com.

br); Kenya Poderoso Aragão (kenya.
poderoso@gmail.com); Luciana Beatriz 
Silva Zago (lsilvazago@yahoo.com.br); 
Fernanda de Oliveira Santos (fsoliveira.

fisio@gmail.com); Ana Carolina do 
Nascimento Calles (carolina_calles@

hotmail.com); Erika Ramos Silva 
(erikase1@hotmail.com)

A monitorização respiratória em pacientes sig-
nifica a observação contínua ou intermitente 
de um fato, comportamento ou, função se-
gundo propósitos definidos. Logo, é de fun-
damental importância em pacientes críticos 
na UTI, pois estes podem apresentar compli-
cações súbitas e inerentes à própria ventilação 
mecânica. A monitorização da oxigenação 
dentro da VM, consiste na mensuração dos 
gases arteriais e índices de oxigenação, den-
tre eles a FiO2 (fração inspirada de oxigênio) 
que é um parâmetro de ventilação mecânica 
frequentemente utilizado para otimizar a 
oxigenação tecidual. Entretanto, um ajuste 
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inadequado dela pode causar hipóxia ou hi-
peroxemia e, consequentemente, efeitos no-
civos ao organismo. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a oferta de FiO2 antes e depois do 
atendimento fisioterapêutico e tem como 
objetivo secundário quantificar os pacientes 
submetidos à fisioterapia, que obtiveram boa 
evolução e um possível desmame. Foi realiza-
da uma pesquisa do tipo descritiva de análise 
dos dados, com uma amostra de (32) trinta e 
dois pacientes internados na Unidade de Ter-
apia Intensiva Adulta de um Hospital Privada 
de Aracaju, em uso de Ventilação Mecânica 
Invasiva, na faixa etária entre 20 e 93 anos, 
ambos os sexos, com diagnósticos variados e 
com prescrição de fisioterapia respiratória nos 
meses de Julho e Agosto de 2013. A coleta 
de dados foi realizada através do prontuário 
eletrônico do paciente e coletado os dados de 
FiO2 de admissão e da última sessão fisiotera-
pêutica realizada na UTI, antes e pós-conduta. 
Foi realizada análise estatística de porcenta-
gem simples para comparação de dados. Dos 
32 pacientes avaliados 65,63% manteve a FiO2 
durante atendimento, 28,16% a FiO2   foi di-
minuída  e 6,25% a FiO2   foi  aumentada da 
admissão; e 87,5% manteve, 6,25% diminuiu e 
6,25% aumentou a FiO2 na alta ou na última 
sessão na UTI, considerando a comparação 
entre o início e o final da sessão. O presente 
estudo demonstra que apesar de o papel da 
fisioterapia ser de fundamental importância 
no tratamento em UTI, em relação à avaliação 
de FiO2 não há resultados gritantes no que se 
refere à redução dessa oferta. 

O PAPEL DO PSICÓLOGO EM EQUIPE 
DE CUIDADOS PALIATIVOS

SANTOS, Itana Kaléia Araújo Carneiro 
dos (Psicologia   itana.kaleia@hotmail.
com); SILVA, Martina Indira Jesus da 
(Psicologia   martina_indira@hotmail.

com); ROSA, Natali Santana da (Psicologia   
natalirosaa@hotmail.com) ; ROSA, 

Néria Santana da (Psicologia   neriaa_@
hotmail.com); DÓREA, Elicarla (Psicologia   

carlinha.dorea@hotmail.com; CO-AUTORA: 
VIEIRA, Célia Maria Alcântara Machado 

(celiavieira@sonomelhor.com.br).

Os cuidados paliativos têm como enfoque 
principal proporcionar bem-estar e qualidade 
de vida ao paciente fora de possibilidades de 
cura, por meio de  atividades desenvolvidas 

por uma equipe multidisciplinar, responsável 
por amenizar o sofrimento do doente. Den-
tre os membros dessa equipe encontra-se o 
profissional de psicologia, que tem função es-
sencial no tratamento, por compreender o ser 
humano no âmbito biopsicossocial, a partir de 
uma escuta e aconselhamento humanizados. 
Objetivou-se, com esse estudo, compreender 
como é desenvolvido o trabalho do psicólo-
go no âmbito dos cuidados paliativos, tendo 
em vista os aspectos éticos envolvidos, além 
de desenvolver capacidade crítico-reflexiva 
acerca da humanização na saúde. Para tanto, 
foi realizada pesquisa, que se deu através da 
busca em livros, artigos, sites com dados ofici-
ais acerca do tema, e também entrevista semi-
estruturada com uma psicóloga que atua na 
área de cuidados paliativos, com ênfase no 
âmbito infanto-juvenil. Como resultado desse 
estudo foi possível perceber que é de funda-
mental importância o trabalho do psicólogo 
junto ao paciente terminal, dentro da equipe 
dos cuidados paliativos. Esse profissional tem 
a função de fazer uma ponte entre técnica e 
humanização no decorrer do tratamento e, ao 
promover esse equilíbrio, o psicólogo estará 
dando enfoque ao ser e não à enfermidade 
que  afeta o paciente de forma irreversível. O 
psicólogo, ainda, irá trabalhar a questão da 
aceitação da morte com o paciente, baseando 
sua atividade nos moldes da bioética, respei-
tando e empregando os seus princípios, além 
de oferecer assistência psicológica aos famil-
iares. Para isso, esse profissional deve ter con-
hecimento dos seus limites e possibilidades de 
atuação dentro da equipe, além de proporcio-
nar autonomia do paciente na tomada de de-
cisões, permitindo que ele faça suas próprias 
escolhas com relação ao tratamento, garantin-
do-lhe, assim, respeito e dignidade. Salienta-
se, ainda, a importância do psicólogo realizar 
reflexões éticas de suas práticas, sobretudo 
buscando a humanização da assistência em 
saúde e o resgate da ética do cuidado.
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CARBOXITERAPIA NO TRATAMENTO 
DE ESTRIAS ATRÓFICAS BRANDAS

Tauanny Nazário Rabêlo (Discente de 
Fisioterapia/UNIT/taurabelo@yahoo.com.

br); Elaine Maria Souza Alves (Discente 
de Fisioterapia/UNIT/elainemsalves@

hotmail.com); Tássia Virgínia de C. 
Oliveira (tassinhafisio@yahoo.com.br); 
Paulo Autran Leite Lima (GEFis e Curso 

de Fisioterapia/UNIT/ pauloautranlima@
gmail.com) ; Lícia Santos Santana (GEFis e 
Curso de Fisioterapia/UNIT/licia2s@yahoo.

com.br) 

As estrias atróficas são alterações cutâneas in-
desejáveis, definidas como cicatrizes lineares 
visíveis que se dispõem paralelamente umas 
as outras, podendo ser raras ou numerosas, 
caracterizando uma lesão no tegumento devi-
do a um desequilíbrio elástico nas fibras. A fi-
sioterapia dermatofuncional vem adquirindo 
cada vez mais espaço e com a modernidade 
avança ganhando mais conhecimento, que 
tem como objetivo a recuperação física, es-
tética e funcional das alterações decorrentes 
dos distúrbios endócrinos, metabólicos, tegu-
mentares e vasculares do organismo. Atual-
mente a carboxiterapia tem sido bastante uti-
lizada nas estrias atróficas pelo seu resultado 
satisfatório, a qual essa disfunção acarreta in-
úmeras complicações físicas e psicológicas as 
pacientes, prejudicando a estética e provocan-
do uma desarmonia corporal. Este estudo teve 
como objetivo fazer uma revisão bibliográfica 
sobre o efeito da carboxiterapia na estria atró-
fica branda, verificando a possível melhora do 
aspecto e da aparência estética por meio de 
um estudo de revisão da literatura com arti-
gos publicados nos últimos dez anos em sites 
de base de dados científica. A carboxiterapia 
é um recurso utilizado pela fisioterapia der-
matofuncional para melhora do aspecto das 
estrias atróficas. Seus efeitos estão relaciona-
dos ao aumento da vascularização, ocorrida 
pelo gás carbônico e, conseqüentemente, o 
processo de reparação, que promove a pro-
liferação de pequenos vasos sanguíneos ne-
oformados; alterações estruturais com emi-
gração dos leucócitos da microcirculação para 
acúmulo nos focos de agressão; melhora da 
circulação, modificando assim o calibre vas-
cular; oxigenação tecidual, produção de fibras 
colágenas na pele estriada e aumento da es-
pessura da derme. Essa estimulação fibroblás-
tica tem importante papel no processo regen-
erativo da atrofia tecidual na estria; melhora 
do aspecto na região, normalizando assim o 

fluxo sanguíneo e, consequentemente, melho-
ra da sensibilidade no local. Concluímos que a 
carboxiterapia melhora o aspecto da pele de 
pacientes com estrias atróficas e que existem 
poucos estudos que abordem esse tratamen-
to nas estrias atróficas brandas.

RELATO DE CASO CLÍNICO E CARDIOPATIA 
SUA INTER-RELAÇÃO COM O ACIDENTE VAS-
CULAR CEREBRAL E O INFARTO AGUDO DO 
MIOCÁRDIO

Anny Grazielly trindade da Silva 
Ramos(enfermagemUNIT/annynhatrindad@
hotmail.com); Gabrielle Dantas(enfermagem-
UNIT/gabrielle_dm@yahoo.com.br);Williane 
Gama(enfermagem-UNIT/willianegama@hot-
mail.com);Malone Pinheiro(professor-UNIT/
malonepinheiro@hotmail.com)

INTRODUÇÃO: AS Doenças Cardiovasculares 
(DCVs) continuam sendo a primeira causa de 
morte no Brasil, responsáveis por quase 32% 
de todos os óbitos. Uma comissão multidis-
ciplinar de médicos conceituou cardiopatia 
como doença que leva, em caráter temporário 
ou permanente, à redução da capacidade fun-
cional do coração, a ponto de acarretar risco 
à vida.  Entre elas, o Infarto Agudo do Miocár-
dio ainda é uma das maiores causas de mor-
bidade e mortalidade. No âmbito das DCVs, a 
aterosclerose, tanto a das artérias coronárias 
como a cerebral, constituem, um sério prob-
lema de saúde pública, assumindo contornos 
de verdadeira epidemia.OBJETIVO: conhecer 
a inter-relação entre a cardiopatia, o acidente 
vascular cerebral e o infarto agudo do miocár-
dio, e de que forma uma patologia influencia 
na ocorrência das outras.METODOLOGIA: O 
referido estudo realizou-se de caráter qualita-
tivo, descritivo do tipo estudo de caso clínico. 
Como atores sociais destacam-se: paciente de 
80 anos de idade, do sexo feminino, porta-
dora de Cardiopatia, Hipertensão, admitida no 
serviço de urgência de um hospital de grande 
porte, com queixa de intensa dor no peito, na 
cidade de Aracaju, estado de Sergipe no ano 
de 2012.RESULTADOS: Através deste estudo 
evidenciou-se que existe uma correlação entre 
a existência de uma cardiopatia de base, ocor-
rência do acidente vascular cerebral e o in-
farto agudo do miocárdio. Durante sua inter-
nação, foram realizados exames de avaliação 
como enzimas cardíacas (CKMB e Troponina 
elevada),gasometria arterial(ph 7,4 alcalose e 
PO2 aumentado)  , tomografia computadori-
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zada (definindo o tipo de AVC e obstrução 
por trombo),ECG (supradesnivel do segmento 
ST).Observou-se ainda fatores predisponentes  
ao desenvolvimento de cardiopatias como: 
tabagismo,dislipidemia e histórico familiar. 
Estes fatores também são característicos em 
pacientes acometidos por  acidente vascular 
cerebral e infarto agudo do miocárdio, onde 
aqueles que apresentam uma cardiopatia de 
base tem uma grande probabilidade de vir a 
ter um acidente vascular cerebral e/ou um in-
farto agudo do miocárdio.

PREVENÇÃO A PNEUMONIA 
ASSOCIADA À VENTILAÇÃO 
MECÂNICA: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA

Natália Cristina de Souza (Discente de 
Fisioterapia/ UNIT/ naty_fisio@hotmail.

com), Nayara Gomes Lima Santos 
(Discente de Fisioterapia/ UNIT/ nayaraa_

gomes@hotmail.com), Luciana Beatriz 
Silva Zago (Mestre em Ciências e Práticas 
Educativas/ Universidade de Franca/ GEFis   
Grupo de Estudos em Fisioterapia/UNIT/ 

lsilvazago@yahoo.com.br)

A Pneumonia Associada à Ventilação Mecâni-
ca (PAV) é um processo infeccioso do parên-
quima pulmonar que acomete pacientes sub-
metidos à intubação endotraqueal e Ventilação 
Mecânica (VM) por mais de 48-72h e para as 
quais a infecção não foi o motivo para iniciar 
a ventilação. Sua incidência é de aproximada-
mente 1 a 3% dia em pacientes intubados ou 
traqueostomizados submetidos à ventilação 
mecânica. A incidência de pneumonias é de 
20 a 25%. Os fatores de risco são idade avan-
çada, coma, nível de consciência, intubação e 
reintubação traqueal, condições imunitárias, 
tempo prolongado de ventilação mecânica; 
colonização microbiana; cirurgias prolonga-
das e aspiração de secreções contaminadas. O 
diagnóstico é baseado em critérios clínicos e 
radiológicos, como a presença de infiltrados 
novos e persistentes. O objetivo desse estudo 
foi analisar os métodos de prevenção contra a 
PVA. Trata-se de estudo retrospectivo analíti-
co por meio de revisão bibliográfica com base 
no banco de dados LILACS, e MEDLINE.  Mun-
ro CL et. al 2009, afirmam que a utilização do 
antisséptico Gluconato de Clorexidina 0,12% 
na Higiene Oral de paciente em VM, devido 
seu potencial antibactericida contra organis-

mos gram-positivos e gram-negativos, reduz-
iu significativamente a incidência da pneumo-
nia associada à VM.  Segundo Tablan OC et. 
al 2004, a manutenção da cabeceira do leito 
elevada à 30-45° é uma das principais reco-
mendações para evitar a broncoaspiração, 
consequentemente a PAV. SILVA et. al 2012, 
verificaram o cuff  três vezes ao dia e quando 
houve sinais de escape de ar e afirmam que 
as pressões devem ser mantidas entre 20-30 
cmH2O. Diante dos achados, conclui-se que 
devido à prevalência da PAV, fica evidente à 
necessidade de minimizar o efeito desta pa-
tologia nos doentes críticos. As medidas de 
prevenção citadas diminuíram a incidência de 
PAV em estudos clínicos mostrando o benefí-
cio das medidas preventivas na UTI.

A IMPORTÂNCIA DA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM NA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA: 
UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO

Daniel Batista Conceição dos Santos 
(Enfermagem-UNIT/ daniel_bdcs@

hotmail.com), Michellyane Santos Costa 
(Enfermagem-UNIT/ michellyane_costa@

hotmail.com), Marilene B. da Cruz 
Nascimento (Professora da disciplina 
Práticas Investigativas/ Enfermagem-
UNIT/ nascimentolene@yahoo.com.

br), Sheila Jaqueline Gomes dos Santos 
Oliveira (Professora da disciplina 

Saúde do Escolar/ Enfermagem-UNIT/ 
sheilagomes09@hotmail.com).

A UTI Pediátrica é uma unidade do hospital 
com equipe especializada e suporte avan-
çado para atendimento das crianças que ne-
cessitam cuidados intensivos. O enfermeiro 
possui destacada atuação dentro da equipe 
de enfermagem na Unidade de Terapia Inten-
siva pediátrica (UTIP). Organiza o trabalho da 
equipe, que direciona seus esforços em busca 
de um objetivo comum e presta assistência de 
qualidade, atendendo as reais necessidades 
apresentadas pelos pacientes sob seus cuida-
dos, com a finalidade de recuperar as funções 
debilitadas. O objetivo desse estudo é identi-
ficar a relação de enfermagem na qualidade 
do atendimento da criança na UTI pediátrica. 
Trata-se de revisão bibliográfica descritiva 
que aborda a importância da equipe de en-
fermagem na UTI pediátrica. Realizou-se um 
levantamento bibliográfico sendo analisados 
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artigos científicos, periódicos, CAPES, BDENF, 
e obras literárias no período de 2006 a 2012 
filtrados pelos indicadores booleanos AND OR 
AND/NOT: Unidade de  Terapia Intensiva AND 
pediatria OR enfermagem. Foram encontra-
dos 8 artigos e 4 literaturas. Verificou-se que 
a atuação do enfermeiro em conjunto com a 
equipe de enfermagem e auxilio da família são 
de grande importância para o processo de re-
cuperação da criança hospitalizada. Os aspec-
tos relacionados à doença e hospitalização da 
criança parecem importantes e fundamentais 
quando evidenciamos o papel da equipe de 
enfermagem no que tange à busca em evi-
denciar repercussões negativas no desenvolvi-
mento da criança, por isso não basta apenas a 
técnica e sim afeição e humanização por ela. 
Concluiu-se que é necessário que o enfermei-
ro e sua equipe adotem uma visão holística 
que abrange uma ideia de conjunto, consid-
erando os aspectos psicológicos, sociais, cul-
turais e espirituais, durante todo o cuidar pre-
stado. Portanto deverão adotar como ações 
norteadoras, a prevenção das consequências 
mórbidas, a hospitalização infantil e aquelas 
que garantem a continuidade do desenvolvi-
mento da criança.

ALTERAÇÕES CITOPATOLÓGICAS 
SUBCLÍNICAS LINGUAIS DURANTE 
A CARCINOGÊNESE QUÍMICA EM 

RATOS

Heloísa Ramos Siqueira (helooramos@
hotmail.com), Rafael Barreto Vieira Valois 

(rafaelvalois.csl@hotmail.com), Genecy 
Calado de Melo (rafaelvalois.csl@hotmail.
com), Talita Santos Bastos (talibiomed12@

gmail.com), Ricardo Luiz Cavalcanti de 
Albuquerque Júnior (ricardo.patologia@

uol.com.br)

A detecção precoce do câncer oral é funda-
mental para aumentar os índices de sobrevida 
dos pacientes. Métodos menos invasivos, mas 
com boa sensibilidade, como a citologia es-
foliativa (CE), podem ser utilizados como es-
tratégia de screening para detecção precoce 
de alterações displásicas cancerizáveis do 
epitélio oral. No entanto, ainda são escassos 
trabalhos experimentais que busquem validar 
a sensibilidade da CE na detecção de lesões 
cancerizáveis em fase subclínica. Objetivo: 
Avaliar as alterações subclínicas do epitélio 
lingual por meio da CE em ratos submetidos à 

carcinogênese química experimental. Metod-
ologia: Foram utilizados 15 ratos Wistar dis-
tribuídos em dois grupos: controle (CTR, n=5) 
e submetido à carcinogênese (CRC, n=10). A 
carcinogênese foi induzida em borda da lín-
gua com uso tópico de 9,10 dimetil 1,2-ben-
zantraceno (DMBA) durante 10 semanas (1x/
semana). A cada duas semanas, foram colhi-
dos esfregaços citológicos linguais, classifi-
cadas de acordo com Papanicolaou (classe I, 
II, II, IV e V), e foram mensuradas a área ci-
toplasmática (ACM) e nuclear (ANM) médias 
e relação citoplasma/núcleo (RCN). Após 10 
semanas, os animais foram eutanasiados e 
os espécimes linguais analisados histologica-
mente. Os dados foram comparados entre si 
utilizando teste T e Anova (&#61537;=5%). 
Este projeto foi aprovado elo CEUA/UNIT 
(parecer nº 181208). Resultados: Na 6ª se-
mana, CRC apresentou alterações citológicas 
classificadas como classes III (60%) e IV (10%), 
e apenas 30% como I ou II. Na 8ª e 10ª se-
manas, 100% os espécimes foram classe III, IV 
ou V. CRC mostrou ceratinócitos com menor 
ACM e RCN, e maior ANM comparados a CTR 
(p<0,01). Em CRC, a ACM e RNC mostraram 
redução significativa ao longo do tempo 
(p<0,05). Em 10 semanas, o exame histológico 
confirmou a presença de displasia moderada/
severa em todos os espécimes em CRC. Con-
clusão: A citologia esfoliativa apresentou alta 
sensibilidade na detecção de alterações disp-
lásicas da mucosa oral, mesmo em uma fase 
subclínica.

LINFOCITOSE RELATIVA NA 
INFÂNCIA

Marcela Stephani Bispo Lima( marcella_
stephani@hotmail.com ); Isana Carla 

Leal Souza; Rosane Ribeiro Lima;  Larissa 
Rezende Mendonça;  Luciana Pinheiro 

Santos Dantas.

O trabalho consiste na identificação da 
prevalência de linfocitose relativa na infân-
cia.Foram analisados 100 leucogramas com 
linfocitose de crianças atendidas no UnitLab, 
sem critérios de exclusão.Em 100 hemogramas 
analisados,52 do gênero feminino,onde 21,1% 
corresponde a leucogramas com linfocitose 
relativa e 23,1% a linfocitose absoluta com 
relativa,48 crianças do gênero masculino,onde 
25% representam leucogramas com linfoci-
tose relativa e 16,7% linfocitose absoluta com 
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relativa.A frequência de linfocitoses relativas 
sem aumento dos valores absolutos mostrou-
se significante,considerando-se importante a 
atenção a estes resultados para não correlação 
com processos infecciosos virais também co-
muns na infância.

INÍCIO DE CARREIRA: MOTIVOS QUE 
LEVAM ADOLESCENTES A PRATICAR 

O FUTEBOL

NETO, Francisco José Cardoso (Educação 
Física-UNIT/netinho.golf@hotmail.com); 
OLIVEIRA, Caio Santos (Educação Física-

UNIT/caiooliveira_16@hotmail.com); 
SANTOS, Jair Campos (Educação Física-

UNIT/jaircampostec@bol.com.br); Maria 
das Graças da Silva Correia (Orientadora, 

Prof.ª MSc. da disciplina Práticas 
Investigativas I da UNIT, mariag.correia@

ig.com.br).

INTRODUÇÃO: A escolha deste tema pode ser 
justificada pela parcela da população que prat-
ica este esporte, a proximidade da realização 
da copa do mundo de futebol aqui no Brasil 
em 2014, e porque o tipo de motivação pode 
definir a orientação de jogar podendo, por 
exemplo, levar o indivíduo a se interessar não 
apenas pela vitória contra um adversário, mas 
sim o seu progresso pessoal. OBJETIVO: Este 
trabalho teve como finalidade verificar quais 
os motivos que levam adolescentes a praticar 
o futebol. METODOLOGIA: Foi utilizada a Pes-
quisa Bibliográfica por possibilitar a seleção 
de artigos científicos e outras obras as quais 
proporcionaram um melhor desenvolvimento 
para o trabalho. RESULTADOS: Segundo Paim 
(2001) os motivos que definem as atividades 
desportivas, parecem ser: melhorar as habili-
dades, passar bem, vencer, vivenciar emoções, 
desenvolver o físico e o bem estar. Os resulta-
dos indicaram que os motivos mais fortes para 
o envolvimento dos adolescentes no futebol 
estão relacionados à competência desportiva, 
a saúde e a categoria amizade e lazer. Estu-
dos apontam que existe uma relação entre o 
contexto social onde praticam e o motivo que 
os impulsiona, os adolescentes praticantes na 
UFSM estão na sua maioria focada na catego-
ria competência desportiva (87%) e os que o 
praticava no Clube Dores relataram como prin-
cipal fator motivante para a prática desportiva 
a categoria amizade e lazer com (79.0%). Os 
estudos analisados apontaram como motivos 

que levam os adolescentes de 12-17 anos, à 
prática do futebol estão mais relacionados à 
competência desportiva, à saúde e à amizade 
e lazer. Mas o principal fator motivacional pela 
procura da prática esportiva continua sendo a 
busca da ludicidade, divertimento e aprimora-
mento de suas habilidades motoras.
 

AVALIAÇÃO DA GENOTOXIDADE 
E ANTIGENOTOXIDADE DE 

PRÓPOLIS VERMELHA PELO TESTE 
DE MUTAÇÃO E RECOMBINAÇÃO 

SOMÁTICA (SMART).

Milena Nascimento Cardoso (Ciências 
Biológicas - UFS/ milenacardoso.bio@gmail.

com); André Luiz Pinto Santos (Ciências 
Biológicas   UFS/ andreluiz_04@yahoo.
com.br); Melina Vieira Alves (Ciências 

Biológicas   UFS/ melina.alves@live.com); 
Bruno Lassmar Bueno Valadares (Professor 

Adjunto do Departamento de Biologia   UFS/ 
brunnovaladares@gmail.com).

A própolis é uma substância resinosa coletada 
por diversas espécies de abelhas, em especial 
a Apis mellifera, com finalidade de assepsia e 
construção de estruturas na colônia. É compos-
ta por uma mistura complexa de substâncias 
originadas de vários tipos de plantas, sendo 
influenciada pela flora local e estação de co-
leta. Apresenta diversas propriedades biológi-
cas, como ação anticancerígena, antiviral, an-
timicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante, 
anestésico e outros efeitos farmacológicos. 
Nos últimos dois anos, foi dado um enfoque 
a própolis vermelha, que além destas, tam-
bém oferece propriedades hepatoprotetora, 
imunomodulatória, antisséptica, cicatrizante, 
de combate a acne e antifúngica. Levando 
em conta seu alto uso na medicina popular, o 
presente estudo foi realizado com objetivo de 
avaliar a genotoxidade, bem como antigeno-
toxidade da própolis vermelha pelo Teste de 
Mutação e Recombinação Somática (SMART). 
O extrato aquoso de própolis vermelha (EAPV) 
utilizado teve origem na região limite entre os 
estados de Sergipe e Alagoas. Larvas de ter-
ceiro estágio provenientes dos cruzamentos 
padrão (ST) e de alta ativação metabólica (HB) 
foram tratadas com diferentes concentrações 
de EAPV diluídas em água destilada estéril 
(0,5; 0,25 e 0,125 mg/mL) isoladamente e em 
associação ao agente mutagênico uretano 
(URE) (0,891mg;mL), também utilizado como 
controle positivo desse experimento. Nessas 
condições experimentais, não foram detecta-
dos efeitos mutagênicos e recombinogênicos 
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de EAPV, tanto para o cruzamento ST, quanto 
para HB. Nas associações com URE, algumas 
concentrações de EAPV exibiram efeito redu-
tor na frequência de manchas mutantes entre 
os descendentes do cruzamento HB, indican-
do um efeito protetor de EAPV contra ação 
mutagênica de URE dependente da ativação 
metabólica do P450 em alta expressão nos de-
scendentes HB. Esses resultados, juntamente 
com outros trabalhos comprovando efeitos 
antigenotóxicos de própolis, sugerem a ne-
cessidade de mais estudos com EAPV.
 

DESENVOLVIMENTO DE FILMES 
A PARTIR DE NANOCOMPÓSITO 

METAL:POLÍMERO COM POTENCIAL 
PARA APLICAÇÃO EM PROCESSO 

CICATRICIAL

Tiago dos Santos Nascimento(thii_
nascimento@hotmail.com; Andriele 

Mendoça Barbosa, Klebson Silva Santos; 
Francine Ferreira Padilha

A  nanotecnologia verde  vem despertando el-
evado interesse dos pesquisadores e do setor 
industrial. Esta terminologia abrange inúmeras 
aplicações a partir de um processo de nano-
tecnologia ecológico onde se reduz as sub-
stâncias de síntese proporcionando processos 
com resíduo zero. Com a crescente demanda 
da síntese de nanopartículas  verdes  surge 
a necessidade de estudo de novas rotas de 
síntese. Os microrganismos tem-se mostrado 
potenciais produtores de nanopartículas. Em 
estudo recente foi apresentado os resultados 
de uma pesquisa onde foi utilizado o fungo 
Fusarium culmorum para a micossíntese de 
AgN, este é considerado o primeiro trabalho 
com síntese de AgN por este fungo, onde 
se obtêm a NP incorporada/estabilizada no 
polímero sintetizado pelo microrganismo (Ba-
waskar et. al., 2010). Foi utilizada a cepa de 
Xanthomonas sp S6 que foi isolada no Labo-
ratório de Fitopatologia da UFPE e cedidas ao 
Laboratório de Biomateriais (LBMat) do ITP. A 
linhagem foi reativada e estocada a 4ºC, utili-
zando meio YM (Yeast Malt) (gL-1): extrato de 
levedura 3,0; extrato de malte 3,0; peptona 5,0; 
sacarose 10,0; agar 20,0). As placas contendo 
o microrganismo foram incubadas a 28ºC por 
48 horas, após o crescimento foram manti-
das a 4ºC, sendo reativadas a cada 20 dias. As 
membranas bioativas foram preparadas seg-
undo técnica  casting  descrita por Monterrey- 

Quintero e Sobral (2000) e Vincentini (2003), 
que consiste na desidratação de uma solução 
coloidal, chamada de solução filmogênica (SF). 
Esta técnica compreende a aplicação da SF 
num suporte adequado, seguida de secagem 
em condições estritamente controladas. Em 
todos os experimentos foram utilizados os 
mesmos procedimentos de preparo, secagem 
e condicionamento das membranas, variando 
apenas os componentes da solução filmogêni-
ca. Os componentes foram homogeneizados e 
vertidos em suporte de polietileno. O suporte 
com a solução filmogênica foi levado à estufa 
com circulação de ar a 40ºC por 24 h para a 
etapa de secagem. As membranas secas foram 
acondicionados em umidade relativa (UR) de 
58% em dessecadores contendo solução satu-
rada de NaBr durante 2 dias a 25°C antes de 
serem caracterizados.Os filmes apresentaram 
um aumento na sua espessura com o acrésci-
mo das Nanopartículas de Prata, que também 
interferiu no seu elongamento, uma vez que, 
foi possível observar um Elongamento maior 
nos filmes de goma xantana contendo prata 
do que nos filmes contendo apenas a goma 
xantana. Porém, os filmes apenas de goma 
xantana apresentaram uma maior tensão para 
a sua máxima deformação e uma maior tensão 
no Modulo Young na qual transforma o filme 
de elástico para plástico. Mediante resulta-
dos preliminares, os filmes de Goma Xantana/ 
NPAg vem apresentando melhores resultados 
quando comparados aos filmes com apenas 
Goma Xantana, visto que, os filmes possuem 
uma melhor maleabilidade e são menos rígi-
dos e não arrebenta fácil.  O acréscimo das 
Nanopartículas de Prata não interferiu na sol-
ubilidade dos filmes, mostrando que as mes-
mas interagiram bem a cadeia polimérica.
 

CAPACITAÇÃO PARA MERENDEIRAS: 
UMA EXPERIÊNCIA INOVADORA EM 

ARACAJU/SE

Jacirlete Santos Lima (Nutrição; 
jacirslima@hotmail.com) Beatriz 

Cavalcanti Bueno (Nutrição; beatriz.unit@
gmail.com)

Este trabalho é o resultado do projeto de ex-
tensão realizado por alunos do curso de Nu-
trição da Universidade Tiradentes em parceria 
com a Secretaria Municipal de Educação (SE-
MED). INTRODUÇÃO: A qualidade higiênico-
sanitária como fator de segurança alimentar 



185Anais 2013
Universidade Tiradentes

CIÊNCIAS DA SAÚDE E BIOLÓGICAS

tem sido muito estudada e discutida, uma vez 
que a incidência de Doenças Transmitidas por 
Alimentos (DTA) vem aumentando em nível 
mundial . Os manipuladores de alimentos são 
importantes atores na garantia da qualidade 
e segurança dos alimentos; são considerados 
manipuladores de alimentos todas as pessoas 
que preparam, distribuem e/ou vendem os 
alimentos . No ambiente escolar as merendei-
ras são manipuladores de alimentos que tem 
um papel essencial na garantia da oferta de 
uma alimentação segura e saudável, além de 
terem um comprometimento que se estende 
ao convívio social e educativo com os alunos . 
OBJETIVO: Considerando a importância destes 
profissionais na consolidação dos objetivos 
do Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar (PNAE) e a necessidade de formação con-
tinuada para manipuladores de alimentos no 
contexto da legislação vigente, este trabalho 
teve como objetivo capacitar merendeiras da 
rede municipal de escolas de Aracaju quanto 
à higiene e manipulação de alimentos e boas 
práticas em serviços de alimentação. METOD-
OLOGIA: Foram realizadas capacitações em 
serviço, bem como orientações sobre boas 
práticas nos serviços de alimentação com 
as merendeiras das unidades de ensino (UE) 
da rede municipal  de ensino atendidas pelo 
PNAE na cidade de  Aracaju em um período 
de três meses. Fizeram parte do projeto oito 
escolas selecionadas pela equipe técnica da 
SEMED. RESULTADOS: Foi observado, durante 
as visitas, que as merendeiras são conhecedo-
ras das normas e das condutas que condizem 
às boas práticas no ambiente de trabalho. 
Também foi possível identificar a dinâmica da 
realização das tarefas, condições ambientais 
oferecidas e a satisfação com o local de tra-
balho. CONCLUSÃO: Conclui-se que apesar de 
saberem como devem proceder, muitas vezes 
não há condições para que estes profissionais 
trabalhem de acordo com as normas de boas 
práticas. Ainda, é de suma importância o papel 
do profissional de nutrição nas UEs, tanto no 
planejamento dos cardápios, como na capaci-
tação periódica dos manipuladores, para que 
seja garantida e mantida a qualidade das re-
feições a serem servidas aos alunos. 
 

II NUTRIVERAO

Isabelle Brito Menezes (Nutrição/ 
Profª Práticas Extensionistas/ UNIT/ 
isabelleandradebrito@hotmail.com); 

Especialista.

A política de extensão universitária tem como 
desafio aproximar a universidade da comuni-
dade atráves de práticas sociais. A finalidade 
desse projeto foi conscientizar os frequen-
tadores da Barraca de Praia Paraíso do Baix-
inho, situada na Orla de Atalaia, sobre uma 
alimentação mais saudável e sobre uma mu-
dança de hábitos com vistas ao bem estar e a 
boa saúde. A metodologia utilizada foi a real-
ização de oficinas temáticas. Alimentos foram 
oferecidos para degustação. Todos produzi-
dos com talos e cascas de frutas e verduras. 
O intuito foi informar a população acerca de 
seus beneficios nutricionais. Através de pan-
fletos educativos, foram realizadas aborda-
gens sobre os cuidados necessários com 
a saúde da pele. E, ainda, foram explicados 
os riscos da exposição da pele ao sol, pre-
venindo doenças dermatológicas, tais como, 
o câncer de pele. Sinalizou-se também para a 
importância da ingestão de água diariamente. 
O público participante foi informado sobre 
como se aferir a quantidade de gordura, só-
dio e açúcar nos alimentos industrializados, 
através dos rótulos das embalagens. Ativi-
dades recreativas foram desenvolvidas com 
o intuito de conscientizar pais e filhos acerca 
da importância em se ter uma alimentação 
mais saudável, com a ingestão de frutas e su-
cos naturais. Os participantes tiveram aferi-
das suas medidas corporais, dentre as quais, 
a de circunferência abdominal, a do pescoço, 
a do IMC e a da pressão arterial. Com essas 
informações, orientou-se os participantes a 
procurarem manter medidas recomendadas 
pela Organização Mundial de Saúde. Do uni-
verso dos entrevistados, 92% nunca degusta-
ram alimentos produzidos com talos e cascas 
de frutas e verduras. Os bolinhos feitos com 
casca de batata foram melhores aceitos que 
o bolo feito de banana. 73,52% afirmaram 
fazer uso de protetor solar quando vão a 
praia, destes, 40% usam-no uma vez ao dia, e, 
23,52% disseram ficar mais de três horas ex-
postos ao sol. Concluiu-se ser elevado o risco 
de câncer de pele e de queimadura solar. Em 
relação à ingestão de água, 76,47% afirmar-
am ingerir mais de um litro por dia, quando 
o recomendado é 2,5 litros/dia. Em relação 
aos alimentos ingeridos na praia, 53% disser-
am se alimentar de caranguejo, 31%, batata 
frita, 9%, pastel, 6%, frutas, 1%, biscoito. Das 
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bebidas, 75% afirmaram consumir cerveja, 
12%, refrigerante, 7%, água, 3%, suco e 3%, 
água de coco. Surpreendeu à população a 
quantidade de açúcar no néctar de uva e a 
quantidade de gordura no pastel. As crianças 
que participaram conheciam bem as frutas 
e as utilizavam em seu cotidiano. Notória a 
preocupação dos pais em relação à alimen-
tação dos filhos. Dos participantes avaliados, 
67,08% estavam acima do ponto de corte de 
parâmetro da circunferência da cintura, apre-
sentando risco de doenças metabólicas rela-
cionadas à obesidade. 25% estavam acima 
do índice para a circunferência do pescoço, 
apresentando risco de doenças cardiovascu-
lares. Em relação ao IMC, 65% estavam acima 
do peso. Em relação ao índice da pressão 
arterial, 54,7% estava ótima, 18,7%, normal, 
3,3%, limítrofe, 21,8%, hiper I e 1,5% hiper II.
 

METODOLOGIAS AUXILIARES PARA 
TRABALHAR OS TEMAS DROGAS E 

VIOLÊNCIA ESCOLAR

Maria Eliane de Andrade (LPPS/ITP, eli.
andradesh@gmail.com); Igor Soares Vieira 

(igosv@hotmail.com); Andréia Poschi 
Barbosa Torales (andreiaposhi@msn.com); 
Hortência de Oliveira Lacerda (LLPS/UNIT, 
hortencita@ig.com.br); William Alves de 

Oliveira (william_mandelly@hotmail.com); 
José Marcos Melo dos Santos (josemarcos.
se@gmail.com); Bruno Felipe de Santana 

Santos (bruno_psico@yahoo.com.br); 
Marlizete Maldonado Vargas (marlizte_

maldonado@itp.org.br); Cristiane Costa da 
Cunha Oliveira (cristiane_cunha@itp.org.br).

O objetivo do presente trabalho é apresentar 
uma proposta metodológica para trabalhar os 
temas drogas e violência na comunidade es-
colar. Estas metodologias têm como público-
alvo os pais e alunos, proporcionando con-
hecimentos científicos, informações relevantes 
e atividades específicas sobre a prevenção do 
uso de drogas e a prática de violência escolar.  
As metodologias foram criadas a partir do di-
agnóstico situacional de Aracaju apresentado 
pela pesquisa sobre consumo de substâncias 
psicoativas e violência escolar nas escolas da 
rede estadual de Sergipe. As sugestões me-
todológicas foram separadas em dois mo-
mentos: metodologias para os pais e para os 
alunos, as quais podem ser executadas por um 
mediador (coordenador, educador, psicólogo 

ou especialista). O material é uma forma sim-
ples e prática de discussão de questões nor-
teadoras como promoção da saúde e autoes-
tima, informações sobre drogas psicoativas e 
o acesso aos fatores de proteção do uso de 
drogas e da violência nas escolas.

ANÁLISE DA OFERTA DE FiO2 
ANTES E DEPOIS DO ATENDIMENTO 

FISIOTERAPÊUTICO NA UTI

Bárbara Sthefany de Oliveira Santos 
(barbara-sos@hotmail.com); Bruna Maria 
Alves Santos (bruna_maria@yahoo.com.

br); Kenya Poderoso Aragão (kenya.
poderoso@gmail.com); Luciana Beatriz 
Silva Zago (lsilvazago@yahoo.com.br); 
Fernanda de Oliveira Santos (fsoliveira.

fisio@gmail.com); Ana Carolina do 
Nascimento Calles (carolina_calles@

hotmail.com); Erika Ramos Silva 
(erikase1@hotmail.com)

A monitorização respiratória em pacientes sig-
nifica a observação contínua ou intermitente 
de um fato, comportamento ou, função se-
gundo propósitos definidos. Logo, é de fun-
damental importância em pacientes críticos 
na UTI, pois estes podem apresentar compli-
cações súbitas e inerentes à própria ventilação 
mecânica. A monitorização da oxigenação 
dentro da VM, consiste na mensuração dos 
gases arteriais e índices de oxigenação, den-
tre eles a FiO2 (fração inspirada de oxigênio) 
que é um parâmetro de ventilação mecânica 
frequentemente utilizado para otimizar a 
oxigenação tecidual. Entretanto, um ajuste 
inadequado dela pode causar hipóxia ou hi-
peroxemia e, consequentemente, efeitos no-
civos ao organismo. O objetivo deste trabalho 
foi avaliar a oferta de FiO2 antes e depois do 
atendimento fisioterapêutico e tem como 
objetivo secundário quantificar os pacientes 
submetidos à fisioterapia, que obtiveram boa 
evolução e um possível desmame. Foi realiza-
da uma pesquisa do tipo descritiva de análise 
dos dados, com uma amostra de (32) trinta e 
dois pacientes internados na Unidade de Ter-
apia Intensiva Adulta de um Hospital Privada 
de Aracaju, em uso de Ventilação Mecânica 
Invasiva, na faixa etária entre 20 e 93 anos, 
ambos os sexos, com diagnósticos variados e 
com prescrição de fisioterapia respiratória nos 
meses de Julho e Agosto de 2013. A coleta 
de dados foi realizada através do prontuário 
eletrônico do paciente e coletado os dados de 
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FiO2 de admissão e da última sessão fisiotera-
pêutica realizada na UTI, antes e pós-conduta. 
Foi realizada análise estatística de porcenta-
gem simples para comparação de dados. Dos 
32 pacientes avaliados 65,63% manteve a FiO2 
durante atendimento, 28,16% a FiO2   foi di-
minuída  e 6,25% a FiO2   foi  aumentada da 
admissão; e 87,5% manteve, 6,25% diminuiu e 
6,25% aumentou a FiO2 na alta ou na última 
sessão na UTI, considerando a comparação 
entre o início e o final da sessão. O presente 
estudo demonstra que apesar de o papel da 
fisioterapia ser de fundamental importância 
no tratamento em UTI, em relação à avaliação 
de FiO2 não há resultados gritantes no que se 
refere à redução dessa oferta. 

RELAÇÃO ENTRE INDICADORES 
DE SAÚDE E SANEAMENTO NO 

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DE 
LOURDES-SE

Aline Alves Ferreira Lima (aline_alves@
unit.br); Gardênia Morais dos Santos 
(gardeniarosa_morais@hotmail.com)

Um ambiente apto à promoção da saúde, seja 
ele urbano ou rural, depende de intervenções 
em diversas áreas, em especial naquelas relati-
vas à infraestrutura, a exemplo do saneamen-
to. Para alcançar os padrões de saúde mínimos 
preconizados pela OMS, faz-se necessária a 
universalização de serviços de primeira ne-
cessidade, os quais incluem distribuição água 
potável, coleta e tratamento efluentes, coleta 
e destinação adequada dos resíduos sólidos, 
além de drenagem das águas pluviais, aspec-
tos que contribuem para alcançar os níveis de 
salubridade necessários à qualidade de vida 
da população. A falta de universalidade na dis-
tribuição dos serviços de saneamento básico 
tem sido observada em todo o Brasil, entre-
tanto com maior frequência nas regiões Norte 
e Nordeste do país. Um exemplo dessa re-
alidade pode ser constatado no município de 
Nossa Senhora de Lourdes, situada na região 
leste do Estado de Sergipe. Dentro desse con-
texto, este estudo teve como objetivo avaliar 
a relação entre indicadores de saúde e sanea-
mento básico em Nossa Senhora de Lourdes, 
trazendo informações que possam subsidiar a 
implementação de políticas públicas que ven-
ham a promover o bem estar da população. 
Para isso, este estudo utilizou pesquisa docu-
mental, visitas técnicas aos órgãos públicos 
responsáveis pela saúde e saneamento no 

município, além da aplicação de questionários 
junto à população. Os questionamentos ver-
saram sobre os seguintes temas: caracteri-
zação sócio-econômica da família; caracteri-
zação física do domicílio; saúde ambiental do 
domicílio e saúde individual dos moradores. 
Com base na análise dos dados coletados 
depreende-se que as condições de sanea-
mento no município pesquisado são precári-
as, visto que a distribuição de água potável é 
irregular, o lixo não tem destinação final ad-
equada, não existe um sistema de tratamento 
de esgoto nem tampouco drenagem de águas 
pluviais. Todos esses fatores acabam por con-
tribuir sobremaneira para a alta incidência de 
doenças relacionadas às más condições de 
saneamento, em especial verminoses, diar-
reias e dengue.

AMBIENTE DE TRABALHO E 
QUALIDADE DE VIDA: UMA 

ANALISE DA PERCEPÇÃO DOS 
TRABALHADORES

Katherinne Santos de Oliveira - 
katherinneo02@gmail.com

O objetivo desse trabalho foi identificar a per-
cepção sobre qualidade de vida funcionários 
de três empresas do estado de Sergipe, a sab-
er: uma da área da educação, a outra da área 
da saúde e a última da área da construção 
civil. Para a elaboração da pesquisa foi desen-
volvido um questionário com 23 perguntas 
que foi respondido por 20 funcionários: 5 da 
educação, 7 da saúde e 8 da construção civil. 
As perguntas foram confeccionadas com o 
objetivo de perceber a percepção e a própria 
prática da segurança no trabalho em seus re-
spectivos locais de trabalho. Ao analisar as 
respostas ao questionário pôde ser notado 
que os mesmos não estavam satisfeitos com 
o ambiente de trabalho, pois 52% achou o 
lugar onde desenvolve sua atividade quente, 
mal ventilado e reclamou dos equipamentos 
de proteção Individual (EPI), pois o que estava 
sendo fornecido os incomodava fisicamente. 
Vale ressaltar que 98% dos insatisfeitos era 
da construção civil e 2 da educação e que 
os mesmos não estavam satisfeitos com a 
gestão, pois não eram ouvido acerca das suas 
queixas. Isto porque foi denominador comum 
que os colaboradores sentissem dor na colona 
devido o esforço repetitivo de abaixar e levan-
tar. Outro aspecto que mereceu destaque foi 
sobre a vida família. Todos os entrevistados 
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da construção civil tinham vida não equili-
brada, pois muito tem vícios, fumam e bebem 
de modo que prejudica tanto a vida pessoal 
quanto no ambiente de trabalho. Com relação 
aos entrevistados da área da educação e da 
saúde a reclamação maior foi sobre a falta de 
tempo para se dedicar a família. Em relação ao 
salário, a maioria, 53% destes, estava satisfeito 
com o que recebia. Assim sendo e mediante 
as outras respostas ao questionário foi pos-
sível diagnosticar os problemas e propor pos-
síveis soluções para melhorar a qualidade de 
vida desses trabalhadores e de todos outros 
que eles representam, a começar pelo forne-
cimento de melhores EPI; ouvir o que eles têm 
a dizer sobre a empresa, fazer cursos de ca-
pacitação e orientação em relação ao risco do 
uso de bebidas alcoólicas e cigarros, reformar 
algumas estruturas da empresa para melhor 
desenvolvimento das atividades o que recai 
também na melhoria do ambiente familiar, 
pois qualidade não e só conforto, prazer, boa 
mesa, moda, utilidades domésticas, viagens, 
carro, televisão, telefone, também é estar fe-
liz, satisfeito com o ambiente de trabalho 
e com os colegas que desenvolve as ativi-
dades em conjunto. De forma que todas essas 
atribuições concorreriam para o que Rufino 
Netto (1994) considera como qualidade de 
vida. Isto porque para ele qualidade de vida 
não é somente ter bens matérias derivados de 
riqueza, mais sim ter o mínimo de condições 
para se viver.

A IMPORTÂNCIA DO TECNÓLOGO 
DE SEGURANÇA NO TRABALHO NAS 

EMPRESAS

Katherinne Santos de Oliveira - 
katherinneo02@gmail.com

Este trabalho tem por objetivo apresentar al-
guns dos resultados das pesquisas que estão 
sendo desenvolvidas a nível nacional acerca 
do tema ¿acidentes do trabalho¿. Para tanto 
foi privilegiado as empresas industriais do 
ramo calçadista. O objetivo ao investigar os 
relatórios produzidos foi descobrir a por-
centagem de acidentes nas medias e grandes 
empresas. Os relatórios consultados tinham 
como proposta identificar, quantificar e aval-
iar as ocorrências de acidentes do trabalho 
nas empresas do ramo citado, incluindo os 
casos fatais. Para tanto os funcionários re-
spondiam questionários com perguntas rela-
cionadas a acidentes no trabalho. Os resulta-

dos obtidos demonstram que, pelo menos no 
ramo da indústria calçadista, nas empresas de 
grande porte os números dos acidentes ten-
deram a manter uma correlação positiva com 
o tamanho do estabelecimento. Como pode 
ser verificado nos seus índices estatísticos. 
Eles demonstram uma diminuição ano a ano 
dos acidentes totais, assim como em todas as 
suas modalidades ou tipos. Porém, o mesmo 
não acontece nas empresas de porte médio, 
pois de acordo com a estatística o número 
de acidentes nelas é maior que nas indústrias 
de grande porte. Isto pode ser demonstrado 
através do percentual revelado: empresa de 
médio porte 36% e de grande porte 28% de 
acidentes. Isso mostra, dentre outras coisas, 
que empresas médias têm menos fiscalização 
que as grandes, portanto, a grande indústria, 
pelo menos nos relatórios analisados, cumpre 
com mais rigor as normas regulamentadoras 
(NR) em comparação as médias. Como forma 
de complementar as informações colhidas 
dos relatórios também foi feita pesquisa no 
site do Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística.  Os resultados conseguidos a partir 
das analises e interpretações dos dados colhi-
dos apontam para dois aspectos que devem 
ser considerados em toda e qualquer empre-
sa: o primeiro é que os acidentes de trabalho 
existem e que, por ser uma realidade, deve 
haver um ou mais funcionários que seja/m 
responsável/eis pelo seu impedimento. 
Este/s por sua vez, deve ter formação ade-
quada e qualificada na área especifica. Nesse 
sentido, o trabalho revela o quão importante 
é o profissional da Segurança no Trabalho 
nas empresas. Isto porque este profissional 
pode contribuir para o melhor desempenho 
dos profissionais, pois uma de suas principais 
funções é aderir novos conhecimentos em 
relação aos acidentes no trabalho, podendo 
promover relatórios, tabelas e gráficos para 
melhor desenvolver suas funções. Assim, eles 
também fiscalizam, promovem cursos de ca-
pacitação e fornecimento de EPIS, o que con-
tribui necessariamente para diminuição dos 
acidentes e doenças ocupacionais e para a 
melhoria da empresa e qualidade de vida dos 
colaboradores. 
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EFEITO DA TERAPIA FOTODINÂMICA 
ANTIMICROBIANA SOBRE A 
REDUÇÃO DE COMPOSTOS 

SULFURADOS VOLÁTEIS BUCAIS: 
ESTUDO CLÍNICO EM HUMANOS

Marina Batista Costa (Odontologia – UNIT/ 
marinabatistacosta@gmail.com); Lídia 
Raynna Gomes da Silva (Odontologia – 

UNIT/ lidiaraynna@hotmail.com); Mônica 
Barbosa Leal Macedo (Professora Doutora 
do Departamento de Odontologia/UFS/ 
monicablm@yahoo.com.br); Guilherme 
de Oliveira Macedo (Professor Doutor 
da Faculdade de Odontologia – UNIT/

gmacedo75@yahoo.com.br)

A halitose pode estar ligada à formação 
de compostos sulfurados voláteis (CSVs) 
provenientes da cavidade bucal e o dorso da 
língua é a principal região responsável pela 
produção de CSVs devido ao acúmulo de 
saburra lingual. A terapia fotodinâmica anti-
microbiana (TFDa) é uma terapêutica indolor 
capaz de promover a destruição bacteriana. 
O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 
imediato da TFDa sobre a produção de CSVs. 
Foram selecionados 60 pacientes divididos 
em 4 grupos de tratamento (n=15): G1 – bo-
checho com solução salina (BSS), G2 – BBS e 
raspagem de saburra lingual (RSL), G3 – BSS 
e aplicação da TFDa e G4 – BSS, RSL e TFDa. 
Os CSVs foram mensurados através de dis-
positivo portátil de medição de compostos 
sulfurados antes e após a aplicação de cada 
terapia. A TFDa foi aplicada através um laser 
de diodo (660nm e potência de 40mW) em as-
sociação ao corante azul de metileno 0,005%. 
Os resultados foram obtidos em partes por 
bilhão (PPB) e avaliado o percentual de 
redução de cada terapia. Foi feita análise in-
tra-grupo (Wilcoxon Sing Rank Test) e análise 
entre-grupos (Kruskal-Wallis test) (α=0,05). 
Não houve diferenças da mensuração inicial 
dos CSVs em PPB entre os grupos G1 (135,3 
± 63,6), G2 (177,33±76,56), G3 (149,9 ± 54,7) 
e G4 (143,0 ± 81,1). Todos os grupos apresen-
taram redução significativa de CSVs. Houve 
diferença significativa na redução percentual 
de CSVs nos grupos G2 (32,27%), G3 (32,8%) 
e G4(42,1%) em relação ao grupo G1 (15,9%). 
Dentro dos limites do estudo, concluiu-se que 
todas as terapias foram capazes de reduzir os 
CSVs sendo que os grupos G2, G3 e G4 foram 
superiores ao BSS; além disso, a TFDa aplicada 
sem a RSL apresentou resultados semelhantes 
aos grupos G2 e G3.

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, 
UM GRANDE AVANÇO NO SISTEMA 

DE PROMOÇÃO A SAÚDE NO 
MUNICÍPIO DE ARACAJU- SERGIPE

Tito Marcel Lima Santos (tito_marcel@
hotmail.com); MsC. Margarite Maria 

Delmondes Freitas (margaritedelmondes@
hotmail.com); MsC. Simone Alves Garcez 
Guedes (profsimoneguedes@yahoo.com.
br); Manoel Roque Paraíso Santos Filho 

(quinho_93@hotmail.com); Cristinne 
Andrade Melo (cristinne_kiki@msn.com)

Uma das políticas públicas mais inovadoras, o 
Programa Saúde na Escola (PSE) é resultado 
da parceria entre os Ministérios da Saúde e da 
Educação. O objetivo desse programa é con-
tribuir para a formação integral dos estudantes 
da rede pública de ensino de educação básica, 
por meio de ações de promoção e atenção à 
saúde. Possui como finalidade a contribuição 
para a formação educacional com a promoção 
e a prevenção de educação em saúde entre 
os alunos brasileiros. Acompanhamento clíni-
co, nutricional e oftalmológico; saúde bucal e 
psicossocial; atualização e controle de vacinas; 
saúde sexual e reprodutiva; atividades abor-
dando temas como alimentação saudável, pre-
venção do uso de álcool e drogas, valorização 
da cultura e paz no ambiente escolar são ações 
previstas no Programa. As equipes de Saúde 
da Família são responsáveis pela cobertura das 
ações, também são realizadas parcerias com 
as Universidades. No município de Aracaju, o 
PSE vem se desenvolvendo através de ações 
exitosas e consequentemente os resultados 
tem sido bastante satisfatórios: em 2011 o PSE 
atendia a 27 escolas publicas dando cobertura 
a 20.000 alunos, em 2012 passou a atender 85 
escolas cobrindo 43.000 alunos. Essa pesquisa 
tem como objetivo conhecer as ações do PSE 
no município de Aracaju-SE.

O MÉTODO RORSCHACH: UMA 
ANÁLISE DE SUA CONSTITUIÇÃO E 

DE SEUS FUNDAMENTOS

Renata Franco Leite - renatafrancoleite@
hotmail.com

O trabalho aqui apresentado foi produzi-
do com o objetivo de conhecer, entender e 
analisar a importância, as circunstâncias que 
foram favoráveis ao desenvolvimento e a téc-
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nica que envolve o Método Rorschach, bem 
como identificar a sua natureza projetiva. O 
ponto de interesse que levou à construção 
desta monografia reside na necessidade de 
um maior conhecimento sobre o método para 
poder utilizá-lo corretamente, bem como na 
concepção de que se trata de um importante 
e eficaz instrumento de trabalho do Psicólogo 
para a análise de aspectos relevantes da per-
sonalidade de seus pacientes e para diagnos-
ticar determinadas patologias comportamen-
tais. Para que os objetivos fossem alcançados, 
foram feitos levantamentos históricos e pes-
quisas relativas à sua criação, bem como à sua 
validação e precisão, tendo em vista o uso e as 
peculiaridades do Método em sua forma orig-
inal e fazendo referências também às adap-
tações feitas ao Método no decorrer do tem-
po e em relação aos aspectos da realidade em 
que se insere a sua utilização e aplicação. As-
sim, utilizou-se como metodologia a pesquisa 
aplicada, qualitativa e, quanto à coleta de da-
dos, teve por base a documentação indireta, 
utilizando-se precipuamente a pesquisa bib-
liográfica, dispondo de um acervo das obras 
mais relevantes existentes sobre o tema estu-
dado. O trabalho se desenvolve em seis capí-
tulos, iniciando com uma breve introdução ao 
tema, seguindo por uma análise da legislação 
que prevê a possibilidade de utilização e a pa-
dronização de testes no Brasil e, na sequência, 
apresentando uma visão histórica da criação 
do Método Rorschach, as características que 
permitem seu enquadramento como técnica 
projetiva, bem como algumas peculiaridades 
que envolvem o método, culminando na sua 
aplicação prática. Apresenta-se, ao final, uma 
conclusão sobre o estudo realizado, demon-
strando a importância do Método para o tra-
balho do Psicólogo e a grandeza dos estudos 
realizados pelo seu criador.

A EXTENSÃO UNIVERSITARIA 
PROMOVENDO A SAÚDE DO IDOSO 

ASILADO

Itamar de Almeida Silva (Odontologia 
- UNIT/ ialmeidas@hotmail.com). 

Rosiane Santos Silva (Odontologia - 
UNIT/ yakyra-@hotmail.com). Margarite 
Maria Delmondes Freitas (Professora de 

Odontologia /Unit. margaritedelmondes@
hotmail.com)

A extensão universitária é o processo educa-
tivo, cultural e científico que articula o Ensino 

e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza 
a relação transformadora entre Universidade e 
Sociedade. (Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional
(nº9.394 ¿ 1996)). A extensão tem o papel de 
proporcionar ao graduando integração entre 
os conhecimentos acadêmicos e os meios so-
ciais, demonstrando a preocupação da Uni-
versidade com a Sociedade. O conhecimento 
não se estende do que se julga sabedor até 
aqueles que se julga não saberem; o conheci-
mento se constitui nas relações homem-mun-
do, relações de transformação, e se aperfeiçoa 
na problematização crítica destas relações. 
(FREIRE, 2006). Com esse objetivo foi realizada 
pelos discentes da disciplina Introdução ao Es-
tudo da Oclusão, do curso de Odontologia da 
Universidade Tiradentes a prática extensionis-
ta no Asilo Rio Branco, que assiste 55 idosos de 
ambos os gêneros, com a finalidade de trocar 
experiências, onde foram enfatizados concei-
tos sobre a importância de se realizar de ma-
neira correta a higienização da cavidade oral 
e de suas próteses através de escovação su-
pervisionada. Enquanto atendidos, no contato 
acolhedor os idosos relataram aos discentes 
experiências e lições de vida inesquecíveis 
para ambos. Verificou-se que a prática exten-
sionista em asilo foi de grande importância 
para que não só ocorra a transmissão de con-
hecimentos científicos como também integre 
o jovem graduando à realidade do idoso asi-
lado, formando assim profissionais mais com-
prometidos com a prática humanitária.

SIMPATECTOMIA LOMBAR 
RETROPERITONICOSCÓPICA NO 
TRATAMENTO DA HIPERIDROSE 

PRIMARIA PLANTAR

Aline Melo Sentges Lima (Medicina 
¿ UNIT/liu_msl@hotmail.com); 

Érica Silva Barros (Medicina - UNIT/
quinhaericabarros@hotmail.com); 

Mário Augusto Ferreira Cruz (Medicina 
- UNIT/m.gutocruz@gmail.com); Aloísio 

Ferreira Pinto Neto (Medicina - UFS); 
Vanessa Rocha Santana (Médica/ 

dravanessarocha@hotmail.com); Sônia 
Lima Oliveira (Professora de medicina - 

UNIT)

Introdução: Nas últimas décadas, trabalhos 
têm sido descritos na literatura apresentando 
diversas técnicas cirúrgicas para a realização de 
simpatectomia toracoscópica. A técnica para 
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a realização da simpatectomia toracoscópica 
utilizando duas vias de acesso: uma na linha 
axilar média (20 mm) e outra na região peri-
areolar superior (30 mm), com dissecção oblí-
qua em túnel possui resultados cosméticos 
superiores ao acesso inframamário. A incisão 
periareolar é largamente utilizada em cirur-
gias mamárias, sem comprometer o supri-
mento sanguíneo e a inervação do complexo 
areolar, promovendo uma cicatriz cirúrgica 
cosmética. Com o intuito de minimizar os efei-
tos cicatriciais provocados pela incisão cirúr-
gica, os autores apresentam a viabilidade da 
utilização dos acessos infraareolar mamário 
e axilar nas simpatectomias toracoscópicas 
em ambos os gêneros para o tratamento da 
hiperidrose primária crânio-facial, facial, pal-
mar e axilar. Objetivo: Avaliar a factibilidade e 
aspectos cosméticos do acesso infra-areolar 
na simpatectomias toracoscópica no gênero 
feminino e masculino. Metodologia: Cirurgia 
é realizada por desinsuflação pulmonar se-
letiva ou apnéia, faz-se uma incisão elíptica 
infraareolar mamária de 5 mm interessando 
pele e tecido celular subcutâneo. Realiza-
se a divulsão romba perpendicular, com te-
soura, do tecido mamário e muscular para a 
colocação do trocater de 5 mm. Uma óptica 
de 0º ou de 30º é introduzida através deste 
na cavidade torácica. Incisão de 5 mm é feita 
na linha axilar média, na altura do terceiro es-
paço intercostal, introduzindo um trocater sob 
visão direta. Identifica-se a cadeia simpática, 
mediante eletrocautério tipo hook, realiza-se 
a incisão da pleura parietal para dissecção, di-
visão, cauterização ou ressecção do gânglio 
simpático T2 ou T3 ou T3/T4, a depender do 
local de manifestações dos sintomas. O pul-
mão é reinsuflado sob pressão positiva e os 
trocáteres são retirados. O procedimento é 
finalizado com a sutura intradérmica da pele 
infra-areolar e axilar. O aspecto cosmético foi 
avaliado com 7 e 360 dias de pós-operatório. 
Resultados: Em nenhum dos 282 pacientes 
operados pelo acesso infraareolar mamário 
entre 2004 e 2010 houve complicações, alter-
ações, perda de sensibilidade e cicatriz que-
loidianas. O tempo cirúrgico médio bilateral 
foi de 32 minutos. Conclusão: A via de aces-
so infra-areolar associada à axilar é factível e 
segura na realização da simpatectomia tora-
coscópica para o tratamento da hiperidrose 
primaria, tanto no gênero masculino quanto 
no feminino, conferindo um excelente efeito 
cosmético cicatricial.

CORRELAÇÃO DOS ACHADOS 
ULTRASSONOGRÁFICOS COM 
O RESULTADO CITOLÓGICO 

DE NÓDULOS TIREOIDIANOS 
SUBMETIDOS À PUNÇÃO 

ASPIRATIVA POR AGULHA FINA

Josilda Ferreira Cruz (Mestranda em 
saúde e ambiente - UNIT/josildafcruz@

gmail.com); Mário Augusto Ferreira Cruz 
(Medicina – UNIT/ m.gutocruz@gmail.

com); Larissa Baracho Macena (Medicina – 
UNIT/ larabaracho@hotmail.com); Murilo 

Matos de Santana Oliveira (Medicina 
– UNIT/ mur1lomatos@hotmail.com); 

Francielle Temer de Oliveira (Professora 
do curso de medicina – UNIT/ francielle_

temer@uol.com.br)

Introdução: O aparecimento de nódulos na 
tireóide é comum na população, principal-
mente com a utilização de métodos não inva-
sivos capazes de diagnosticar precocemente, 
como a ultrassonografia. São comuns na pop-
ulação geral, com prevalência de nódulos pal-
páveis de 4-7%, mas se considerar os nódulos 
diagnosticados por ultrassonografia cervical, 
essa prevalência ultrapassa 50% na população 
feminina com mais de 50 anos. Segundo a 
literatura, nódulos com tamanho superior a 
um centímetro são encaminhados para reali-
zação da Punção Aspirativa por Agulha Fina 
guiada por Ultrassom (PAAF-US). Conside-
ra-se também, para indicação da PAAF-US, 
achados ultrassonográficos sugestivos de ma-
lignidade como microcalcificações, vasculari-
zação, textura sólida e contornos irregulares. 
Objetivo: Avaliar as variáveis do nódulo pela 
ultrassonografia, comparando-as ao exame 
citológico, a fim de identificar os principais 
fatores preditivos de malignidade no serviço 
e a fidedignidade da ultrassonografia no di-
agnóstico dos nódulos. Metodologia: Foram 
analisados 120 nódulos tireoidianos submeti-
dos à PAAF-US no período de agosto de 2012 
a abril de 2013, por demanda espontânea. A 
coleta de dados foi realizada em três bases de 
análise: dados dos pacientes (idade, sexo, ocu-
pação), informações da ultrassonografia (lo-
cal, tamanho e variáveis dos nódulos - textura, 
ecogenicidade, vascularização, contornos, cal-
cificação) e resultado o exame citológico.  Os 
dados foram analisados no programa SPSS 
versão 20.0. Resultados: Dos 120 nódulos tire-
oidianos analisados, 78 eram benignos (65%), 
07 hemorrágicos (5,8%), 29 insuficientes 
(24,2%), 02 suspeitos (1,7%) e 04 malignos 
(3,3%). Neste estudo as variáveis que mais se 
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relacionaram com benignidade foram contor-
no regular com halo e textura mista. Dentre as 
variáveis dos nódulos malignos, se observou 
que 100% foram de textura sólida, 100% de 
baixa ecogenicidade, 100% com contornos 
regulares sem halo, 75% sem vascularização 
e 25% com vascularização central e periférica, 
50% sem calcificações, 25% com calcificações 
grosseiras e 25% com microcalcificações. Os 
04 nódulos malignos foram diagnosticados 
como carcinoma papilífero da tireóide, sendo 
todos os pacientes do sexo feminino, com 
idade variando entre 34-57 anos. 50% pa-
cientes com patologia maligna tinham mais 
de um nódulo na tireoide.

AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE 
RESTO INGESTÃO E SOBRAS NO 
RESTAURANTE POPULAR PADRE 

PEDRO DE ARACAJU (SE)

Anaxágora Conceição Souza (Nutrição 
- Unit/ naghy.nutri@hotmail.com), 

Isabelle da Silva Santana (Nutrição-Unit/
bellesantana_nutri@hotmail.com), Juliana 

Maranhão de Oliveira (Nutrição-Unit), 
Lacy Melo de Lima (Nutrição-Unit), Samara 

Camila Nascimento (Nutrição-Unit), 
Suellen Menezes de Brito (Nutrição-Unit) 

e Beatriz Cavalcanti (Professora da matéria 
de Saúde Coletiva II/ UNIT, beatriz.nutri@

gmail.com)

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), os Restaurantes 
Populares são Unidades de Alimentação e Nu-
trição que têm como princípios fundamentais a 
produção e a distribuição de refeições saudáveis, 
com alto valor nutricional, a preços acessíveis, 
para as pessoas que estão em situação de inse-
gurança alimentar e vulnerabilidade social. Para 
que essas pessoas tenham acesso a esses restau-
rantes, estes são localizados estrategicamente em 
áreas de grande fluxo de pessoas, especialmente 
em grandes centros urbanos de cidades com 
população superior a 100.000 habitantes. No as-
pecto financeiro, o MDS orienta apenas que seja 
cobrado um preço acessível à população de baixa 
renda da região, e que esta refeição seja adequa-
da e saudável. Boa parte dos municípios adota 
um valor simbólico, no entanto, a fim de se ga-
rantir a continuidade e a qualidade dos serviços 
prestados pelo Restaurante Popular, pode ser 
necessária uma reavaliação dos processos e cus-
tos de operação.  Devido a necessidade de que o 
preço cobrado aos usuários não ultrapasse o valor 

máximo permitido é necessário a conscientização 
dos comensais quanto ao desperdício de alimen-
tos distribuídos, pois esse gera custo, muitas vez-
es significativos para a Unidade de Alimentação e 
Nutrição. O objetivo geral do projeto foi conhecer 
e divulgar os índices de resto ingestão e sobras 
do Restaurante Popular Padre Pedro, de Aracaju/
SE. Este estudo foi realizado no Restaurante Pop-
ular Padre Pedro, localizado na cidade de Aracaju 
(SE), que distribui refeições no almoço, horário 
que foi realizada as pesagens. Para obtenção do 
peso da refeição distribuída, foi feita a pesagem 
de todos os alimentos prontos que iriam para a 
distribuição, descontando-se os pesos dos recipi-
entes. Os valores obtidos foram somados e desse 
total, diminuímos o peso das sobras, mensurado 
após a distribuição das refeições, para a obtenção 
do total de alimentos consumidos. As sobras aqui 
consideradas foram as que restaram no balcão de 
distribuição. O peso das sobras foi obtido através 
da pesagem dos alimentos que ficaram no balcão 
de distribuição e que, portanto, não poderiam 
ser reaproveitados. Obtivemos o peso do resto 
pela pesagem do cesto de lixo onde estavam os 
alimentos coletados na área de devolução das 
bandejas e utensílios, descontando-se o peso 
do cesto. Os cálculos foram realizados de acordo 
com as formulas citadas por Vaz e, após os cálcu-
los, pode-se fazer uma avaliação do desperdício 
na UAN estudada. O valor encontrado do resto 
ingestão apresentou-se dentro dos níveis acei-
táveis. Pode-se concluir que os valores obtidos no 
estudo demonstram que o Restaurante Popular 
Padre Pedro possui um baixo índice de desper-
dício, constando que há um bom planejamento 
de cardápios, o índice per capta esta de acordo 
com as necessidades dos comensais e há uma 
boa aceitação do cardápio.

A IMPORTÂNCIA DA FOTOGRAFIA 
PARA A GASTRONOMIA

Bruno Almeida de Oliveira (Curso de 
Gastronomia, almeida_se@oi.com.br); 

Katia Viana de Souza; Thaís Trindade de 
Brito Ribeiro.

Uma boa foto de comida desperta a vontade 
de comer o prato fotografado e para quem já 
o experimentou, fica aquela sensação de quase 
sentir novamente o seu sabor. Uma foto não 
tem aroma, temperatura, textura e nem sabor, e 
por causa disto que a imagem precisa ser visual-
mente tão atraente e forte ao ponto de estimu-
lar os outros sentidos do observador. A fotogra-
fia deve mexer com a imaginação, fazendo com 
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que uma pessoa sinta o sabor, aroma, a temper-
atura e textura do alimento, somente olhando 
a fotografia do mesmo, e assim tenha vontade 
de comer tal alimento. Então o objetivo da fo-
tografia de gastronomia é de transmitir sabores 
por meio de imagens, estimulando o paladar 
com a visão. Ao olhar uma imagem, a visão 
estimula o cérebro e este resgata da memória 
sensações, sentimentos relacionados à imagem 
vista. Para isto, além de explorar formas, cores, 
luz, sombra, brilho, textura, composição, en-
quadramento, objetos, combinações, é preciso 
saber qual é o público que deseja-se atingir, pois 
a interpretação de uma imagem pode variar de 
acordo com a idade, sexo, região e cultura. Para 
realizar uma boa Fotografia Gastronômica, cada 
tipo de prato exige um tipo de iluminação. Em 
alguns casos, o indicado pode ser a luz artificial, 
em outras opções a luz natural pode dar o tom 
desejado à imagem. O ambiente do prato em 
seu contexto, com a máxima atenção às cores, 
fundos e à louça ideal. Uma das cores dos ali-
mentos para compor o restante da cena. Além 
disso, a qualidade e o aspecto de cada alimento 
ali inserido são fundamentais. Para isso, uma 
boa produção é essencial para mostrar o mel-
hor de cada item: o melhor pedaço de tomate, a 
melhor folha, a melhor cereja, o melhor da calda 
que escorre sobre o doce, etc. A comida deve 
ter aparência de que acabou de ser produzida, 
disse. Com o fundo do ambiente neutro, sem 
muita interferência e sem deixar as fotos monó-
tonas, de forma a criar uma textura e um cenário 
que não conflite com o alimento. E quando pos-
sível, tentar documentar alguma ação que possa 
dar vida, movimento e interação à fotografia.

INÍCIO DE CARREIRA: MOTIVOS QUE 
LEVAM ADOLESCENTES A PRATICAR 

O FUTEBOL

Francisco Neto (Educação Física-UNIT/); 
Caio Santos Oliveira (Educação Física-
UNIT/); Jair Campos Santos (Educação 
Física-UNIT/ jaircampostec@bol.com.
br); Maria das Graças da Silva Correia 
(Orientadora, Profª MSc. da  disciplina 

Práticas Investigativas II da UNIT, mariag.
correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: A escolha deste tema pode ser 
justificada pela parcela da população que pratica 
este esporte, a proximidade da realização da copa 
do mundo de futebol aqui no Brasil e porque o 
tipo de motivação pode definir a orientação de 
jogar podendo, por exemplo, levar o indivíduo a 

se interessar não apenas pela vitória contra um 
adversário, mas sim o seu progresso pessoal. OB-
JETIVO: Este trabalho teve como finalidade veri-
ficar quais os motivos que levam adolescentes a 
praticar o futebol. METODOLOGIA: Foi utilizada a 
Pesquisa Bibliográfica por possibilitar a seleção de 
artigos científicos e outras obras as quais propor-
cionaram um melhor desenvolvimento para o 
trabalho. RESULTADOS: Segundo Paim (2001) 
os motivos que definem as atividades desporti-
vas, parecem ser: melhorar as habilidades, pas-
sar bem, vencer, vivenciar emoções, desenvolver 
o físico e o bem estar. Os resultados indicaram 
que os motivos mais fortes para o envolvimento 
dos adolescentes no futebol estão relacionados 
a competência desportiva, a saúde e a categoria 
amizade e lazer. Estudos apontam que existe uma 
relação entre o contexto social onde praticam e o 
motivo que os impulsiona, os adolescentes prati-
cantes na UFSM estão na sua maioria focados na 
categoria competência desportiva (87%) e os que 
o praticava no Clube Dores relataram como prin-
cipal fator motivante para a prática desportiva a 
categoria amizade e lazer com (79.0%). Os es-
tudos analisados apontaram como motivos que 
levam os adolescentes de 12-17 anos, à prática 
do futebol estão mais relacionados à competên-
cia desportiva, à saúde e à amizade e lazer. Mas 
o principal fator motivacional pela procura da 
prática esportiva continua sendo a busca da lu-
dicidade, divertimento e aprimoramento de suas 
habilidades motoras.

INDUÇÃO DE CÉLULAS ESPECÍFICAS 
PARA OBTENÇÃO DE CÉLULAS 
– TRONCO NO CONTEXTO DO 
TRATAMENTO DE DOENÇAS 

GENÉTICAS E DEGENERATIVAS

Edson Martins Freire Júnior (Biomedicina-
UNIT/ martinsjunior83@hotmail.

com); Jéssica Yohanna Souza Humildes 
(Biomedicina-UNIT/ jessihanna10@

hotmail.com); Jociléa Santana da 
Silva (Biomedicina-UNIT/ jocileaaaa@
hotmail.com); Kíssia Rick Santos Lima 
(Biomedicina-UNIT/); Mayra Nathália 
Vieira dos Santos(Biomedicina-UNIT/ 

gta_m14@hotmail.com); Maria das Graças 
da Silva Correia(Orientadora, Profª MSc. 
da  disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: As células-tronco são indifer-
enciadas ou com baixo grau de diferenciação, 
sendo encontradas em tecidos embrionário 
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e extra - embrionário. Podem permanecer 
em repouso até a fase adulta, e através de 
sua multiplicação se diferenciam em diversos 
tecidos, e exercem funções específicas. Mui-
tos estudos vêm sendo direcionados para a 
utilização dessas células na terapia de várias 
doenças, e os resultados obtidos até então 
são bastante promissores, e um deles é a for-
mação de células-tronco através de células 
maduras.  OBJETIVO: Abordar sobre a terapia 
celular, evidenciando os processos e inovações 
na área específica da célula-tronco. METODO-
LOGIA: Consistiu em Pesquisa Bibliográfica na 
busca e seleção de artigos científicos relacio-
nados à diferenciação de células tronco adul-
tas em neutras. RESULTADOS: Yamanaka con-
seguiu provar a teoria de Gudon, que muitos 
anos antes havia dado o passo inicial para essa 
descoberta. Nessa técnica primeiro as células 
iPS são cultivadas em seguida transferem-se 
os genes das células-tronco  para as células 
doadas por meio de vetores virais. As células 
vermelhas indicam as células que manifestam 
os genes exógenos. As células cultivadas são 
colhidas de acordo com estratégias de cul-
tivo de células-tronco. Um pequeno subgrupo 
dessas células transfectadas tornam-se célu-
las-tronco pluripotentes induzidas e a partir 
desse momento produzem colônias de célu-
las-tronco. As células Ips serão inicialmente 
utilizados no desenvolvimento de tratamen-
tos e estudos de células que anteriormente 
só poderiam ser analisadas através de bióp-
sia, mas pretende-se utilizar  especificamente 
em tratamento dentro de alguns anos depois 
de ser aprimorada a técnica. Conclui-se que 
apesar de algumas falhas que hoje a técnica 
mostra, ela pode ser de grande utilidade tanto 
na pesquisa quanto na área mais específica de 
tratamentos, trazendo múltiplos avanços para 
a Medicina.

ENERGIA EÓLICA EM SERGIPE

Gabriela Almeida Ferreira de Araújo 
(Ciências Biológicas-UNIT/caarololinda@
hotmail.com); José Cleverson de Oliveira 

Campos (Ciências Biológicas--UNIT/
kinha_alli@hotmail.com); Elielma Moura 

(Ciências Biológicas--UNIT/larissa.
henrique@gmail.com); Geísa Ferreira 
da Silva (Ciências Biológicas--UNIT/
larissavoliveira@hotmail.com); Nair 
Monalisa Cardoso Santos (Ciências 

Biológicas--UNIT/marcus_alexandre@
outlook.com); Raiane Lima Silveira 

(Ciências Biológicas--UNIT/rafaela.
f18@hotmail.com); Maria das Graças da 

Silva Correia(Orientadora, Profª MSc. 
da  disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br)

INTRODUÇÃO: A energia obtida eólica é obti-
da através do movimento do ar. Os ventos são 
gerados pela diferença de temperatura da ter-
ra e das águas, das planícies e das montanhas, 
das regiões equatoriais e dos polos do planeta 
Terra. A quantidade de energia disponível var-
ia de acordo com as estações do ano e as ho-
ras do dia. A topografia e a rugosidade do solo 
também apresentam grande influência na dis-
tribuição de frequência de sua ocorrência e de 
sua velocidade em um local. OBJETIVOS: iden-
tificar os pontos principais como, a força dos 
ventos que incide no local para a instalação 
de equipamentos para a geração da energia 
eólica e analisar as consequências da insta-
lação de um parque eólico para a população 
e o meio ambiente. METODOLOGIA: baseou-
se em pesquisa documental e bibliográfica. A 
primeira é realizada a partir de fontes primári-
as, quando os documentos ainda não rece-
beram tratamento analítico e a pesquisa bibli-
ográfica, quando a esta é desenvolvida através 
de material já publicado. RESULTADOS: Entre 
os benefícios da energia eólica são aponta-
dos ser renovável e limpa, a possibilidade de 
aproveitar as áreas do parque eólico como 
zonas de produção agrícola e agropecuária 
e por sua instalação gerar muitos empregos 
contribuindo para o desenvolvimento em suas 
proximidades. Entre suas principais desvanta-
gens são citadas: impacto visual considerável 
e sonoro. O som do vento que bate nas pás 
produzi um ruído constante que pode chegar 
até a marca de cinquenta causam perturbação 
aos habitantes das áreas onde se localizam os 
empreendimentos eólicos, e também à fauna 
local - como, por exemplo, a sua interferên-
cia no processo reprodutivo das tartarugas e 
o impacto sobre as aves do local: principal-
mente pelo choque destas nas pás e efeitos 
desconhecidos sobre a modificação de seus 
comportamentos habituais de migração. O in-
vestimento de capital para a instalação é alto, 
porém as despesas com manutenção são mui-
to pequenas. Existe a tendência de diminuição 
de seus custos com a expansão da tecnolo-
gia. Assim para que ocorresse a instalação do 
Parque Eólico no município Barra dos Coquei-
ros foram realizados estudos como o EIA (Es-
tudo de Impacto Ambiental) /RIMA (Relatório 
de Impacto Ambiental); RCA (Relatório de 
Controle Ambiental) /PCA (Plano de Controle 
Ambiental); RAS (Relatório Ambiental Sim-
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plificado), que são exigidos pelos órgãos es-
taduais responsáveis pela atividade de licen-
ciamento ambiental.  Pode-se concluir que as 
vantagens da energia eólica se sobrepõem as 
suas desvantagens, e sua aplicação em Ser-
gipe é promissora, pois este Estado apresenta 
boa incidência de raios solares e de ventos e 
há influência positiva de brisas marinhas na 
climatologia eólica do local.

DISTÚRBIO DO LÍQUIDO 
AMNIÓTICO: POLIDRÂMNIO E 

OLIGODRÂMNIO

Tatiane Fontes Freitas (Enfermagem-UNIT/ 
tatianefreitas2@hotmail.com); Daniela de 
Matos Pereira (Enfermagem-UNIT); Maria 
das Graças da Silva Correia(Orientadora, 

Profª MSc. da  disciplina Práticas 
Investigativas II da UNIT, mariag.correia@

ig.com.br).

INTRODUÇÃO: O presente estudo aborda so-
bre o relevante papel que o líquido amnióti-
co (LA) desempenha no desenvolvimento da 
gestação por propiciar diversos benefícios ao 
feto.  OBJETIVO: Esta pesquisa teve como fi-
nalidades: identificar a inter-relação entre a 
quantidade do liquido amniótico no desen-
volvimento da gestação, b) investigar, através 
dos referenciais teóricos, em gestações de 
alto risco com diagnóstico de oligodrâmio e 
polidrâmio a vitalidade fetal e os resultados 
perinatais e c) verificar a capacidade de diag-
nosticar oligodrâmio pela ultra-sonografia por 
meio de diferentes valores do maior bolsão de 
líquido amniótico. METODOLOGIA: constou de 
Pesquisa Bibliográfica que permitiu a seleção 
de produções secundárias (artigos científicos 
e livros) que proporcionaram um melhor de-
senvolvimento para o trabalho. RESULTADOS: 
O líquido amniótico tem grande importância 
no crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções fetais, permitindo o deslizamento das 
partes fetais entre si e entre o feto e as mem-
branas, favorecendo o desenvolvimento dos 
sistemas locomotor e respiratório. A regulação 
e o equilíbrio do volume do líquido amniótico 
é um processo dinâmico que demonstra o bal-
anço entre a produção e a reabsorção, envol-
vendo vários mecanismos interdependentes 
entre o concepto, a placenta, as membranas 
e o organismo materno. O polidrâmnio é uma 
condição obstétrica que está associada a el-
evadas taxas de morbimortalidade perinatal 
estando relacionado a complicações obsté-

tricas como: a ruptura prematura de membra-
nas, o prolapso de cordão umbilical, o trabalho 
de parto pré-termo e as sequelas da prema-
turidade. O oligoidrâmnio isolado é definido 
pela inexistência de crescimento intrauterino 
restrito, más formações fetais e morbidades 
maternas significativas.  Com base nos estu-
dos conclui-se que o líquido amniótico é um 
importante componente do ambiente intra-
uterino. Sua produção e sua absorção de-
pendem de uma série de mecanismos inter-
dependentes. A análise do líquido amniótico 
reforça a importância da realização adequada 
de um pré-natal, sendo importante ressaltar 
que todos os resultados laboratoriais devem 
ser relacionados com a clínica. Assim, o profis-
sional deve saber identificar os sinais e sinto-
mas relevantes a oligodrâmnio e poliidrâmnio.

FIM DE CARREIRA NO FUTEBOL

Ricardo Pereira Fonseca (Educação Física-
UNIT/ ricardowspereira@hotmail.com); 
Luciano Carlos Oliveira Jesus (Educação 
Física-UNIT/ jamaica.sim@gmail.com); 

Abel Machado Leite Neto (Educação 
Física-UNIT/); Paulo Nunes de Melo Neto 
(Educação Física-UNIT/); Maria das Graças 
da Silva Correia (Orientadora, Profª MSc. 
da  disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: A justificativa para escolha 
deste tema é devido ao sonho de muitos 
jovens brasileiros de se tornarem um bom 
jogador de futebol decorrente da imagem que 
os profissionais bem sucedidos transmitem 
para eles. Mas pesquisas mostram que pou-
cos têm conhecimento, que a maioria dos ex-
atletas profissionais tem uma vida miserável. 
OBJETIVO: Este trabalho tem como finalidade 
caracterizar sobre as dificuldades inerentes a 
uma carreira bem-sucedida e à hora de sair 
de campo, literalmente. METODOLOGIA: con-
stou de pesquisa bibliográfica em produções 
acadêmicas selecionadas e analisadas em 
fontes secundárias. RESULTADOS: Para ser um 
bom jogador de futebol nos tempos mod-
ernos é preciso ter muita persistência, e por 
dedicar quase todo o seu tempo ao futebol, 
quando chega a hora de se aposentar tem di-
ficuldades para exercer outro tipo de atividade. 
Nessa fase os jogadores devem passar por um 
processo correto de ajuste nas esferas de vida 
ocupacional, financeira, social e psicológica, 
pois esse processo pode ser acompanhado 
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por problemas emocionais É importante que 
os atletas tenham outras opções profissionais 
para poder atuar quando encerrar a carreira 
devido a aposentadoria acontecer muito cedo 
e as vezes forçadamente. Geralmente quem 
deixa essa atividade tende a se manter ligado 
a ela de outra forma como; técnicos, massag-
istas, dirigentes e também políticos devido ao 
carisma que certas figuras possuem. Parece ser 
fácil e natural a aposentadoria de um jogador, 
mas não é. Para muitos, isso representa uma 
grande dificuldade por não ter outra profis-
são, e como o futebol lhe proporcionou fama, 
boa condição financeira e prestigio, com isso 
o atleta acaba criando um ego inflado, muitas 
vezes se vendo como uma figura espetacular 
sugerida pela condição de esportista, aquele 
capaz de realizar grandes feitos e isso acaba 
dificultando nessa fase de aposentadoria.

RELAÇÃO ENTRE A DEPRESSÃO PÓS-
PARTO E O TIPO DE PARTO

Roberta Pereira de Almeida (Enfermagem-
UNIT/ betxinha.rpa@hotmail.com); 

Leonardo Figueiredo Moitinho 
(Enfermagem-UNIT/); Alberto Mato dos 
Santos (Enfermagem-UNIT/); Maria das 

Graças da Silva Correia(Orientadora, Profª 
MSc. da  disciplina Práticas Investigativas 

II da UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: A depressão pós-parto é uma 
patologia obstétrica que acomete a puérpera du-
rante o puerpério. Justifica-se a escolha do tema 
porque o conhecimento adquirido pode con-
tribuir na evolução do trabalho de parto e pós-
parto, na prevenção de complicações de ordem 
psíquicas tanto para mãe como para o bebê, e 
estimular o acompanhamento da puérpera por 
profissionais da saúde. OBJETIVO: Esta pesquisa 
teve como finalidade investigar a existência de 
relação entre a depressão pós-parto e o tipo 
de parto realizado. METODOLOGIA: Constou de 
pesquisa bibliográfica em materiais impressos, 
em sites e indicados por docente da disciplina 
e outros professores do curso. RESULTADOS: 
O surgimento da depressão ocorre geralmente 
após o nascimento do bebê, tendo seu início 
entre a quarta e oitava semana. O percentual é 
de 10-15% das puérperas que desenvolvem um 
transtorno psiquiátrico. A depressão pós-parto é 
caracterizada pelas disfunções no funcionamento 
emocional, comportamental, físico e cognitivo. 
Afeta o bebê, a relação mãe-bebê, e em longo 
prazo pode trazer prejuízos familiares (FONSECA, 

2009). O tipo de parto realizado é um fator que 
influencia na depressão pós-parto. No Brasil a 
porcentagem de partos cesáreos é de 43%, sen-
do esse índice acrescido para 80% em mulheres 
que usam planos de saúde. É importante a par-
ticipação do enfermeiro e profissionais da saúde 
para incentivo do parto normal, orientando e 
explicando suas vantagens, podendo contribuir 
para a redução da depressão pós-parto. Diante 
do exposto pode-se concluir que a depressão 
pós-parto é uma desordem psíquica de ordem 
multifatorial, que pode ser desencadeada pelo 
parto cesáreo, o qual apresenta uma relação di-
reta de causa-feito com este distúrbio, uma vez 
que a mulher irá se submeter  a um procedimen-
to cirúrgico,  que pode comprometer os mecan-
ismos de inflamação da mulher, levando a uma 
fragilidade o sistema nervos central, assim a ação 
hormonal pode ficar comprometida causando a 
depressão do SNC. Além disso, deve-se ressal-
tar que os níveis de ansiedade da gestante ficam 
comprometidos, podendo levá-la a tentativa de 
suicídio atrelada ao fato da mesma não conseguir 
estabelecer um vínculo afetivo com o bebê.

CÂNCER DE PRÓSTATA

Gislaine Santos Andrade (Enfermagem-
UNIT/ gislaine_love15@hotmail.

com); Flávia Estefânia Hora Santos 
(Enfernagem-UNIT/); Maria das Graças 

da Silva Correia(Orientadora, Profª MSc. 
da  disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br)

INTRODUÇÃO: Muitas pessoas não tem o hábito 
de procurar um serviço de saúde, principalmente 
os homens, que podem se tornar resistentes 
devido ao machismo e por isto os mesmos ficam 
acometidos por várias doenças, como o câncer 
de próstata, que, ao ter seu diagnóstico muito 
tarde, às vezes a cirurgia acaba sendo a unica 
alternativa para seu enfrentamento. OBJETIVO: 
Caracterizar os fatores de risco e as formas de 
tratamento desta doença. METODOLOGIA: Foi 
utilizada a Pesquisa Bibliográfica por possibilitar 
a seleção de artigos científicos e outras obras as 
quais proporcionaram um melhor desenvolvi-
mento para o trabalho. RESULTADOS: Segundo 
INCA (2008) história familiar de pai ou irmão com 
câncer da próstata antes dos 60 anos de idade 
pode aumentar o risco de câncer em 3 a 10 vezes 
em relação à população em geral, podendo re-
fletir tanto fatores hereditários quanto hábitos 
alimentares ou estilo de vida de algumas famílias.  
Seu tratamento depende do estagiamento clíni-
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co. Para doença localizada, cirurgia, radioterapia 
e até mesmo uma observação vigilante pode 
ser oferecidos (em algumas situações especiais).  
Em 2002, foram 679.000 novos casos de câncer 
de próstata no mundo, e é o quinto câncer mais 
comum no mundo e o segundo mais comum 
em homens: 11,7% dos casos novos de câncer, 
19% em países desenvolvidos e 5,3% nos países 
em desenvolvimento (POW-SANGA, 2009).  Po-
dem-se inferir destes índices também a exitencia 
de uma relação entre a incidencia de câncer de 
próstata e o grau de desenvolvimento dos países 
através de fatores sócio-culturais, realização de 
exames periódicos e a qualidade do sistema mé-
dico disponibilizado à população. O câncer de 
próstata tem aumentado muito nos últimos anos. 
No Brasil é comum encontrar homens que não 
fazem os exames preventivos anualmente isto 
eleva o número de pacientes em tratamentos, 
muitos lotando os hospitais na esperança da cura.

AUTISMO INFANTIL: DESCRIÇÃO 
COMPORTAMENTAL

Carla Caroline Leite Souza (Biomedicina-
UNIT/carolaine_ba@hotmail.); Isabelle 
Damasceno Santos (Biomedicina-UNIT/

isabelledamascenos@hotmail.com); Izabel 
Karoline do Nascimento Pereira Carvalho 
(Biomedicina-UNIT/iza.bel.kal@hotmail.
com); Júlia Caroline Torres Nunes Vítor 
(Biomedicina-UNIT/ju.biomed3@yahoo.
com.br); Thiago Fernando Souza Matos 

(Biomedicina-UNIT/thiagofernando_xyz@
hotmail.com); Maria das Graças da Silva 

Correia (Orientadora, Profª MSc. da  
disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: O presente estudo aborda sobre 
o autismo, um transtorno global de desenvolvi-
mento definido por alterações que se apresen-
tam antes dos três anos de idade. Consiste em 
uma alteração cerebral, uma desordem que com-
promete o desenvolvimento psiconeurológico e 
afeta a capacidade da pessoa se comunicar, com-
preender e falar, enfim seu convívio social. Não 
necessariamente, o autismo é acompanhado de 
retardo mental, pois existem casos de crianças que 
apresentam inteligência e fala intactas. OBJETIVO: 
Identificar as características comportamentais do 
indivíduo autista ainda quando criança que per-
mitem o diagnóstico. METODOLOGIA: Baseou-se 
em Pesquisas Bibliográfica tendo em vista que 
permite o aprimoramento do conhecimento so-
bre determinado tema a partir de material já pub-

licado, ou seja, fontes secundárias, as quais po-
dem ser livros e artigos científicos. RESULTADOS: 
autismo não escolhe família, classe social, raça, 
simplesmente acontece. Uma criança autista des-
de que tenha um acompanhamento por especial-
istas melhora e muito o seu desempenho na co-
municação com as pessoas, na interação social.  O 
autismo se desenvolve geralmente antes dos três 
anos de idade com características perceptíveis 
a olho nu, ou seja, não se faz necessário ter um 
conhecimento aprofundado sobre o transtorno 
para perceber que determinada criança possui 
um comportamento diferenciado. Por ainda não 
ter uma causa específica definida, o autismo in-
fantil é denominado de Síndrome (=conjunto de 
sintomas) e como em qualquer síndrome o grau 
de comprometimento pode variar do mais severo 
ao mais brando e atinge todas as classes sociais, 
em todo o mundo. Toda e qualquer criança au-
tista pode vir a desenvolver habilidades como a 
fala, percepção, atenção e convívio social, desde 
que receba o acompanhamento de médicos es-
pecializados. Atualmente, muitas técnicas foram 
criadas e aprimoradas para melhorar o relaciona-
mento com a criança autista. As especialidades 
médicas mais utilizadas são a musicoterapia, 
psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional, 
fonoaudiologia. A falta de informação leva a uma 
“imagem” errada do que realmente é o autismo, 
apenas uma maneira diferente de ver o mundo 
com jeito único de ser.

A PERFORMANCE DE AFRICANOS EM 
CORRIDAS DE ATLETISMO

Taciana Ramos Neves (Educação Física-
UNIT/Taci_unit@hotmail.com); Tânia 

Mara Stankowich (Educação Física-UNIT/ 
taniastankowich@hotmail.com); Maria das 
Graças da Silva Correia (Professora-UNIT/

mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: Justifica-se este trabalho devido 
aos atletas africanos estarem constantemente 
entre os mais bem colocados nas corridas de 
atletismo. Este diferencial levou a um questiona-
mento sobre suas capacidades de competição 
em relação aos outros atletas, buscando fatores 
determinantes em seus desempenhos, como a 
genética e os fatores ambientais. Neste aspecto, o 
estudo contribui com o esporte, em especial com 
o atletismo, na maneira de lidar com as diferenças 
e capacidade genética dos atletas. OBJETIVOS: O 
presente estudo teve como finalidades analisar as 
respostas, estabelecer correlações e indicadores 
de desempenho físico dos atletas africanos em 
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corridas. METODOLOGIA: Esta pesquisa teórica 
baseou-se em pesquisa bibliográfica no Google 
acadêmico, Scielo, Biblioteca Virtual da Universi-
dade Tiradentes (Aracaju-Sergipe). RESULTADOS: 
Estudos têm mostrado que fatores socioculturais 
e ambientais, tais como, atividade na infância e 
altitude, são fortes implicações no sucesso destes. 
A importante diferença foi que os corredores ne-
gros africanos conseguem sustentar substancial-
mente maior proporção do seu VO2max quando 
correm e em distâncias acima de 5 km sustentam 
significativamente maior porcentagem do que 
os corredores brancos. Assim, parecem ter uma 
superior resistência à fadiga. Existe a hipótese 
de que esta seja determinada talvez pelo siste-
ma nervoso central ou pela função contrátil do 
músculo esquelético. Pesquisas ressaltam que a 
participação genética, fatores ambientais e a in-
teração entre ambos são determinantes no de-
sempenho físico destes corredores africanos e 
salientam a resistência destes quando submeti-
dos a treinamentos intensos, ou seja, que sua 
performance bem-sucedida é resultante de uma 
combinação multifatorial.

A INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA 
NO PÓS OPERATÓRIO DE 

ABDOMINOPLASTIA

Isadora Moreira Saraiva/
isaadoramsaraiva@gmail.com; Keila 
Geovana Santana Rodrigues/keila_

geovana@hotmail.com; Barbara Sthefany 
de Oliveira Santos/barbara-sos@hotmail.

com; Licia Santos Santana/licia2s@
hotmail.com

A abdominoplastia se trata de um processo cirúr-
gico realizado parar retirar o excesso de pele 
(gordura localizada) e proporcionar uma recu-
peração do músculo abdominal, causando as-
sim o aspecto de uma barriga lisa e tonificada. 
De acordo com Guirro et al. 2004, a fisioterapia 
Dermatofuncional fundamentada em concei-
tos científicos sólidos, tem contribuído tanto no 
pré quanto no pós-operatório, prevenindo e/ou 
tratando as respostas advindas das intervenções 
cirúrgicas, possibilitando ainda a diminuição da 
ansiedade pós-operatória. Esse estudo tem como 
objetivo enfatizar a importância da fisioterapia 
no contexto de realizar uma revisão sobre a utili-
zação dos recursos fisioterapeuticos nos descon-
fortos do pós-operatório de abdominoplastia. 
A utilização desses recursos tem a finalidade de 
promover alívio dos desconfortos comuns do 
pós-cirúrgico, retorno precoce a suas atividades, 

uma vez que reduz a dor consequentemente 
reduz a utilização de fármacos pelas pacientes. 
Dentre os tratamentos indicados para possibili-
tar a melhora na recuperação do ato cirúrgico 
temos a crioterapia, endermoterapia, ultrassom 
terapêutico, drenagem linfática manual e mas-
sagem clássica. Trata-se de um estudo de revisão 
bibliográfica, pertinente presente nas bases de 
dados Scielo, Pubmed, PEDro, Medline, foram uti-
lizados os descritores do assunto: fisioterapia; ab-
dominoplastia; pós- cirúrgico; ciências da saúde. 
Houve dificuldade em encontrar estudos em que 
o critério diagnóstico das participantes fosse a 
atuação da fisioterapia no pós-operatório de ab-
dominoplastia, para inclusão na presente revisão, 
revelando ser esta uma área pouco explorada. No 
Brasil, Tacani et al. (2005) realizaram um estudo 
na região do ABC de São Paulo, com 28 médicos 
cirurgiões plásticos que foram avaliados quanto 
ao tempo ao momento que encaminha as pa-
cientes para a fisioterapia no pós-operatório de 
abdominoplastia, o resultado encontrado foi que 
10,7% dos entrevistados entre o 1º e o 2º dia de 
pós-operatório; 21,6% deles entre o 3º e 5º DPO; 
3,5% recomendavam o início do tratamento por 
volta do 25º e 30º DPO, ou seja, na fase tardia 
e 64,2% da amostra afirmou encaminhar seus 
pacientes entre o 6º e 15º DPO. Concluímos que 
um total de 27 (96,4%) apontaram a drenagem 
manual linfática como sendo o tratamento mais 
importante a ser realizado numa reabilitação pós-
cirurgia, pois eles a consideram como uma téc-
nica efetiva e capaz de encurtar o tempo de pós-
operatório, sendo, portanto uma técnica bastante 
conhecida por esses profissionais. Essa revisão 
nos permitiu concluir que temos uma carência de 
trabalho randomizado e controlado, de alta rigo-
rosidade, no pós-operatório de cirurgias estéticas 
em geral e em decorrência disso sugerimos que, 
mais estudos sejam realizados. Novas pesquisas 
devem ser estimuladas a res¬peito do tema, prin-
cipalmente os ensaios clínicos que possibilitarão 
respostas mais substanciais referentes à eficácia 
e a contribuição da intervenção fisioterápica no 
pós-operatório de abdominoplastia.

ACIDENTES DECORRENTES DO 
TRANSITO E MOBILIDADE EM 
ARACAJU EM SEUS PONTOS 

CRÍTICOS

Antonia Patrícia Vieira Nunes Beserra - 
antoniapvnb@hotmail.com; Vania Fonseca 

- vania@infonet.com.br

Introdução: Verifica-se que as regiões mais 
desenvolvidas do Brasil possuem os maiores 
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indicadores da necessidade de utilização de 
transportes, sejam eles coletivos ou individu-
alizados, devido ao maior fluxo de comér-
cio, a distância entre os locais de trabalho 
e a residência dos trabalhadores, já que a 
evolução econômica traz consigo a necessi-
dade de mais infraestrutura, em especial li-
gadas à mobilidade urbana. Em Aracaju, o 
processo de urbanização apresenta traços co-
muns ao ocorrido em outras regiões da fed-
eração, principalmente no que é pertinente à 
saída do homem do campo para a cidade. O 
crescimento desordenado dos espaços urba-
nos leva a uma forte pressão urbanística exer-
cida em torno destes, como a necessidade de 
trabalho, de comércio local, de assistência à 
saúde, segurança e educação, e com essa ex-
pansão houve também a necessidade do au-
mento do espaço de circulação. Justificativa: 
Devido ao aumento do número de automóveis 
na cidade de Aracaju, sem a mesma apresen-
tar vias de trânsito rápido que proporcionasse 
uma melhor escoamento da frota, tem como 
consequência as engarrafamentos em todos 
os pontos críticos da cidade em horários de 
pico, dificultando a mobilidade e resultando 
em acidentes. Objetivos: O artigo tem como 
objetivo identificar a relação de acidentes de 
trânsito com a problemática da mobilidade 
em Aracaju, analisando as características am-
bientais dos locais de ocorrência em seus 
pontos críticos que preconizam os acidentes 
de trânsito. Metodologia:  Pesquisa, descri-
tiva, exploratória de caráter qualiquantitativo, 
onde foram utilizados dados secundários ce-
didos pela Superintendência Municipal de 
Transportes e Transito ¿ SMTT e como dados 
primários, os coletados na pesquisa de campo, 
com aplicação de um questionário junto aos 
condutores, pedestres e trabalhadores ou mo-
radores no entorno do local de ocorrência que 
conhecem a rotina local e se disponibilizaram 
a participar da mesma. Considerações: De 
acordo com o resultado da pesquisa percebe-
se a necessidade de mudanças que levem a 
criação de ações e políticas públicas voltada 
para a melhoria da mobilidade urbana de Ara-
caju, como a melhoria dos transportes públi-
cos, das vias de rolamento e para a educação 
da população, condutores e pedestres, quanto 
ao uso consciente do trânsito, respeitando às 
leis e os direitos dos cidadãos.

AS LUTAS NO CONTEXTO ESCOLAR: 
BENEFÍCIOS DA PRÁTICA E 

POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS

Carlos Alberto Santos Oliveira/ 
carlosfla94@hotmail.com; Alan Bruno Silva 
Vasconcelos/ abs.vasconcelos@yahoo.com.

br; Candida Luisa Pinto Cruz/cândida@
infonet.com.br

A luta é uma modalidade esportiva que se 
encontra como um dos pilares da Educação 
Física, nos parâmetros da cultura corporal do 
movimento, conhecimentos materiais e não 
materiais que foram produzidos e acumulados 
historicamente. Porém, por alguns motivos ela 
não está presente na realidade de muitas es-
colas, como sua associação com questões de 
violência e principalmente a falta de recursos 
materiais. A presente pesquisa tem como ob-
jetivo demonstrar a importância das lutas no 
contexto da Educação Física escolar, identifi-
cando os possíveis benefícios desta prática na 
escola além de discutir alternativas didáticas e 
metodológicas para a inclusão desta modali-
dade. Justifica-se a pesquisa para a obtenção 
de um aprofundamento acerca dos benefícios 
e importância das lutas no contexto escolar, 
tendo em vista a grande quantidade de con-
teúdos transversais que podem ser aborda-
dos através desta prática. As lutas podem ser 
inseridas neste contexto, já que estas fazem 
parte da Cultura Corporal do Movimento, 
sendo assim a função do professor a sociali-
zação desse conhecimento. A metodologia 
desta investigação teórica baseou-se em um 
levantamento bibliográfico do estado do con-
hecimento acerca da temática deste estudo 
nas bases de dados do Google acadêmico, 
pretendendo através de um referencial con-
hecer e demonstrar o que alguns autores 
pensam a respeito da abordagem das lutas 
no contexto da Educação Física escolar. A pes-
quisa contribuiu para a compreensão de que 
a prática do conteúdo ¿lutas¿ na escola pode 
ser efetuada visando os aspectos físicos, cog-
nitivos e sociais do aluno. Porém, para que 
isso aconteça é necessário vontade do pro-
fessor, para transformar as dificuldades em 
novos aprendizados. Percebendo ainda que 
em muitos casos o professor possui receio na 
inserção da modalidade por falta de recursos 
profissionais, mas com alternativas simples e 
criatividade, pode-se pratica-las de forma fa-
vorável tanto para o professor, quanto para 
seus alunos.
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O MÉTODO RORSCHACH: UMA 
ANÁLISE DE SUA CONSTITUIÇÃO E 

DE SEUS FUNDAMENTOS

Renata Franco Leite - renatafrancoleite@
hotmail.com

O trabalho aqui apresentado foi produzi-
do com o objetivo de conhecer, entender e 
analisar a importância, as circunstâncias que 
foram favoráveis ao desenvolvimento e a téc-
nica que envolve o Método Rorschach, bem 
como identificar a sua natureza projetiva. O 
ponto de interesse que levou à construção 
desta monografia reside na necessidade de 
um maior conhecimento sobre o método para 
poder utilizá-lo corretamente, bem como na 
concepção de que se trata de um importante 
e eficaz instrumento de trabalho do Psicólogo 
para a análise de aspectos relevantes da per-
sonalidade de seus pacientes e para diagnos-
ticar determinadas patologias comportamen-
tais. Para que os objetivos fossem alcançados, 
foram feitos levantamentos históricos e pes-
quisas relativas à sua criação, bem como à sua 
validação e precisão, tendo em vista o uso e as 
peculiaridades do Método em sua forma orig-
inal e fazendo referências também às adap-
tações feitas ao Método no decorrer do tem-
po e em relação aos aspectos da realidade em 
que se insere a sua utilização e aplicação. As-
sim, utilizou-se como metodologia a pesquisa 
aplicada, qualitativa e, quanto à coleta de da-
dos, teve por base a documentação indireta, 
utilizando-se precipuamente a pesquisa bib-
liográfica, dispondo de um acervo das obras 
mais relevantes existentes sobre o tema estu-
dado. O trabalho se desenvolve em seis capí-
tulos, iniciando com uma breve introdução ao 
tema, seguindo por uma análise da legislação 
que prevê a possibilidade de utilização e a pa-
dronização de testes no Brasil e, na sequência, 
apresentando uma visão histórica da criação 
do Método Rorschach, as características que 
permitem seu enquadramento como técnica 
projetiva, bem como algumas peculiaridades 
que envolvem o método, culminando na sua 
aplicação prática. Apresenta-se, ao final, uma 
conclusão sobre o estudo realizado, demon-
strando a importância do Método para o tra-
balho do Psicólogo e a grandeza dos estudos 
realizados pelo seu criador.

AVALIAÇÃO DA GENOTOXIDADE 
E ANTIGENOTOXIDADE DE 

PRÓPOLIS VERMELHA PELO TESTE 

DE MUTAÇÃO E RECOMBINAÇÃO 
SOMÁTICA (SMART)

Milena Nascimento Cardoso (Ciências 
Biológicas - UFS/ milenacardoso.bio@gmail.

com); André Luiz Pinto Santos (Ciências 
Biológicas - UFS/ andreluiz_04@yahoo.com.
br); Melina Vieira Alves (Ciências Biológicas 

- UFS/ melina.alves@live.com); Bruno 
Lassmar Bueno Valadares (Professor Adjunto 

do Departamento de Biologia - UFS/ 
brunnovaladares@gmail.com)

A própolis é uma substância resinosa coletada 
por diversas espécies de abelhas, em especial 
a Apis mellifera, com finalidade de assepsia e 
construção de estruturas na colônia. É compos-
ta por uma mistura complexa de substâncias 
originadas de vários tipos de plantas, sendo in-
fluenciada pela flora local e estação de coleta. 
Apresenta diversas propriedades biológicas, 
como ação anticancerígena, antiviral, antimi-
crobiana, anti-inflamatória, antioxidante, anes-
tésico e outros efeitos farmacológicos. Nos últi-
mos dois anos, foi dado um enfoque a própolis 
vermelha, que além destas, também oferece 
propriedades hepatoprotetora, imunomodu-
latória, antisséptica, cicatrizante, de combate 
a acne e antifúngica. Levando em conta seu 
alto uso na medicina popular, o presente es-
tudo foi realizado com objetivo de avaliar a 
genotoxidade, bem como antigenotoxidade 
da própolis vermelha pelo Teste de Mutação 
e Recombinação Somática (SMART). O extrato 
aquoso de própolis vermelha (EAPV) utilizado 
teve origem na região limite entre os estados 
de Sergipe e Alagoas. Larvas de terceiro estágio 
provenientes dos cruzamentos padrão (ST) e 
de alta ativação metabólica (HB) foram tratadas 
com diferentes concentrações de EAPV diluídas 
em água destilada estéril (0,5; 0,25 e 0,125 mg/
mL) isoladamente e em associação ao agente 
mutagênico uretano (URE) (0,891mg;mL), tam-
bém utilizado como controle positivo desse 
experimento. Nessas condições experimentais, 
não foram detectados efeitos mutagênicos e 
recombinogênicos de EAPV, tanto para o cru-
zamento ST, quanto para HB. Nas associações 
com URE, algumas concentrações de EAPV exi-
biram efeito redutor na frequência de manchas 
mutantes entre os descendentes do cruzamen-
to HB, indicando um efeito protetor de EAPV 
contra ação mutagênica de URE dependente da 
ativação metabólica do P450 em alta expressão 
nos descendentes HB. Esses resultados, jun-
tamente com outros trabalhos comprovando 
efeitos antigenotóxicos de própolis, sugerem a 
necessidade de mais estudos com EAPV.
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REUSO DE PERFLUORODECALINA 
NA PRODUÇÃO DE ENZIMAS 
LIPOLÍTICAS EM REATOR DE 

MISTURA

A.C. MENEZES / angelis.menezes@gmail.
com; N. M.CONRADO / nathyconrado@

hotmail.com; M. V. M. MATIAS / 
marcusv38@gmail.com; E.S.VIEIRA 
/ erika_souza@terra.com.br; C.M.F. 
SOARES / cleide18@yahoo.com.br ; 

D.P SILVA / silvadp@hotmail.com; A. S. 
LIMA / aslima2001@yahoo.com.br; H.V. 

ALEXANDRE /hofsky@gmail.com

Enzimas são proteínas que agem como cat-
alisadores biológicos e tem como papel fun-
damental o controle metabólico. As enzimas 
hidrolíticas são frequentemente usadas na 
química orgânica. As lipases são amplamente 
encontradas na natureza, podendo ser obtidas 
a partir de fontes animais, vegetais e micro-
bianas que apresentam valiosas aplicações 
biotecnológicas devidas principalmente à 
versatilidade de suas propriedades. O gênero 
Bacillus é atualmente considerado como um 
dos maiores produtores de substancias bio-
tecnológicas. Diversas técnicas de produção 
de lipases têm sido desenvolvidas e aprimo-
radas, entre essas está a fermentação sub-
mersa por ser de fácil execução e apresentar 
rendimento satisfatório. As inúmeras variáveis 
que envolvem o processo de obtenção da en-
zima vão desde a composição do meio (fonte 
de carbono, fonte de nitrogênio, sais e indu-
tores) até as condições operacionais como pH, 
temperatura, agitação e aeração. Um grande 
número de solventes orgânicos pode ser apli-
cado em biorreatores, como alcanos, alcenos, 
ésteres, álcoois, perfluorocarbonetos (PFDs), 
etc. Os PFDs se destacam, pois podem dis-
solver grandes volumes de oxigênio, possuem 
elevada estabilidade química e térmica e são 
líquidos imiscíveis com os sistemas aquosos, 
podendo ser facilmente recuperados após o 
término da batelada.Portanto, o objetivo desse 
estudo foi o reuso da perfluorodecalina utili-
zado como carreador de oxigênio na produção 
de enzimas lipolíticas em reator de mistura 
visando melhorar a transferência de massa. O 
agente biológico utilizado para produção de 
lipase foi Bacillussp. ITP-001, o qual foi manti-
do em tubos de agar nutriente inclinado à 4°C. 
O meio de cultura foi constituído por (%, m/v): 
KH2PO4 (0,1); MgSO4.7H2O (0,05); NaNO3 
(0,3); extrato de levedura (0,6); peptona (0,13) 
e amido (2,0), após 48h foi adicionado óleo de 
coco como indutor da produção de lipase. O 

meio foi inoculado com 10% de inóculo com 
48h de idade, e a fermentação ocorreu em 
biorreator com volume útil de 4,5L contendo 
3,0L de meio sob agitação de 300rpm, aeração 
de 0,5vvm otimizados em trabalho anterior 
pelo grupo, pH 7,0 e temperatura controlada 
a 37oC. No processo de fermentação foi utili-
zado a perfluorodecalina, recuperada do caldo 
fermentado por destilação, e reutilizada após 
segunda recuperação na concentração de 1% 
para averiguação da capacidade de produção 
de lipase. Foram determinadas a atividade 
lipolítica, as concentrações de amido, massa 
seca (estufa a 105oC) e glicose (método en-
zimático), o KLa foi obtido durante o proces-
so de fermentação pelo método dinâmico.A 
produção de enzima com a adição de 1% de 
PFD foi de 3416,36 U/mL, enquanto que para 
1% de PFD após primeira recuperação foi de 
3341,54 U/mL. Observa-se que o reuso do 
PFD manteve a atividade enzimática em 97,8% 
após primeira recuperação por destilação, não 
alterando assim a atividade lipolítica, o que in-
dica PFD pode ser reutilizado. Para esse pro-
cesso consumo de amido foi de 91,04%.

SEAV  SISTEMA EMERGENCIAL PARA 
ACIDENTES VEICULARES

Angelo Garangau Menezes; Claudio de 
Oliveira: angelomenezes_@hotmail.com; 

claudio_oliveira@unit.com.br

Acidentes envolvendo automóveis podem 
variar de uma simples colisão até uma gravís-
sima tragédia.  Em velocidades baixas a prob-
abilidade de vítimas com lesões, escoriações, 
traumas ou mortes, é pouca. Mas ao compa-
rar-se com velocidades altas (normalmente 
acima do permitido), observa-se que a proba-
bilidade de sequelas nesse choque é direta-
mente proporcional. Ao mesmo tempo, per-
cebe-se que ocorrido o acidente, a depender 
da gravidade e intensidade do mesmo, o tipo 
e a velocidade do atendimento podem ser de-
terminantes para a vida dos envolvidos. Uma 
demora de minutos pode acarretar em mortes 
ou sequelas permanentes, bem como um 
chamado desnecessário (ou menos urgente) 
pode custar à vida de outra pessoa envolvida 
em outro acidente mais grave. Em um sim-
ples choque, por exemplo, não é necessário o 
pronto atendimento. Já em um atropelamen-
to ou um acidente de maior proporção pode 
ser necessária a presença de uma unidade de 
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emergência, o auxílio de um parente ou até 
mesmo autoridades policiais, ficando essa 
listagem de chamada armazenada e escolhida 
pelo proprietário do veículo. Mas neste caso, 
havendo a presença de alguém consciente, 
cabe a esta pessoa avaliar e tomar a decisão o 
mais rápido possível, realizando à chamada de 
órgão competentes, através de um telefone 
móvel. Em casos de maior gravidade, muitas 
vezes o condutor e os passageiros ou transe-
untes envolvidos, podem não ter condições de 
efetuar o chamado  por estarem inconscientes  
ou incapazes de fazê-lo num tempo eficaz. 
O presente projeto vem buscar uma solução 
envolvendo conhecimentos na engenharia 
de automação e mecatrônica. Aliados aos re-
cursos e tecnologias já existentes, faz-se um 
estudo sobre consequências de acidentes de 
trânsito e medidas a serem tomadas, obser-
vando-se a possibilidade de criar um sistema 
de combinação de sensores que venha a au-
tomatizar esse procedimento, através de um 
circuito envolvendo sensores e módulos como 
entrada, um módulo de chip de telefone celu-
lar como saída e um micro controlador inter-
ligando, processando e controlando os mes-
mos, é possível de identificar a gravidade do 
acidente. Pode-se então acionar o socorro au-
tomaticamente, enviando informações do lo-
cal do acidente para as unidades de emergên-
cia, autoridades competentes e/ou parentes 
próximos dos envolvidos no mesmo. 

A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 
MEIO AMBIENTE E CIDADANIA: 

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA REGIÃO 

METROPOLITANA DE ARACAJU

Cristyano Ayres Machado ( NEAD-
UNIT -Pesquisador Grupo Acqua-UFS  / 

cristyanoa@yahoo.com.br)  Miralda 
Bezerra da Silva Santos ( Bióloga-SEED-SE/ 

miraldabezerra@yahoo.com.br )

Indagações sobre a natureza e o desenvolvi-
mento da Educação Ambiental (EA), realizadas 
em vários países do mundo desde meados do 
século passado, manifestam-se em diversos 
seguimentos da população brasileira, como 
movimentos sociais, Ongs, comunidades di-
versas, o setor público nas suas esferas: Fed-
eral, Estadual, Municipal e especialmente em 
escolas, cujas ações são expressivas nas últi-
mas décadas.A Educação Ambiental surge 

de preocupações da sociedade com o futuro 
da vida e da existência humana. E para que 
torne  se uma ação educativa mediadora en-
tre a esfera educacional e o campo ambiental, 
produzindo concepções, métodos e experiên-
cias para a construção de valores e de con-
hecimentos capazes de provocar mudanças 
no ambiente (Carvalho, 2004). O desenvolvi-
mento da Educação Ambiental nas escolas de-
manda que professores, alunos e comunidade 
dêem um novo sentido à educação, situando-
a como uma ação política, na qual a existên-
cia humana orienta  se para novas realizações, 
não só entre as pessoas, mas entre alas e o 
ambiente, que as desafia para uma transfor-
mação da realidade degradada.Neste sentido 
a Educação Ambiental, torna-se estratégica 
para revisão do comportamento humano, e 
para a recriação de valores capazes de provo-
car mudanças necessárias à reversão do de-
sequilíbrio ambiental.Dessa forma a Educação 
Ambiental só tem sentido quando promove 
uma profunda reflexão da própria educação, o 
que demanda uma ampla problematização no 
ambiente escolar. Portanto o Projeto Político 
Pedagógico Escolar (PPP), por vez, deve per-
mitir tal reflexão, na qual sua importância não 
poderá limitar-se à vinculação de melhorias 
da organização didático- pedagógica. Sendo 
assim, incluir a Educação Ambiental no PPP 
da escola implica considerar o saber ambi-
ental como necessário a formação das crian-
ças, jovens, e principalmente a formação dos 
professores.Portanto, a Educação Ambiental 
frente ao problema da degradação ambien-
tal, revela a importância da formação para a 
ética. Põe-se em pauta a urgência de propor 
novas formas de ver o mundo, de se relacionar 
com ele e de instituir novas significações para 
o ambiente, o que implica questionar a falsa 
racionalidade que impede o homem de esta-
belecer uma relação mais harmoniosa com a 
natureza.
A poluição ambiental é um dos principais fa-
tores contribuintes para a degradação dos 
recursos hídricos. São vários os agentes re-
siduais que poluem o meio ambiente desde 
agrotóxicos, aterros sanitários, esgotos domé-
sticos e industriais, gases, etc. Como também 
a destruição avassaladora das florestas tem 
gerado problemas ambientais sérios no plan-
eta, o desmatamento é uma prática freqüente 
em várias regiões do Brasil. Esse tipo de 
destruição é fruto de explorações predatóri-
as: extração de lenha para ser usada como 
combustível, corte de madeiras para comer-
cialização e construções, criação extensiva de 
gado, produção agrícola em larga escala e 
mineração. Dessa forma a implantação desse 
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projeto em uma escola da região metropoli-
tana de Aracaju ,busca não só sensibilizar a 
comunidade escolar como também  preparar 
a comunidade para futuras ações de continui-
dade do projeto e também outras ações posi-
tivas de articulação 

DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS 
FUNDAMENTAIS PARA OBTENÇÃO 
DAS PROPRIEDADES INTERFACIAIS 

EM EMULSÕES DE PETRÓLEO 
EMPREGANDO TENSIOMETRIA DE 

GOTA PENDENTE

Francisco Carlos Alencar Façanha Júnior - 
junior_facanha92@hotmail.com;  Douglas 
Rafael Alves Mendes - douglas_m_alves@

hotmail.com; Iago Fillipe Silva de 
Oliveira; Claudio Dariva; Montserrat 

FortunyHeredia

 
O método de tensiometria de gota pendente 
é uma técnica largamente utilizada para o es-
tudo das atividades interfaciais em diversos 
sistemas, como polímeros, sistemas modelos 
e, em recentes anos, petróleo. As proprie-
dades interfaciais obtidas nesta técnica deter-
minam, de forma quantitativa e qualitativa, a 
rigidez do filme interfacial formada pela fase 
contínua (petróleo) e pela fase aquosa (água 
pura ou salobra), que por sua vez, possuem 
uma estreita relação com a estabilidade das 
emulsões de petróleo. METODOLOGIA: Todos 
os experimentos foram realizados num ten-
siômetro de gota pendente (TRACKER/TEC-
LIS).Nesta técnica, uma gota é formada em 
uma agulha no formato de U, imersa em uma 
seringa contendo a fase aquosa. O aparato ex-
perimental possui um motor que realiza per-
turbações em torno da área interfacial da gota 
e possui, também, uma câmera que focaliza 
a gota de petróleo inserida no meio aquoso, 
onde a propriedade de tensão interfacial é 
obtida em função do tempo. Para a obten-
ção das propriedades interfaciais (módulo 
dilatacional total), são necessárias realizações 
de perturbações (em forma de oscilações se-
noidais) em torno da área interfacial da gota, 
com frequência e amplitude constantes e pré-
determinadas. A aplicação desta técnica em 
sistemas que envolvem petróleo requer uma 
maior atenção, já que o mesmo apresenta um 
composto escuro e de elevada viscosidade. 
Sendo assim, torna-se necessário realizar um 

estudo prévio criterioso para a escolha dos 
parâmetros iniciais ótimos que serão utiliza-
dos nos ensaios que determinam as proprie-
dades interfaciais. OBJETIVO: O objetivo deste 
trabalho é elaborar uma metodologia para 
obtenção destes parâmetros iniciais e obtê-
los para sistemas envolvendo petróleo. Es-
ses parâmetros iniciais são: volume da gota, 
frequência e amplitude de oscilação. RESUL-
TADOS: Para a obtenção do volume ótimo de 
trabalho, é escolhido o maior volume de gota 
possível (100%) e suas frações: 80%, 60%, 40% 
e 20%. Com estes volumes, são realizados me-
didas de tensão interfacial durante uma hora 
e é feita a análise dos ruídos das medidas. A 
escolha é feita pelo volume com menor ruído. 
Para a escolha da amplitude, são realizados 
testes oscilatórios com amplitudes de 10%, 
8%, 6%, 5%, 4% e 3%, adquirindo valores do 
módulo dilatacional total. É verificada a região 
onde estes valores se mantêm constante e, 
então, é escolhido o menor valor de ampli-
tude nesta região. A escolha da frequência é 
feita através de valores publicados na litera-
tura e, posteriormente, observado a sua in-
fluência nas medidas do módulo dilatacional 
total. Através destes estudos, para um sistema 
petróleo/água pura, foramdeterminados os 
valores de 80% do volume de gota, 6% da área 
interfacial e frequência de 0,1Hz.

A IMPORTÂNCIA DA TI NA GESTÃO 
POR PROCESSOS

Jean Clemisson Santos Rosa/jclemisson@
live.com

O que são processos? Qual é o papel da tecno-
logia da informação na gestão por processos? 
Quais os casos em que o emprego de gestão 
por processos deu certo? A presente pesquisa 
se desenvolve em meio a essas perguntas, as 
quais são de suma importância para as empre-
sas que utilizam a gestão por processos. Com 
o surgimento da internet, com a convergên-
cia de tecnologias e ampliação de modo geral 
das telecomunicações, diminuíram-se as dis-
tâncias, surgindo assim, um novo ambiente de 
produtos e serviços. No contexto empresarial, 
este novo ambiente exige mutações con-
stantes o que torna os procedimentos mais 
complexos, menos previsíveis, mais depend-
entes de informação e de toda a infraestrutura 
tecnológica que permite o gerenciamento de 
enormes quantidades de dados. Atualmente 
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a gestão estratégica da informação tornou-se 
uma parte fundamental e integrada a qualquer 
estrutura gerencial de sucesso. Para isso faze-
mos uso das ferramentas de gestão e de apri-
moramento dos processos. Processos existem 
em qualquer empresa, seja ela macro ou mi-
croempresa. Mesmo invisíveis, eles existem. 
Somente quando a empresa tem como foco 
os processos ela os percebe. A gestão por 
processo agiliza os processos nas empresas 
através da integração de sistemas heterogêne-
os, possibilitando, ao mesmo tempo, um maior 
controle sobre o processamento requerido. A 
Gestão de Processos traz para as organizações 
a melhoria na qualidade, na disponibilidade 
de informações e conhecimentos importantes 
para a empresa. Os sistemas de informação 
mais modernos oferecem às empresas mais 
oportunidades para a melhora dos processos 
internos da organização. É responsabilidade 
dos profissionais da tecnologia da informação 
implantar o sistema de gestão por processos 
e dar todo o suporte a ele. A tecnologia da 
informação é de suma importância para em-
presa na área de processos, utilizando-se dos 
conceitos de BPMS e BPMN. A modelagem 
de processos é de suma importância para as 
organizações, pois toda organização tem pro-
cessos funcionando como uma engrenagem. 
Os conceitos abordados podem ser aplicados 
de forma prática por profissionais da área de 
T.I., que são os responsáveis por implantar tais 
sistemas, e mais utilizam essa ferramenta no 
qual serve não somente para informatiza, mas 
também por todos os stakeholders de todos 
os processos envolvidos nua organização. A TI 
auxilia os gerentes de todos os níveis a con-
trolar os processos de forma rápida e com um 
bom grau de precisão de informações estra-
tégicas, as quais são aplicadas no sentido de 
melhorar os processos existentes na empresa. 
Essas melhorias fazem com que se reduzam 
gastos, melhore a qualidade dos produtos a 
serem entregues aos clientes.  Assim, pode-se 
agregar valor à empresa.  

QUALIDADE DE WEBAPPS

Jean Clemisson Santos Rosa/jclemisson@
live.com

Com a finalidade de comunicação militar a in-
ternet surgiu em meados de 1969 durante a 
Segunda Guerra Mundial, mas hoje o seu foco 
não está somente em comunicação militar, 

porém, em todos os tipos de comunicação, 
seja ela empresarial, institucional e etc... Além 
de comunicação a web facilita a vida das pes-
soas dando-as comodidade. Entretanto com 
os avanços tecnológicos a internet vem gan-
hando novas formas de criar software e o 
surgimento dos aplicativos para web. Uma 
disciplina emergente da nossa época é a En-
genharia Web que cuida de descrever mé-
todos, padrões, normas para que esses apli-
cativos tenham uma maior qualidade seja 
ela de usabilidade, segurança, confiabilidade, 
mobilidade e manutenibilidade. Um software 
para web não deve ter somente lógica de pro-
gramação ou somente design, mas a união 
dos dois para gerar uma melhor qualidade. A 
qualidade nos aplicativos influencia na produ-
tividade dos seus usuários, satisfação e reduz 
os custos com treinamento. Para que sejam 
reduzidos gastos na hora de desenvolver um 
aplicativo web deve-se prestar bem atenção 
nos requisitos, pois eles é que faram a quali-
dade do software. A qualidade de software 
está totalmente ligada aos requisitos.

APLICAÇÃO DE LIPASE IMOBILIZADA 
NA PRESENÇA DE LÍQUIDO IÔNICO 

PRÓTICO PARA PRODUÇÃO DE 
ÉSTERES ETÍLICOS DE ÓLEO DE 

GIRASSOL

Micael Nunes Melo (micaelcedro@
hotmail.com); Rachel Freire Boaventura 
(rachelfreire7@hotmail.com); Silvana 
Mattedi e Silva (Usilvana@ufba.com); 
Miguel Angel Iglesias Duro (miguel.
iglesias@ufba.com); Edilson Valmir 

Benvenutti (benvenutti@iq.ufrgs.br); 
Álvaro S. Lima (aslima2001@yahoo.com.
br); Cleide M. F. Soares (Cleide_Mara@
itp.org.br); Laiza Canielas Krause (laisa_
canielas@hotmail.com),  Alini Tinoco 

Fricks (alinitf@yahoo.com.br)

Uma das alternativas para a substituição dos 
combustíveis fósseis é o biodiesel, que pode 
ser obtido a partir de fontes renováveis, como 
óleos vegetais e gorduras animais. A trans-
esterificação é o método mais simples para 
a transformação de óleos vegetais em com-
bustíveis. A utilização de lipases imobilizadas 
em processos de transesterificação tem po-
tencial para superar os problemas da catálise 
química. Estudos mostram que a presença de 
aditivos durante a imobilização, por exemplo, 
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líquido iônico prótico (LIP), pode melhorar as 
propriedades catalíticas das enzimas. O pre-
sente trabalho objetivou aplicar a lipase de 
Thermomyces lanuginosus (LTL) imobilizada 
pelo método sol-gel na presença de líquido 
iônico prótico (LIP) butanoato de N-metilmo-
noetanolamônio (1 % (m/v) com respeito ao 
volume total da reação de imobilização) com 
sobrecarga enzimática por ligação covalente 
(LC) em reações de transesterificação de óleo 
vegetal. Foi investigada a melhor condição 
para transesterificação com 12 h de reação 
e biocatalisador imobilizado em quantidade 
suficiente para fornecer 60 U/g de óleo. As 
variáveis estudadas foram: temperatura (40 a 
70 °C), razão molar óleo:etanol (1:3 a 1:12) e 
adição de água (0 a 4 % (m/m) com respeito à 
massa de óleo). Sob temperatura de 40 ºC, LTL 
imobilizada por LC forneceu conversões em 
torno do 35 %. Na razão molar 1:3, o biocat-
alizador manteve os índices de conversão, e o 
aumento no volume de álcool provocou uma 
diminuição drástica na conversão. Os valores 
de ésteres etílicos formados foi aumentado 
para cerca de 50 % com a adição de 0,5 % de 
água ao meio reacional utilizando razão molar 
óleo:etanol 1:3, 40 °C e 12 h de reação.  

CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL 
DE LIPASE ENCAPSULADA NA 

PRESENÇA DE LÍQUIDOS IÔNICOS 
PRÓTICOS

Micael Nunes Melo (micaelcedro@
hotmail.com); Rachel Freire Boaventura 
(rachelfreire7@hotmail.com); Silvana 
Mattedi e Silva (silvana@ufba.com); 
Miguel Angel Iglesias Duro (miguel.
iglesias@ufba.com); Edilson Valmir 

Benvenutti (benvenutti@iq.ufrgs.br); 
Álvaro S. Lima (aslima2001@yahoo.com.
br); Cleide M. F. Soares (Cleide_Mara@
itp.org.br); Laiza Canielas Krause (laisa_
canielas@hotmail.com),  Alini Tinoco 

Fricks (alinitf@yahoo.com.br)

O encapsulamento de enzimas por meio da 
tecnologia sol-gel constitui uma estratégia 
para imobilização de lipases. O processo en-
volve várias etapas de processos químicos e 
físicos, associados à hidrólise e polimerização 
de precursores inorgânicos, secagem e den-
sificação. Os trabalhos publicados relativos à 
imobilização de lipase na presença de líquidos 
iônicos (LIs) relatam aumento na atividade e 

características operacionais da enzima. Os 
estudos envolvendo o uso de LIs  e enzimas 
imobilizadas mostram dificuldades no desen-
volvimento de hipóteses para prever o com-
portamento de um biocatalisador imobilizado 
utilizando diferentes tipos de líquidos iônicos. 
Deste modo, estudos que determinem as car-
acterísticas microestruturais do suporte e do 
biocatalisador imobilizado obtido na ausência 
e presença do aditivo podem estabelecer uma 
relação entre estes LIs e atividade do biocatali-
sador imobilizado. Neste sentido, o presente 
trabalho teve por objetivo caracterizar estru-
turalmente lipase imobilizada em matrizes 
hidrofóbicas na presença de líquidos iônicos 
próticos (LIPs). A lipase de Thermomyces 
lanuginosus (LTL) foi imobilizada pela técnica 
sol-gel utilizando TEOS (tetraetilortosilicato) 
como precursor e adição de LIPs derivados de 
N-metilmonoetanolamônio e ácidos orgânic-
os com cadeia carbônica de 2 a 5 carbonos 
na proporção de 1 % (m/v) com respeito ao 
volume total da reação de imobilização. A área 
superficial da matriz pura (MP) e da lipase im-
obilizada foi calculada por meio do método 
de B.E.T (Braunauer, Emmet e Teller) baseado 
na adsorção/dessorção de N2. As amostras de 
suporte e lipase imobilizada foram submeti-
das também à análise termogravimétrica para 
a determinação da porcentagem de perda de 
massa em função da temperatura. A imobi-
lização na ausência de LIP resultou em ativi-
dade hidrolítica de 170 U/g e recuperação da 
atividade de 36,5 %, enquanto na presença de 
LIP (C4) estes valores foram de 869,4 U/g e 
99,6 %, respectivamente. As análises de adsor-
ção e dessorção de nitrogênio mostraram al-
teração na estrutura porosa do biocatalisador 
e os termogramas mostraram alta estabilidade 
térmica das matrizes produzidas e maior teor 
de água estrutural nos biocatalisadores imobi-
lizados na presença de LIPs.

QUÍMICA APLICADA À 
GASTRONOMIA: UMA ABORDAGEM 

INTERDISCIPLINAR.

Michael Hermann Garcia Teixeira magister.
qui@bol.com.br

Introdução: A intenção primordial e a finali-
dade deste estudo possuem dois objetivos 
que se encontram de maneira ambígua, porém 
não contrárias. A intenção inicial é buscar a 
sedimentação teórica dos conhecimentos 
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químicos aplicados em gastronomia, no que 
se refere no preparo dos alimentos e no aper-
feiçoamento das habilidades culinárias, parte 
técnico-operativa do exercício profissional 
de um tecnólogo em gastronomia. Objetivos: 
A finalidade  em si  possui a centralidade de 
buscar uma abordagem de caráter interdisci-
plinar para a ciência exata Química; aliando-se 
a metadisciplina Gastronomia, agregando um 
arcabouço teórico-metodológico necessário 
para a finalização de um trabalho de conclusão 
de curso na licenciatura em Química. A pesqui-
sa possui o objetivo de implementar projetos 
interdisciplinares em um espaço formador  a 
cozinha  tanto no ensino médio (na disciplina 
de Química) como para o ensino tecnológico 
superior (Gastronomia). Metodologia: No en-
sino médio, o projeto consiste em discussões 
teórico-práticas  de caráter interdisciplinar  em 
química orgânica (funções orgânicas) e físico-
química (propriedades coligativas, cinética 
química e termoquímica); e na área da gas-
tronomia, o projeto consiste em uma revisão 
teórico-prática, contextualizada em química 
básica, aplicada na área de alimentos. Resul-
tados esperados: Em síntese, o artigo possui a 
pretensão em fazer um referencial teórico que 
subsidie tais projetos interdisciplinares, alian-
do uma ciência exata com uma metadisciplina  
em dois contextos e caminhos diversificados, 
para no futuro próximo demonstrar em re-
sultados que possam sedimentar: a natureza 
interdisciplinar da ciência Química e a confir-
mação  mesmo em nível micro  da capacidade 
metadisciplinar da Gastronomia, através do 
espaço formador da cozinha. 

A QUÍMICA NA COZINHA: 
PROPRIEDADES COLIGATIVAS E 

CINÉTICA QUÍMICA NA ABORDAGEM 
DO COTIDIANO.

Michael Hermann Garcia Teixeira magister.
qui@bol.com.br

Introdução: A intenção primordial e a finali-
dade deste estudo possuem dois objetivos 
que se encontram de maneira ambígua, porém 
não contrárias. A intenção inicial é buscar a 
sedimentação teórica dos conhecimentos 
químicos aplicados em gastronomia, no que 
se refere no preparo dos alimentos e no aper-
feiçoamento das habilidades culinárias, parte 
técnico-operativa do exercício profissional 
de um tecnólogo em gastronomia. Objetivos: 

A finalidade  em si  possui a centralidade de 
buscar uma abordagem de caráter interdisci-
plinar para a ciência exata Química; aliando-se 
a metadisciplina Gastronomia, agregando um 
arcabouço teórico-metodológico necessário 
para a finalização de um trabalho de conclusão 
de curso na licenciatura em Química. A pesqui-
sa possui o objetivo de implementar projetos 
interdisciplinares em um espaço formador  a 
cozinha  tanto no ensino médio (na disciplina 
de Química) como para o ensino tecnológico 
superior (Gastronomia). Metodologia: No en-
sino médio, o projeto consiste em discussões 
teórico-práticas  de caráter interdisciplinar  em 
química orgânica (funções orgânicas) e físico-
química (propriedades coligativas, cinética 
química e termoquímica); e na área da gas-
tronomia, o projeto consiste em uma revisão 
teórico-prática, contextualizada em química 
básica, aplicada na área de alimentos. Resul-
tados esperados: Em síntese, o artigo possui a 
pretensão em fazer um referencial teórico que 
subsidie tais projetos interdisciplinares, alian-
do uma ciência exata com uma metadisciplina  
em dois contextos e caminhos diversificados, 
para no futuro próximo demonstrar em re-
sultados que possam sedimentar: a natureza 
interdisciplinar da ciência Química e a confir-
mação  mesmo em nível micro  da capacidade 
metadisciplinar da Gastronomia, através do 
espaço formador da cozinha. 

A QUÍMICA NA COZINHA: 
PROPRIEDADES COLIGATIVAS E 

CINÉTICA QUÍMICA NA ABORDAGEM 
DO COTIDIANO.

Michael Hermann Garcia Teixeira magister.
qui@bol.com.br

Introdução: As propriedades coligativas e a 
cinética química sempre foram conteúdos 
colocados a parte diante dos demais no en-
sino-aprendizagem em Química, além de não 
ser compreendido totalmente pelos alunos. 
Segundo Freire (1998) e Sardella (2007), as 
propriedades coligativas são aquelas caracte-
rísticas físicas das substâncias puras que são 
modificadas quando se adiciona um soluto 
não volátil a elas. Para Canto (2010), a ciné-
tica química estuda a velocidades das reações 
físico-químicas, onde se envolvem as proprie-
dades coligativas das substâncias reagentes 
(Tonoscopia, Crioscopia, Ebulioscopia e Os-
mose). Mortimer (1999) coloca que a abord-



209Anais 2013
Universidade Tiradentes

CIÊNCIAS EXATAS  E ENGENHARIAS

agem da ciência no cotidiano dos jovens con-
strói um novo imaginário possível, sem mitos e 
uma melhor compreensão do mundo em que 
está inserido. Desenvolvimento: Os espaços 
formadores no ensino-aprendizagem em 
Química tem sido uma ferramenta importante 
para a compreensão do conhecimento cientí-
fico. No cotidiano, as propriedades coligativas 
(relacionando com a cinética química) podem 
ser descritas nas seguintes ocorrências: (...) por 
que se acrescenta sal ao gelo para resfriar mais 
rápido as latas de cervejas?; por que ao acres-
centar sal ou açúcar em uma quantidade de 
água que está em estado de fervura, imediata-
mente a mesma para de ferver?; o que ocorre 
qual coloca-se sal em um pedaço de carne?; 
por que coloca-se alimentos na geladeira?; 
o que acontece com um pedaço de fruta de-
sidratada em um copo de água? (...) A moti-
vação é propor uma discussão teórico-prática 
dos conteúdos citados no espaço da cozinha, 
tendo como objetivo geral a compreensão de 
seus conceitos mais básicos; não esquecendo 
de relacioná-los com os conteúdos dados em 
sala de aula, e fazer as experimentações ori-
entadas no espaço da cozinha. Os objetivos 
estão relacionados com as diretrizes coloca-
das pelo Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). Com exemplos bem simples e orienta-
dos, pode-se colocar algumas sugestões para 
que o discente faça suas experimentações na 
cozinha de sua casa: (a) Crioscopia do leite; (b) 
O uso do sal de cozinha; (c) Osmose da alface; 
(d) A panela de pressão; (e) Putrefação dos ali-
mentos e catalisadores. Metodologia: Através 
das aulas e atividades expositivas dialógicas, 
instrumentalizando os discentes (do 2º ano 
do ensino médio) com experimentações sim-
ples em casa com observações qualitativas, 
que acarretará na produção de relatórios sim-
ples que deverão ser apresentados em sala 
de aula, fora do espaço formador proposto. 
As variáveis que serão observadas  de forma 
qualitativa  serão: a temperatura, os volumes, 
as velocidades de cozimento e resfriamento, a 
pressão, a adição ou retirada de solutos, den-
tre outros aspectos físicos e químicos. Resul-
tados esperados: Espera-se coletar dados com 
os relatórios produzidos pelos discentes no 
espaço formador proposto, e sua relação com 
os conteúdos dados em sala de aula, além 
de prepará-los para as novas diretrizes pedi-
das no ENEM. Considerações finais possíveis: 
O trabalho em si possui a pretensão de uma 
melhor compreensão dos conteúdos supraci-
tados pelos alunos, bem como o uso de suas 
nomenclaturas e sua relação com o cotidiano 
dos mesmos.

PSICOFARMACOLOGIA DO LÍTIO (Li): 
PONTE INTERDISCIPLINAR ENTRE A 

QUÌMICA E A PSICOLOGIA.

Michael Hermann Garcia Teixeira magister.
qui@bol.com.br

Introdução: A Psicofarmacologia é a disciplina 
(pluridisciplina), que além de está presente 
em muitos campos do saber  como Psicolo-
gia, Medicina e Química  pode-se dizer que 
é a ciência que trata da relação entre o uso 
de drogas (substâncias psicoativas) e as alter-
ações psíquicas diversas da ordem do humor, 
cognição, comportamento, psicomotricidade 
e personalidade. Desenvolvimento  Interdis-
ciplina e pluridisciplina: Há uma proposta de 
ensino-aprendizagem na disciplina de Psico-
farmacologia  geralmente restrita às gradu-
ações de Medicina e Psicologia  nas demais 
áreas e campo do saber como as licenciatu-
ras, por exemplo. Iniciando em uma perspec-
tiva pluridisciplinar, caminhando para uma 
abordagem interdisciplinar através de grupos 
de estudos; primordialmente com discentes e 
docentes das graduações de Psicologia e Li-
cenciatura em Química. O Carbonato de Lítio 
é usado como estabilizador do humor, é o fár-
maco de escolha no tratamento do transtorno 
bipolar, acometimento de curso crônico, que 
causa alternância entre períodos de depressão 
e outros de euforia. Indicado tanto nos episó-
dios agudos do humor (euforia ou depressão), 
como na manutenção, com eficácia compro-
vada desde 1954. Seu mecanismo de ação não 
é completamente conhecido, há interferência 
em múltiplos receptores, de neurotransmis-
sores diferentes. O acompanhamento clínico 
próximo do paciente em uso do carbonato de 
lítio é importante, assim como o esclarecimento  
a respeito de sinais de alerta que possam indi-
car o surgimento de efeitos colaterais. A dose 
terapêutica desse fármaco é próxima a dose 
tóxica (dose terapêutica entre 0,8 e 1,2 mEq\l 
e dose tóxica maior que 3 mEq\l). Os principais 
efeitos colaterais são diarréia, náuseas, disfun-
ção da glândula tireóide, insuficiência renal 
aguda, alterações do equilíbrio. È necessário 
dosar a litemia (quantidade de lítio no sangue) 
periodicamente em quem usa tal medicação. 
Existe risco de interação medicamentosa com 
vários outros fármacos. Atualmente, utiliza-se 
o carbonato de lítio também na prevenção do 
suicídio, da depressão grave, geralmente em 
doses mais baixas. Como em toda medicação, 
há riscos e benefícios. Com acompanhamento 
médico adequado, e indicação precisa, o car-
bonato de lítio, é arma preciosa na melhora 
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dos sintomas de humor, auxiliando na quali-
dade de vida e reinserção social e ocupacional 
dos pacientes. Metodologia: Através de au-
las expositivas dialógicas com discentes dos 
cursos de Psicologia e Química da Faculdade 
pio Décimo (3 encontros) com conteúdos de 
caráter interdisciplinar em Psicofarmacolo-
gia do Lítio. Também foram feitas atividades 
extra-classes como visitas em CAPS, hospitais, 
farmácias populares e universitárias, além de 
pesquisas na rede virtual sobre o tema. Resul-
tados obtidos: Mesmo com a proposta inter-
disciplinar, as atividades apresentadas pelos 
discentes possuíram caráter multi e pluridisci-
plinar. As discussões, embora interativas, tinha 
suas limitações quanto às atribuições privati-
vas de cada campo do conhecimento (Psicolo-
gia e Química). Considerações finais possíveis: 
Possuindo uma característica interdisciplinar, 
a Psicofarmacologia ainda é ministrada nas 
salas de aula na tipologia multidisciplinar; 
pontualmente realizada em práticas pluridis-
ciplinares, tendo como desafio  ainda  em ser 
processada como prática interdisciplinar.

ISOLAMENTO DE COMPOSTOS 
ALIFÁTICOS E AROMÂTICOS 
DE PETRÓLEO BRUTO POR 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA EM 
COLUNA ABERTA.

Milson dos Santos Barbosa (Graduação em 
Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/ITP, 
barbosamilson@hotmail.com), Elisângela 

Batista da Silva (Programa de Pós-
graduação em Engenharia de Processos/

UNIT e NUESC/ITP, zanelibatista@hotmail.
com.br), Mayara Paes de Brito (Graduação 
em Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/

ITP, mayara.paes@globo.com), Cláudio 
Dariva (Programa de Pós-graduação em 
Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/

ITP, Claudio.dariva@yahoo.com.br ), Elton 
Franceschi (Programa de Pós-graduação em 

Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/
ITP, elton_franceschi@itp.org.br), Maria 

Cecília Vaz de Campos (Programa de Pós-
graduação em Engenharia de Processos/

UNIT e NUESC/ITP, cecilxk@hotmail.com), 
Montserrat Fortuny Heredia (Programa 

de Pós-graduação em Engenharia de 
Processos/UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@

yahoo.es), Alexandre Ferreira Santos 
(Programa de Pós-graduação em 

Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/
ITP, alexfsantos@hotmail.com).

O petróleo é constituído de uma mistura com-
plexa de hidrocarbonetos (podendo chegar 
a quase 90% da sua composição) com uma 
quantidade bastante significativa de isômeros, 
além de compostos contendo nitrogênio, ox-
igênio, enxofre, e outros heteroátomos que 
contribuem para a acidez e polaridade da 
matriz oleosa. Os hidrocarbonetos saturados 
são essencialmente apolares e isentos de du-
pla ligação. Fazem parte dessa classificação os 
hidrocarbonetos alifáticos e alicíclicos. Os hi-
drocarbonetos aromáticos são os compostos 
que possuem um ou mais anéis aromáticos na 
sua estrutura, além de radicais alquilas e anéis 
de cicloalcanos-aromáticos. A cromatografia 
líquida é uma técnica de separação dessas 
misturas e tem sido muito usada na indús-
tria petroquímica pelo seu favorecimento na 
identificação dos componentes estudados. Os 
componentes das amostras são distribuídos 
entre duas fases, uma das quais permanece 
estacionária, enquanto a outra elui entre os 
interstícios ou sobre a superfície da fase es-
tacionária. Através da escolha apropriada 
da fase fixa e da fase móvel, além de outras 
variáveis, pode-se fazer com que os compo-
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nentes da mistura sejam arrastados ordenada-
mente. Aqueles que interagem pouco com a 
fase fixa são arrastados facilmente e aqueles 
com maior interação ficam mais retidos. (OB-
JETIVO) O presente trabalho tem o objetivo de 
realizar o isolamento dos compostos alifáticos 
e aromáticos de um óleo cru, através da cro-
matografia liquida em coluna aberta, para que 
assim fosse possível realizar uma melhor iden-
tificação desses compostos. (METODOLOGIA) 
Inicialmente, a amostra do óleo bruto foi dis-
solvida em uma pequena quantidade de diclo-
rometano (DCM) e em seguida foi misturada a 
cerca 0,5 gramas de sílica. Para realizar o pré-
fracionamento do óleo bruto, usou-se uma col-
una de vidro aberta empacotada com cerca de 
10 gramas de alumina, ativada em Mufla a 280 
ºC durante 16 horas, e essa fase estacionária 
foi suspensa em n-hexano. Na sequência, a 
amostra foi adicionada pelo topo da coluna e 
eluída em solventes orgânicos. A fração de hi-
drocarbonetos alifáticos foi eluída com cerca 
de 40 mL de Hexano e a fração dos aromáti-
cos foi eluída por aproximadamente 80 mL de 
Tolueno. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) Após 
a obtenção dos resultados, verificou-se que 
o procedimento utilizado proporcionou uma 
boa recuperação das fases, com até atingindo 
um percentual de 79%. (CONCLUSÕES) A sep-
aração de misturas contendo substâncias com 
diferentes polaridades através da cromato-
grafia em coluna aberta mostrou-se eficiente 
quanto a separação dos compostos de inter-
esse. Entretanto, as amostras devem ser ana-
lisadas posteriormente para que haja maior 
certeza de que existe somente aquele deter-
minado o composto da mistura analisada.

PRATICAS CROMATOGRÁFICA PARA 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO 
SOLO E DE BIOFERTILIZANTES.

Renan Tavares Figueire/renan_
figueiredo@yahoo.com.br; Manuela 
Santos Leite/sl.manuela@gmail.com; 

Pedro Augusto Silva Doria/pedro-doria@
hotmail.com; Joyce Baracho Lima/joy.

baracho@hotmail.com  

(INTRODUÇÃO) A Cromatografia Circular Pla-
na criado por Ehrenfried Pfeiffer em meados 
do século passado (Pinheiro, 2011). Permite 
observar detalhes sobre a cinética da atividade 
enzimática específica durante a fermentação 
ou equilíbrio protéico na formação da maté-

ria orgânica do solo. Método que consiste em 
análise de solo integral, que permite o diag-
nostico e acompanha seu tratamento de for-
ma auto-interpretativa. Para um agricultor que 
depende de um agrônomo, a análise química 
tradicional do solo indica a presença de deter-
minados minerais, o seu pH e porcentagem de 
matéria orgânica, que tem unicamente como 
objetivo, garantir os interesses do comércio 
de fertilizantes industrializados. A cromato-
grafia de solos permite de forma rápida, fácil 
e barata uma leitura pelo próprio agricultor da 
situação de seu solo através do tempo-espaço 
da mesma forma que um pai acompanha o 
crescimento, desenvolvimento, estado de 
saúde física e mental do filho, com capacidade 
de intervenção, quando for necessário (Pin-
heiro, 2011). (METODOLOGIA) Este método 
mostra a qualidade do solo através de cores 
que são atribuídas em três zonas, a Zona Cen-
tral (nela observamos a atividade microbiana; 
quanto maior e mais clara, maior plenitude no 
metabolismo microbiano aeróbico e harmonia 
estrutural), Zona Intermediária (podemos con-
statar a presença ou ausência de minerais no 
solo) quanto mais rajadas ou listradas (listras 
essas que vão do centro do papel até a sua 
zona periférica) o solo possuir, mais os min-
erais estão organizados para a nutrição das 
plantas e a Zona Externa ou Periférica (zona 
das proteínas) matérias essenciais para o de-
senvolvimento do solo. O cromatograma leva 
em conta o metabolismo do solo vivo: disponi-
bilidade e eficiência da solubilidade, concen-
tração, constância e qualidade biológica dos 
nutrientes e suas inter-relações. É fundamen-
tal para o melhor direcionamento do manejo 
do solo, garantindo uma boa produção. (RE-
SULTADO E DISCURÇÕES) Os cromatogramas 
preparados e analisados mostraram que é 
possível identificar e corrigir as necessidades 
do solo de uma forma prática e de baixo cus-
to, onde se estudo a estrutura por completo. 
Esse método pode ser utilizado por grandes 
e pequenos agricultores. Foram analisados 
dois tipos de solo e um composto orgânico, 
onde os solos apresentaram estruturas boas, 
porém com uma média atividade microbiana. 
A maior dificuldade para os agricultores uti-
lizarem esse processo é a compra do Nitrato 
de Prata (AgNO3), utilizado para revelar o cro-
matograma. (CONCLUSÃO) Conclui-se que os 
solos estudados podem ser melhorados utili-
zando a compostagem para melhorar as ativi-
dades microbianas e o acréscimo de minerais 
e proteínas, ajudando o solo a sempre man-
ter o seu potencial produtivo. Trata-se de um 
método simples, econômico e acessível para 
a agricultura familiar no monitoramento agro-
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ecológico do solo, enfatizando os parâmetros 
bióticos e minerais, assim podendo melhorar 
o cultivo desses agricultores. 

SÍNTESE DE CAMADAS 
ANTICORROSIVAS PARA A 

PROTEÇÃO DE AÇO CARBONO

Thompson Oliveira Resende (Graduação 
em Engenharia de Petróleo  UNIT e LEN/

ITP, tor_thompsonresende@hotmail.com), 
João Bosco Carvalho (PEP/UNIT e LEN/

ITP, carvalho15@gmail.com), Katlin Ivon 
Barrios Eguiluz (Professora pesquisadora 
do PEP/UNIT e LEN/ITP, katlinbarrios@
gmail.com), Giancarlo Richard Salazar 
Banda (Professor pesquisador do PEP/
UNIT e LEN/ITP, gianrsb@gmail.com).

O impacto econômico da corrosão inclui a 
aplicação de camadas protetoras, inspeção e 
conserto de superfícies corroídas e estruturas, 
e disposição de materiais de desperdício com 
riscos potenciais à saúde humana. Os aços ao 
carbono podem ser considerados como o ma-
terial mais usado em engenharia; entretanto, o 
aço é vulnerável a corrosão e desgaste. Assim, 
materiais que forneçam proteção à corrosão, 
precisam ser estabelecidos. É de fundamental 
importância que os mesmos sejam ambien-
talmente amigáveis, uma vez que as cama-
das protetoras atuais são à base de cromo, 
um cancerígeno humano. O método que foi 
desenvolvido pelo método Pechini, consiste 
na síntese de um poliéster a partir de uma 
reação de condensação entre um poliálcool, 
geralmente etileno glicol, com um ácido car-
boxílico, geralmente ácido cítrico. Quando os 
ácidos são aquecidos na presença de álcoois 
polihidroxílicos ocorre reação de esterificação, 
onde os cátions são incorporados na rede 
polimérica, evitando a perda (volatilização) 
dos íons metálicos durante o aquecimento do 
filme. O objetivo desta pesquisa é desenvolver 
camadas anticorrosivas para o aço carbono 
que sejam viáveis economicamente e eco-
logicamente.  Foram utilizados eletrodos de 
aço carbono ASTM A516, onde foi realizado 
um polimento com lixa granulométrica P220 
e um pré-tratamento com álcool isopropílico. 
As soluções precursoras foram preparadas 
usando nitrato de cério e nitrato de lantânio 
como precursores metálicos. Foram feitos 
experimentos utilizando diferentes propor-
ções de cério e lantânio (Ce90La10, Ce80La20, 

Ce70La30, Ce60La40), usando diferentes tem-
peraturas de densificação (200 °C, 300 °C ou 
400 °C). As análises eletroquímicas realizadas 
foram o potencial de circuito aberto e a cur-
va de polarização. Nos potenciais de circuito 
aberto, percebe-se que ao se atingir a faixa 
de estabilização do potencial, os eletrodos 
que apresentaram um maior potencial e por 
consequência formaram um filme protetor 
sobre a superfície metálica, indicando assim 
uma possível melhor proteção à corrosão, 
foram os eletrodos revestidos por Ce90La10 a 
300°C, Ce80La20 a 400°C, Ce70La30 a 400°C, 
Ce60La40 a 200 °C. Nas curvas de polarização, 
um potencial é aplicado no eletrodo e é me-
dida a corrente do sistema, ou seja, a quanti-
dade de elétrons, elétrons esses que signifi-
cam a massa do eletrodo. Assim quanto maior 
for a perda de elétrons do eletrodo, mais ele 
foi corroído e maior será a corrente acusada. 
Portanto, quanto menor a corrente, mais re-
sistente à corrosão é a camada protetora. Os 
que possuíram uma menor corrente foram 
(Ce90La10 200 °C, Ce80La20 400 °C, Ce70La30 
200 °C, Ce60La40 200 °C). Nos experimentos 
realizados pôde-se notar que o aumento da 
quantidade de lantânio contribuiu para um 
aumento no potencial do eletrodo, observado 
nas curvas de polarização. A proporção que 
mais resistiu à corrosão foi Ce70La30 sinteti-
zada usando 200 °C e uma taxa de aqueci-
mento de 10 °C min-1.

CONSTRUÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO 
DE UM PROTÓTIPO PARA SÍNTESE 

DE BIODIESEL.

Yuri Batista Barros (Engenharia de Petróleo  
PROBITI / UNIT/ yuris-o@hotmail.

com); Marcel Oliveira (PETROBRAS-
UNIT), Paulo Jardel P. Araujo, Renan 

Tavares Figueiredo, Manuela Souza Leite 
(Orientadora  ITP/PEP/UNIT)

A utilização do biodiesel como combustível 
alternativo vem aumentando em todo o mun-
do, por ser renovável, biodegradável e menos 
poluente. No Brasil não seria diferente, hoje 
em dia, se faz obrigatório adição de 5% deste 
combustível ao diesel comum derivado do 
petróleo. Se comparado com o diesel comum, 
o biodiesel possui várias vantagens além das 
ambientais e sociais, a citar o alto ponto de 
fulgor, e apresenta excelente lubricidade en-
tre outros. É um combustível formado por 
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ésteres de ácidos graxos com um álcool, os 
mais usados são o metanol e o etanol, na pre-
sença de um catalisador ácido ou básico. A 
reação de produção do biodiesel é conhecida 
como transesterificação, e após esta reação 
se obtém o biodiesel e o glicerol que é uma 
substância empregada nas indústrias e com 
usos farmacêuticos, alimentícios, perfumaria, 
plástico e muitos outros. Atualmente, todo 
processo industrial tem a necessidade de ser 
monitorado adequadamente e possuir um 
histórico de dados relacionados ao processo. 
A aquisição de dados e monitoramento em 
tempo real de um processo deve estar aliada 
a um sistema de supervisão ou sistemas su-
pervisórios. Os sistemas supervisórios per-
mitem que sejam monitoradas e rastreadas 
informações de um processo produtivo ou 
instalação física. Tais informações são coleta-
das através de equipamentos de aquisição de 
dados e, em seguida, manipuladas, analisadas, 
armazenadas e, posteriormente, apresentadas 
ao usuário. Este trabalho tem como proposta 
instrumentar um protótipo experimental para 
transesterificação do biodiesel e criar um sis-
tema de supervisão de dados, utilizando téc-
nicas de automação de forma que possibilite 
futuramente a aplicação e diferentes estraté-
gias de controle para a manutenção de suas 
condições operacionais. Trata-se de um tra-
balho que envolve as etapas de construção e 
automação de um protótipo, mostrando a in-
terdisciplinaridade e a importância do plane-
jamento e projeto na obtenção do sucesso no 
desenvolvimento de um sistema experimental. 
O sistema será composto de instrumentos de 
medição tais como: sensores e transmissores 
de temperatura tipo termopar e Pt100, sen-
sores de vazão, bombas volumétricas, inver-
sores de frequência, resistências elétricas e 
outros. O sistema supervisório para monitora-
mento e aquisição de dados será interconec-
tado com um controlador lógico programável 
(CLP), para monitoramento dos dados em 
tempo real. A interface Homemmáquina será 
desenvolvida através da construção de telas 
de monitoramento em tempo real do compor-
tamento dinâmico e permanente das variáveis 
do sistema. A construção das telas de super-
visão será baseada na utilização de software 
de supervisão e representação do processo. 
A partir do desenvolvimento deste trabalho 
pretende-se obter um sistema de aquisição de 
dados de um protótipo para ser utilizado em 
testes experimentais na área acadêmica e de 
pesquisa científica no que se refere à instru-
mentação e automação de sistemas, controle 
de processos, e produção de biodiesel e uso 
de energias alternativas.

EXTRAÇÃO DE FENÓIS DA CASCA DE 
ROMÃ

Garcia, Leonardo Machado (Engenharia 
de Petróleo, Universidade Tiradentes, 

Instituto de Tecnologia e Pesquisa, 
leogarcia_brumas@hotmail.com); Alsina, 
Odelsia Leonor Sanchez de (Universidade 

Tiradentes, Instituto de Tecnologia e 
Pesquisa, odelsia@uol.com.br); Lima, 
Álvaro Silva (Universidade Tiradentes, 

Instituto de Tecnologia e Pesquisa, 
alvaro@itp.org.br) 

No Brasil o segmento de fitoterápicos corre-
sponde a aproximadamente 7% do mercado 
farmacêutico. A romã (Punica granatum L.) é 
uma fruta que cresce em regiões áridas, orig-
inária do oriente médio e com grande po-
tencial farmacológico. Tradicionalmente, as 
semente e a casca são utilizadas para o trata-
mento de infecções. Estudos verificaram que 
se trata de uma grande fonte de vitaminas A e 
E, potássio, ácido fólico e polifenóis, compos-
tos originários do metabolismo secundário 
das plantas, tendo entre seus componentes 
os taninos que possuem grande importância 
para a indústria farmacêutica e alimentícia. 
Neste estudo foram utilizadas romãs oriun-
das do Projeto Irrigado Senador Nilo Coelho, 
proveniente do núcleo irrigado: N4, zona rural 
de Petrolina/PE. As cascas da fruta foram secas 
em estufa a 55ºC durante 48 horas sendo trit-
uradas em moinho de facas com granulometria 
de 32 mesh. A determinação dos compostos 
fenólicos foi realizada através do método de 
Folin-Ciocalteau, tendo o ácido tânico como 
padrão para obtenção da curva de calibração, 
com leitura no espectrofotômetro a 760 nm. 
A extração foi realizada em erlenmeyer de 
250 mL, utilizando 5 g de casca de romã trit-
urada e 50 mL de água destilada. Os ensaios 
foram realizados utilizando agitador mecânico 
e ultrassom com temperatura variando entre 
30ºC e 70ºC e rotação de 40 rpm a 100 rpm 
para o agitador e potência entre 30 W e 100 
W para o ultrassom. Após intervalos de tempo 
pré-determinados, as amostras eram retiradas 
e em seguida filtradas. Foram quantificados a 
concentração de fenóis totais no extrato e o 
rendimento em mg de fenóis por grama de 
casca de romã. Os resultados obtidos com o 
agitador mecânico demonstraram influência 
positiva da temperatura e a rotação sobre os 
níveis de fenóis extraíveis, sendo que a con-
centração de fenóis totais no extrato variou 
entre 13,9 e 20,6 mg/mL com rendimento 
entre 111 e 164 mg por grama de casca de 
romã (mg/g). Na extração com ultrassom a 
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concentração do extrato foi entre 14,2 e 24,4 
mg/mL, obtendo-se rendimentos entre 112 e 
195 mg/g de casca de romã. Foi observado 
aumento da capacidade de extração com o 
aumento da temperatura enquanto a potên-
cia de ultrassom teve pouco efeito dentro do 
espectro do estudo.  Em geral, a extração as-
sistida por ultrassom foi mais eficiente  que 
com agitação mecânica.

USO DE FLUIDO PRESSURIZADO 
PARA VALORIZAÇÃO DE 

RESÍDUOS LIGNOCELULÓSICOS DA 
AGROINDÚSTRIA DO DENDÊ

Aline Leite P. C. de Oliveira (PEP/UNIT/
alineleitepco@gmail.com), Priscila Sobral 

de Almeida (Engenharia de Petróleo/
UNIT/ tila_ppp@hotmail.com), David 
Vilanova Nascimento (Engenharia de 
Petróleo/UNIT/ davidengland1994@

hotmail.com), Cláudio Dariva (Professor 
do PEP/UNIT/claudio_dariva@itp.org.br), 
Elton Franceschi. (Professor do PEP/UNIT/

elton@itp.org.br).

A busca por novas fontes energéticas, aliada a 
processos mais eficientes de conversão, vem 
ganhando espaço nos últimos anos. O uso de 
fluido pressurizado vem a ser uma boa alterna-
tiva, pois, nesta condição os fluidos apresen-
tam um maior poder de difusão e solvatação. 
Essa técnica pode ser aplicada em diferentes 
processos utilizando resíduos lignocelulósicos 
para obtenção de biocombustíveis. Os resídu-
os da agroindústria do dendê vêm a ser uma 
fonte de matéria-prima interessante pelo vol-
ume do material disponível a um baixo custo. 
Um tratamento térmico empregando água 
ou água/dióxido de carbono pressurizados 
como solvente pode ser utilizado tanto na de-
spolimerização deste material lignocelulósico, 
obtendo-se um licor rico em açúcares fermen-
táveis, como no processo de liquefação para 
obtenção de bio-óleo numa mesma unidade 

de processamento. (OBJETIVOS) O projeto 
tem como objetivo geral empregar a tecnolo-
gia de fluidos pressurizados no tratamento da 
biomassa oriunda de resíduos de dendê. Este 
trabalho específico buscou avaliar os efeitos 
da temperatura e do tempo de residência da 
água pressurizada na desconstrução do ma-
terial lignocelulósico do dendê. (METODOLO-
GIA) O trabalho foi desenvolvido no NUESC/
ITP/UNIT. A fibra e o engaço de dendê passar-
am por dois processos diferentes de extração, 
com propano pressurizado e hexano por sohx-
let. Após o pré-tratamento da fibra e o engaço 
foram caracterizados quanto a composição 
lignocelulósica. A fibra foi tratada pelo proces-
so de auto-hidrólise com água pressurizada, 
em uma unidade experimental em escala de 
bancada que é composta por uma bomba de 
deslocamento positivo, um forno tipo muflae 
um reator de aço inox de 28 cm de compri-
mento e 3/4  de diâmetro. O reator era carre-
gado com 1,2 g da fibra de dendê e acondicio-
nado no forno e o solvente era continuamente 
bombeado através do reator a temperatura 
constante. Já a pressão era controlada por 
uma válvula reguladora de pressão. Vazões 
entre 0,2 e 1,2 ml/mim foram avaliadas, com 
temperaturas entre 120 e 220°C enquanto 
a pressão era mantida constante em 60 bar. 
(RESULTADOS) Os resultados indicaram que o 
teor de celulose, hemicelulose e lignina vari-
am de acordo com o pré-tratamento ao qual 
a matéria prima foi submetida. No tocante ao 
processo de auto-hidrólise com água pres-
surizada, os resultados indicaram que tanto 
a temperatura quanto o tempo de residência 
apresentam um efeito positivo na quantidade 
de material que é extraído.
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A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS 
MULHERES DO ASSENTAMENTO 

ANTONIO CONSELHEIRO NO 
MUNICIPIO DE LAGARTO/SE.

Luciana de Jesus Almeida/ 
lucianadvocacia@bol.com.br.

Apesar de vivermos em um país democrático e 
que as manifestações femininas contribuíram 
para que as mulheres ganhassem a liberdade 
no período de Getúlio Vargas, não foi possível 
que esse fato se estendesse as mulheres as-
sentadas, pois, elas vivem submissas aos seus 
esposos, e não possuem voz ativa, sendo rep-
rimida o seu direito de votar e de ser votada 
dentro da sua localidade. O presente estudo 
traz como objetivo: identificar a participação 
política das mulheres assentadas do Assenta-
mento Antônio Conselheiro no Município de 
Lagarto, com foco na relação existente à le-
gitimidade de seu voto naquela comunidade. 
As mulheres sem-terra são minoria na luta 
pela terra, e não possuem o direito para atuar 
como integrantes do movimento. Essa comu-
nidade agrária adota como método de vida 
familiar e social, o arcaico, através da divisão 
de tarefas da seguinte maneira: as mulheres fi-
cam com os afazeres domésticos e os homens 
com o serviço da plantação. Esse trabalho 
procurou demonstrar uma abordagem quali-
tativa através de questionários distribuídos 
para mulheres assentadas, além de entrevistas 
orais, com intuito de coletar dados vivencia-
dos por essas agricultoras nas fases de acam-
padas e assentadas. É perceptível que o poder 
de decisão masculino predomina dentro dos 
assentamentos, refletindo na exclusão social 
dessas mulheres. Notadamente, para que a 
mulher assentada possa adquirir a capacidade 
eleitoral ativa e/ou passiva, precisa atender a 
dois critérios: ser beneficiária pelo projeto de 
reforma agraria e não possuir marido. É im-
portante frisar que, se a mulher possui com-
panheiro ou cônjuge só adquire a capacidade 
de votar quando ele morre. Diante dessa con-
duta imposta as mulheres, elas ficam restritas 
a participarem das eleições para presidente 
comunitário e cursos de capacitação agrícola, 
e nas decisões sobre empréstimos bancários, 
sendo silenciada pelo autoritarismo machista. 
O interessante é que apesar do INCRA  Insti-
tuto de Reforma Agrária, saber dessa política 
dos assentamentos, e que esta fere o princípio 
da igualdade e da dignidade da pessoa hu-
mana, o órgão não interfere nas decisões dos 
assentados, mesmo que seja para beneficiá-
los, por entender que se trata da cultura e dos 

costumes do Movimento dos Sem-terra. Em 
conclusão, após a análise de entrevistas orais 
e dos documentos, foi notável o conformismo 
que prevalece das mulheres daquela região, 
pois já se habituaram a situação de exclusão. 
Apesar de elas entenderem que estão sendo 
restrita a sua liberdade de expressão e opinião, 
acreditam ser melhor que seus esposos con-
tinuem atuando como representantes da casa. 
Ainda que inconstitucional, a situação das 
mulheres assentadas, se trata de uma questão 
cultural daquele movimento agrário, que ape-
sar de defenderem da igualdade de direitos, 
em contrapartida, priva as suas mulheres, por 
acreditarem em conceitos retrógrados.   

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
DESENVOLVENDO HABILIDADES 

USANDO LÚDICO

Leandrotocador@hotmail.com

Esta pesquisa tem como objetivo identificar 
quais os fatores que influenciam a escassez 
nas aulas teóricas e pouca vivência prática e 
desmotivação nas aulas pratica dos discentes 
da Rede Pública Ensino de algumas escolas 
da cidade de Itaporanga dAjuda e Aracaju. 
Com a temática desenvolvendo habilidades 
na Educação física Escolar usando o lúdico. A 
pesquisa foi realizada e caracterizada como 
experimental variável dependente, independ-
ente e interveniente. Com desenho transver-
sal, A população que será estudada acerca da 
problemática, onde alguns professores e alu-
nos que será submetido a uma entrevista de 
um questionário oral, acerca das aulas prática 
de educação física escolar, pelo fato de saber 
ou não executarem a atividade proposta pelo 
professor, o que acham do conhecimento 
passado pelo mesmo na aula teórica.  As dis-
cussões das entrevistas e questionários re-
spondidos, que mediantes os diversos fatores 
que ocorrem dentro do âmbito escolar nas 
aulas de Educação Física escolar.  Foi eviden-
ciado que 30% dos alunos que participam são 
da zona rural, e 10% são os que residem na 
cidade, e os outros 40% não gostam das aulas 
pelo fato de não ter habilidades na pratica, e 
os outros 20% gostam da aula teórica, isso da-
dos da escola A e B de Itaporanga, e C e D de 
Aracaju. CONCLUSÃO: A ludicidade é uma fer-
ramenta de grande importância para qualquer 
profissional da área de educação básica, sen-
do executada de forma planejada, organizada 
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e sistematizada é um instrumento pedagógico 
de grande importância no processo ensino 
aprendizagem na Educação Física Escolar.

BARREIRAS ENTRE A TEORIA E A 
PRÁXIS DO DIREITO DE RESISTÊNCIA 

SOB O ENFOQUE DOS DIREITOS 
HUMANOS NO BRASIL

Antonio Dias de Oliveira Neto (toni.
dias88@gmail.com); Gabriela Maia 
Rebouças (gabriela_maia@unit.br).

O discurso dos direitos humanos é marcado 
por processos de luta por formas de viver 
com dignidade.  Este ensaio tem como obje-
tivo chamar a atenção para a importância dos 
diversos processos de resistência colocados 
em prática por parte da sociedade civil em 
busca de uma real concretização dos direitos 
humanos na contemporaneidade. A primeira 
parte do trabalho destina-se a realizar uma 
análise crítica e contextualizada da crescente 
corrente teórica defensora da institucionali-
zação do direito de resistência na ordem ju-
rídica constitucional brasileira, segundo a re-
sistência é um direito fundamental, amparado 
constitucionalmente de forma implícita e/
ou explícita na Constituição Federal de 1988, 
podendo ser exercido de forma legítima pe-
los indivíduos como último recurso contra a 
injustiça e a opressão. Em seguida, busca-se 
fazer uma análise comparativa entre a teoria 
e a prática do direito de resistência sob o en-
foque da efetivação dos direitos humanos e 
apresentar algumas barreiras existentes entre 
a teoria e a prática da resistência no contexto 
brasileiro atual, à medida que o exercício da 
resistência, sob esse viés teórico, é apresen-
tado como último recurso da sociedade, im-
pondo um caráter subsidiário aos processos 
de luta e resistência e, por consequência, oca-
sionando a limitação das lutas sociais através 
de um processo de controle jurídico-estatal 
de repressão dos movimentos de resistência 
e da ação política cidadã. Como alternativa, 
o trabalho mostra a importância de ampliar 
o tema da resistência para além do discurso 
jurídico-formal, sem deixar de reconhecer a 
importância da luta jurídica, mas, valorizando, 
também, outros processos de luta que en-
contram-se dentro e fora do âmbito jurídico 
mas que buscam a real concretização dos di-
reitos humanos. Trata-se de entender como 
os processos de luta contra-hegemônicos 

que são colocados em prática por parte da 
sociedade em defesa dos direitos humanos 
podem transformá-los em direitos concre-
tos, apresentando a resistência não como um 
direito, mas como um processo de luta fac-
tual que serve de instrumento democrático 
de transformação social e significativo para a 
efetivação dos direitos humanos, tendo como 
referencial teórico as ideias propostas por 
Joaquín Herrera Flores (2009a; 2009b) e Da-
vid Sánchez Rubio (2007; 2010; 2011; 2013) 
a respeito de uma teoria crítica dos direitos 
humanos. Sob uma perspectiva crítica, o uso 
da resistência por meio da sociedade e, espe-
cialmente, através dos movimentos sociais e 
dos grupos marginalizados, pode servir como 
um meio de emancipação do homem de sua 
condição de alienado e reprimido pelo mode-
lo econômico neoliberal, gerador das grandes 
desigualdades, onde inúmeras pessoas vivem 
na miséria.

A COISIFICAÇÃO DA MULHER NO 
GÊNERO SAMBA, SUBGÊNERO 
PAGODE, E O SEU REFLEXO NO 

COMPORTAMENTO MASCULINO NA 
SOCIEDADE BRASILEIRA

Ana Carolina Santos Barbosa Machado 
(Curso de Direito, carolsbm@yahoo.com.
br); Allana Stefany Tavares Melo (Curso 

de Direito, allanastm@hotmail.com); Anny 
Cássia Silva Santos (Curso de Direito); 
Diego Sabino Ribeiro Chaves Felizola 

(Curso de Direito, dsrcf@hotmail.com); 
Rômulo Barroso Santana (Curso de Direito, 

romuloprorad@hotmail.com); Shayna 
Tainan Mendonça Alves (Curso de Direito, 
shayna_se@hotmail.com); Ludovico Omar 
Bernardi (Orientador, profeludo@yahoo.

com.br). 

Este artigo tem como objetivo mostrar como 
a música influencia o comportamento da so-
ciedade. Essa relação tende a ser benéfica, 
mas analisamos que há controvérsias quando 
abordamos o pagode e a sua conexão com 
crimes sexuais e a criminalidade. O presente 
trabalho também tem o objetivo de fazer uma 
análise vitimológica sobre o comportamento 
feminino, a fim de observar se suas atitudes 
colaboram com os crimes que cerceiam a 
liberdade sexual. As pesquisas bibliográficas e 
a análise das composições musicais levanta-
ram uma compreensão maior sobre as origens 
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do pagode como produto cultural e a sua sub-
sequente massificação. Músicas que retrata-
vam temas românticos deram lugar a letras 
com conotação direta ou indiretamente sex-
ual, o que reflete uma maior liberdade femi-
nina. Todavia, os dados analisados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística apontaram 
um aumento nos índices de crimes sexuais na 
maioria dos estados brasileiros. O judiciário, 
por sua vez, tem agido incisivamente para 
combater tais práticas, de maneira a também 
coibir a exploração sexual e infantil. Nós ob-
servamos que o pagode sofreu alterações por 
interesses capitalistas das produtoras, pois as 
letras eróticas e as danças sensuais vendiam 
e agradavam mais. Tais mudanças são decor-
rentes e foram influenciadas pela aquisição 
de direitos por parte das mulheres através 
dos anos. O ideal da mulher dona de casa e 
submissa ao marido deu espaço para a mul-
her independente e segura dos seus desejos 
sexuais. Constatamos que o novo comporta-
mento feminino, apesar de provocativo, não 
justifica o desrespeito e os abusos cometidos 
pelos homens. As jurisprudências comprovam 
a importância jurídica e social do princípio da 
dignidade humana. Nossos resultados suger-
em que a música mudou porque a sociedade 
e os valores mudaram. Entretanto, o Direito 
também age de acordo com a valoração dos 
fatos e acompanha tais mudanças. Eles tam-
bém demonstram que, apesar de gostarem 
dessa erotização do pagode, as mulheres 
não aceitam ser vulgarizadas ou coisificadas, 
como pode ser percebido em manifestações 
públicas como a Marcha das Vadias. Con-
cluímos que o pagode, assim como o funk, é 
uma expressão cultural das massas e deve ser 
preservado, pois temos o direito de expressão. 
O que deve mudar e que não deve mais ser 
tolerado é o posicionamento abusivo dos ho-
mens frente à liberdade arduamente conquis-
tada pelas mulheres. 

O PAPEL DA TRADUÇÃO NO ENSINO 
DE INGLÊS: UM PANORAMA DOS 

MÉTODOS E ABORDAGENS

Rodrigo Belfort Gomes/rodrigobelfort13@
gmail.com

O ato de traduzir de inglês para português 
ou vice-versa sempre esteve entre as preocu-
pações mais importantes do professor de idi-
omas, seja porque essa ação juntamente com 

o estudo da gramática formava as bases para 
um dos métodos mais antigos e utilizados até 
hoje, o da gramática e tradução, seja porque a 
tradução deveria ser completamente abolida 
da sala de aula nos métodos direto, áudio-lin-
gual ou abordagem comunicativa. Bem como 
o ensino de línguas, a tradução também pas-
sou por modificações ao longo do tempo. A 
evolução da tradução parte de uma busca fin-
dada ao fracasso em busca da tradução per-
feita, com significados fixos e estáticos, com o 
logocentrismo, para uma verdadeira descon-
trução em o tradutor/professor é dotado de 
características de autor ao reescrever e assim 
manter vivo aquele texto (Derrida, 1971). ME-
TODOLOGIA: Para esse trabalho, foi realizada 
uma revisão de literatura sobre os métodos 
mais comuns de ensino de inglês como lín-
gua estrangeira e o que eles preconizam em 
relação ao uso da tradução em sala de aula. 
OBJETIVOS: O objetivo desse trabalho é per-
ceber se, e de que forma, a tradução esteve 
presente na sala de aula de inglês. RESULTA-
DOS: Para o método da gramática e tradução, 
a tradução fornecia a base para o trabalho da 
gramática, em uma época em que saber inglês 
significava permitir aos letrados ler os clás-
sicos, e para isso a tradução era peça chave 
para o aprendizado de um idioma, atividade 
essa puramente mecânica de busca de signifi-
cados no dicionário. O método direto surge 
na tentativa de agregar a oralidade ao ensino 
de inglês e elimina completamente a tradução 
da sala de aula, a medida que preconiza o 
uso da língua alvo desde o primeiro dia de 
aula. A seguir, o método áudio-lingual surge 
em um ambiente de pós-guerra, com foco 
na oralidade e repetições de situações pré-
estabelecidas, e o uso da tradução permanece 
condenado. A abordagem comunicativa inova 
ao oferecer um processo de ensino-aprendi-
zagem indutivo, com foco nas quatro habi-
lidades, mas a tradução continua não sendo 
bem vista. É só na era do pós-método que a 
tradução volta às salas de aula como uma fer-
ramenta a serviço do professor que deve fazer 
uso da mesma tendo seus objetivos em mente. 
Nesse novo contexto, a tradução que retorna 
à sala de aula de inglês, não é a mesma que 
formou as bases do primeiro método de en-
sino, ela agora considera o indivíduo como um 
ser social, dotado de repertório próprio (Iser, 
1996) e que vai reescrever, reconstruir, e gar-
antir assim a sobrevivência do texto.
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GUIMARÃES ROSA EM 
INGLÊS: TRABALHANDO A 

INTRADUZIBILIDADE

Rodrigo Belfort Gomes/ 
rodrigobelfort13@gmail.com

João Guimarães Rosa é um dos maiores no-
mes da literatura brasileira do século XX, e 
uma das principais caraterísticas das suas 
obras é a forte regionalidade, com a presença 
de palavras do sertão que são pouco conheci-
das fora desse ambiente. A tradução, no con-
texto da pós-modernidade, vai muito além de 
encontrar vocábulos que exprimam a mesma 
ideia da língua-fonte na língua-alvo, ela sub-
entende uma apropriação do texto por parte 
do tradutor, e sua consequente reescritura 
(Derrida, 1975). Frente à tamanha particulari-
dade dos textos de Rosa, é muito comum que 
o tradutor se depare com a ideia de intraduzi-
bilidade da obra literária. METODOLOGIA: O 
referencial teórico para essa pesquisa baseou-
se nas ideias referentes à tradução de Derrida 
(1975) e Benjamin (2008), bem como em uma 
análise do conto A terceira margem do rio, de 
Rosa (1994), e a tradução para o inglês feita 
por Grossman (1999). OBJETIVOS: Apresen-
tar alguns elementos regionais do conto em 
questão, comparar com a versão em inglês e 
discutir a ideia de intraduzibilidade. RESULTA-
DOS: Para Benjamin (2008), todos os idiomas 
possuem particularidades inerentes ao con-
texto em que a língua está inserida, não sen-
do, desta forma, possível expressar todas as 
ideias expressas em português, no inglês, por 
exemplo. Para esse teórico, isso é uma carac-
terística positiva, pois permite que o tradutor 
adapte o texto, com o objetivo de expressar 
algo que possa não existir na língua-fonte. 
Nesse processo, a tradução de elementos 
culturais, como é o caso dos textos de Rosa, 
leva, invariavelmente, a uma perda semântica, 
que deve ser compensada pela criatividade 
do tradutor. No conto em questão, A terceira 
margem do rio (Rosa, 1994), palavras como 
matula, cê, ocê, você, sembora, que significam, 
respectivamente merenda/lanche, 3 variações 
do pronome você e prudência, na tradução 
de Grossman, foram traduzidas como food, 
you e left. O vocábulo food designa comida 
em geral, não, especificamente, uma quanti-
dade pequena de comida leve, característica 
de uma merenda; as variações linguísticas 
do pronome você foram perdidas quando o 
tradutor grafou you para todas elas; A marca 
da oralidade em sembora não pôde ser trans-
ferida para o inglês, e o tradutor optou por 

usar saiu/foi embora que é o equivalente de 
left. Desta forma, podemos concluir que tra-
duzir elementos culturais, ou regionais, é um 
enorme desafio para o tradutor, que precisa 
ter um profundo conhecimento de ambas as 
línguas e fazer uso da sua criatividade para 
manter a essência do texto.

Transtorno de Personalidade e sua 
abordagem nos assassinos em série

Beatriz Costa de Santana (DIREITO-
UNIT/ beatrizcsantana21@gmail.com); 
Diego Teles Prado Machado (DIREITO- 
UNIT/ diego_prado95@hotmail.com); 
Gabriel Alves Ferreira (DIREITO-UNIT/ 

gabriel_ferreira94@hotmail.com); 
Lucas Santos Rocha (DIREITO- UNIT/ 

lucassantosrocha9@gmail.com); Paula 
Britto Bastos (DIREITO- UNIT/ paulinha.
bastos_@hotmail.com); Pedro Meneses 
Feitosa Neto (DIREITO- UNIT/ pn752@

hotmail.com)

O transtorno de personalidade antissocial é 
uma psicopatologia grave, cujo portador é 
conhecido como psicopata ou sociopata e 
representa grande perigo para a sociedade, 
por transgredir regras sociais, ser incorrigível 
e amoral, sendo considerado um predador in-
tra-espécie. Ainda hoje não há um diagnóstico 
confiável desse transtorno, entretanto sabe-se 
que começa nos primeiros anos de vida e pode 
ser desencadeado por vários fatores. Também 
não há cura, mas há possibilidade de trata-
mento, o qual deve ser constante. O presente 
artigo, por meio de análise crítica baseada em 
pesquisa bibliográfica, tem por objetivo en-
tender o comportamento dos transtornados e 
suas consequências em relação ao crime social 
e, de forma específica, entender a motivação 
principal que leva ao homicídio seriado.
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AS INTERFACES DA TECNOLOGIA 
SOCIAL E O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL

Emanuela Correia Assunção (Serviço 
Social UNIT/ emanuelaassuncao@hotmail.
com); Evila Rousane Santos Cruz (Serviço 

Social  UNIT/ emanuelaassuncao@
hotmail.com); Maria José Teles Melo 

Coutinho (Mestra em Administração e 
docente dos cursos de Serviço Social e 
Administração - UNIT); Roberto Sousa 
Santos (Mestre em Ciências Sociais e 

docente do Curso de Pedagogia  FISE)

A temática da pobreza tem sido objeto de 
preocupação constante no campo teórico-
conceitual e de intervenção social, buscando 
explicações sobre a emergência, persistência 
e sua recente ampliação globalizada, visando 
a redução ou regulação, tida como necessária 
para permitir a manutenção do sistema capi-
talista. Verifica-se que a humanidade vem 
atravessando desde o período do pós-guerra 
fria, uma crise econômica e social sem prec-
edentes na história, com vasto empobre-
cimento de setores da população mundial, 
agravando significativamente o abismo so-
cial. No Brasil vem sendo discutido diversas 
propostas e concepções como alternativas de 
enfrentamento a pobreza e a desigualdade 
social, dentre elas destaca-se a tecnologia 
social -TS, que remete uma proposta inova-
dora de desenvolvimento, que pode nascer 
no seio de uma comunidade ou no ambiente 
acadêmico e ainda aliar o saber popular e o 
conhecimento teórico  cientifico. Baseado na 
participação e no processo de gestão cole-
tivo, a Tecnologia Social visa disseminação de 
soluções para o problemas sociais voltados a 
demandas de alimentação, saúde, educação, 
geração de renda entre outras, e que atendam 
aos quesitos de simplicidade, baixo custo, fácil 
aplicabilidade e impacto social comprovado. 
Embora a Tecnologia Convencional (tecnolo-
gia privada utilizada pelos capitalistas e de-
tentores dos meios de produção), ainda esteja 
muito firme e presente em nossa realidade, 
somente com a Tecnologia Social será possív-
el disponibilizar do conhecimento para todos, 
resultando na inclusão social e na sustentabili-
dade socioambiental e econômica. Neste sen-
tido, e partindo do conceito de que a tecnolo-
gia social tem a capacidade de criar produtos, 
conceitos e/ou metodologias para solucionar 
problemáticas que permita o empoderar co-
letivamente os cidadãos. Diante disso, surgiu 
a seguinte indagação: Qual o impacto da Tec-

nologia social de empoderamento do cidadão 
e no desenvolvimento local? Mediante a tais 
questões a presente pesquisa tem como ob-
jetivos analisar a relação entre a tecnologia 
social e o desenvolvimento sustentável, aval-
iar a utilização da tecnologia no processo de 
trabalho do Assistente Social em seu cotidiano 
e o impacto da tecnologia social na redução 
da pobreza. Metodologicamente a pesquisa 
é exploratório descritiva, método quantitativo 
e procedimento bibliográfico e pesquisa de 
campo. Como instrumento de coleta de dados 
utilizou-se questionário misto com perguntas 
abertas e fechadas aplicado a assistentes so-
ciais e a população assistida nos Centros de 
Referências de Assistência social - CRAS dos 
municípios de Aracaju e Estância estado de 
Sergipe no período de 2012. Considerando 
que a pesquisa encontra-se em desenvolvi-
mento, os resultados apontam que as tecno-
logias sociais por se tratarem de experiências 
constituídas por meio das iniciativas comuni-
tárias locais, envolverem processos participa-
tivos e democráticos articulando saber popu-
lar e saber científico se tornam importantes 
alternativas de enfrentamento da pobreza 
possibilitando a inclusão social, a geração de 
trabalho e renda e a promoção do desenvolvi-
mento local sustentável. 

PROGRAMA SERGIPE ALFABETIZADO 
E CONSTRUTORA COSIL NA 

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS DENTRO DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL

Yasmmim Santana dos Santos / 
yasmmimprof@hotmail.com; Ada Augusta 

Celestino Bezerra /adaaugustaeduc@
gmail.com

Em pleno século XXI é observada à carência de 
estudos em milhares de cidadãos brasileiros.  
Há várias realidades no Brasil que se confun-
dem ou não, porém há uma grande falta de 
escolaridade, um índice assustador de analfa-
betismo em todo o país. De norte a sul ou de 
leste a oeste, é alarmante os números de pes-
soas que não cursaram a educação básica e/
ou que nunca foi cogitada a necessidade da 
aprendizagem e do conhecimento escolar e 
assim se fazem moradores de um mundo ja-
mais conhecido. O Governo Federal, através 
da SECADI criou um programa que tem como 
objetivo reduzir o grande número de jovens, 
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adultos e idosos analfabetos no país, dan-
do-lhes a oportunidade vislumbrar um novo 
mundo, o do conhecimento. Desde que pros-
sigam na trajetória da Educação Básica. Esse 
programa em Sergipe foi precedido pelo Pro-
grama Estadual: SERGIPE CIDADÃO, o qual 
foi transformado mediante convênio com o 
PBA em 2007 para SERGIPE ALFABETIZADO. A 
Construtora Cosil abraçando esta causa desde 
2012 com o Projeto Construindo Letras Jun-
tos, fazem parte da luta pela alfabetização 
dos jovens e adultos interessados na busca do 
conhecimento na sua empresa, com resulta-
dos bilaterais.

Ética Na Política: Uma Visão dos Futuros 
Agentes Do Direito

jonasavieira@outlook.com / 
distribuidorapaulistacarira@hotmail.

com

Este trabalho teve como objetivo analisar a 
opinião e o posicionamento dos graduandos 
em Direito do primeiro ao décimo período da 
Universidade Tiradentes, campus Itabaiana, 
acerca da ética na política. O estudo também 
buscou averiguar, dentro do universo pes-
quisado, se há mudanças quanto à consciên-
cia e posicionamento ético político e crítico 
dos bacharelandos em direito no decorrer do 
curso. Para isso, foi utilizada uma abordagem 
qualitativa mediante a aplicação de ques-
tionário. Na elaboração das perguntas foram 
levantados temas relevantes no cenário 
político atual, como a própria definição de 
ética e política, corrupção, voto facultativo e 
obrigatório. No que se refere à consciência 
política, pode-se observar um amadureci-
mento gradual entre os bacharelandos à me-
dida que avançam de período. Os formandos 
do décimo período conseguem descortinar a 
esfera política de forma mais clara e crítica 
do que os alunos do quinto ou sexto pe-
ríodo. Além do conhecimento teórico acerca 
da política que um curso de nível superior 
proporciona, notou-se o aparecimento de 
uma inquietude quanto à situação atual do 
nosso país. Os alunos não só reconhecem o 
papel fundamental da participação política, 
como também vêem na educação a ferra-
menta social necessária para que sejam res-
peitados e resguardados os anseios da socie-
dade em um regime democrático de direito.

POLÍTICA DE SAÚDE E SERVIÇO 
SOCIAL: UM ESTUDO DE CASO DO 

TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO 
DE RIO REAL/BA

Jeruzia Silva dos Santos (Serviço Social/
UNIT. Email: gsmsrr@hotmail.com); 

Valdete Guadalupe Marques Dias (Serviço 
Social/UNIT. Email: val.vgmd@hotmail.
com); Paulo Roberto Félix dos Santos. 
(Professor do curso de Serviço Social. 

Universidade Federal de Sergipe. Email: 
felix_aju2006@yahoo.com.br)

Com o princípio constitucional da descen-
tralização os municípios são incumbidos de 
assumirem a responsabilidade pela integrali-
dade da saúde de sua população, e então a re-
gionalização passa a ser o eixo estruturante do 
Pacto pela Saúde, instituído em 2006 visando 
a melhoria da organização e funcionamento 
do Sistema Único de Saúde. Como nem todos 
os municípios possuem estrutura pra atender 
as necessidades de saúde de sua população 
em todos os níveis de complexidade são cria-
dos então os mecanismos para que essas pes-
soas recebam atendimento especializado em 
outras unidades da federação, entretanto com 
a responsabilidade municipal através da ref-
erencia e contra referencia contidas nas pac-
tuações.  O encaminhamento destes usuários 
é feito para estados que atendem através de 
Tratamento Fora do Domicílio (TFD). O as-
sistente social é um dos profissionais que tem 
sido requisitado a trabalhar na operacion-
alização de tal benefício prestando as orien-
tações devidas aos usuários e contribuindo 
com o processo de encaminhamento, sendo 
em alguns momentos confundido o trabalho 
técnico com atribuições específicas da profis-
são. O presente trabalho tem por objetivo dis-
cutir a regionalização como eixo estruturante 
do Pacto pela Saúde e consequentemente no 
TFD, sendo tecidas considerações a cerca do 
funcionamento do TFD no município de Rio 
Real/BA até o ano de 2012 e o papel que vem 
sendo desempenhado pelo assistente social 
na operacionalização deste. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica em que 
foram consultadas publicações do Ministério 
da Saúde, entre outras bibliografias e a pes-
quisa de campo em que foram entrevistados 
dois dos três membros que compõem a co-
missão de TFD do referido município. Como 
resultado chegou-se a conclusão que o mu-
nicípio aderiu ao TFD por volta do ano 2001, 
entretanto, somente em 2008 passou a ter par-
ticipação do Serviço Social na sua operacion-
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alização e embora o processo de montagem 
não seja conferido ao profissional de Serviço 
Social este vem participando ativamente, além 
de realizar as orientações necessárias e acom-
panhar todo o processo.  Assim, na Secretaria 
de Saúde de Rio Real/BA a comissão tem di-
vido as responsabilidades no que concerne ao 
TFD sendo de incumbência do médico fazer 
o preenchimento do laudo necessário, ao 
técnico a agilização de documentações perti-
nentes para a solicitação da inclusão e ao as-
sistente social fazer as orientações necessárias 
ao usuário e acompanhar o processo. Embora 
tenham funções distintas o que se tem perce-
bido é que o assistente social tem sido requisi-
tado a atuar diretamente no processo buro-
crático da inclusão destes usuários, realizando 
suas atividades entre o saber e o fazer, numa 
luta constante em que seu fazer profissional se 
deparada com condicionalidades para a efeti-
vação de direitos que neste caso é do acesso 
à saúde.

O TRABALHO DO ASSISTENTE 
SOCIAL NA SAÚDE MENTAL: UM 
ESTUDO DE CASO NO CENTRO 

DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE 
ESPLANADA/BA

Jeruzia Silva dos Santos (Serviço Social/
UNIT. Email: gsmsrr@hotmail.com); 

Katiana Santana de Jesus (Professora 
Preceptora do curso de Serviço Social/
UNIT. Email: katiana.sj@hotmail.com)

A saúde é um direito de todos prevista na Con-
stituição Federal de 1988 e em outros mecan-
ismos legais que a normatizam. No período da 
Constituinte de 88, já estava acontecendo no 
país organização de movimentos que lutavam 
pela Reforma Psiquiatra sendo somente em 
2001, sancionada a Lei Federal 10.216, dispon-
do sobre a proteção e os direitos das pessoas 
com transtornos mentais e redirecionando o 
modelo assistencial em saúde mental.  Porém, 
desde a década de 90 já estavam sendo im-
plantados os Centros de Atenção Psicossocial  
CAPS e estes atualmente fazem parte da nova 
política em saúde mental no Brasil, sendo os re-
sponsáveis pela transição do modelo centrado 
nos hospitais psiquiátricos para um modelo de 
atenção comunitária. Nesse processo faz-se 
necessária a participação de vários atores so-
ciais para que a inclusão e reabilitação desses 
usuários, seja possível, pensando nesta per-

spectiva o assistente social enquanto profis-
sional que lida com as diversas expressões da 
questão social tem sido requisitado a trabalhar 
nesta política pública. Esta produção tem por 
objetivo discutir a trajetória histórica da Política 
de Saúde e da Reforma Psiquiátrica para mel-
hor entendimento da relevância dos CAPSs no 
setor de saúde mental e da importância do 
profissional de Serviço Social está inserido em 
tais campos de atuação e por fim apresentar o 
trabalho do assistente social no CAPS I do mu-
nicípio de Esplanada/BA. A metodologia utili-
zada foi a pesquisa bibliográfica, a pesquisa 
de campo e pesquisa documental, em que foi 
realizada entrevista semi-estruturada com o 
profissional de Serviço Social da instituição, 
bem análise de documentos.  A instituição at-
ende usuários a partir de 18 anos de ambos 
os sexos, e embora não possuam estrutura 
para atendimento de criança e adolescente, 
não os excluem no atendimento, mas após o 
atendimento inicial estes são encaminhados 
para outros municípios. Atualmente estão ca-
dastrados na instituição 1277 usuários, dos 
quais muitos são pessoas que não residem 
no município e que já não frequentam a in-
stituição e há ainda outros que já receberam 
alta do tratamento como é o caso de alguns 
pacientes depressivos. Segundo a instituição 
existem 188 pacientes em tratamento con-
tínuo dos quais cerca de 39% ,são de trata-
mento semi-intensivos, 16% intensivos e 55% 
não intensivos. Desses usuários em tratamen-
to contínuo cerca de 37% são homens e 63% 
são mulheres, possuem em maioria uma faixa 
etária entre 21 à 60 anos. O Serviço Social tem 
realizado as seguintes atividades: Triagens, 
orientações e encaminhamentos para adesão 
do benefício da prestação continuada - BPC, 
solicitação de passe livre interestadual e in-
termunicipal, visita domiciliar e serviços com-
partilhados com outros profissionais, como é 
o caso do preenchimento de Autorização de 
Procedimentos de Alta Complexidade. Das 
potencialidades da profissão no setor fora 
apontado o reconhecimento profissional, en-
tretanto apontado como fragilidade a falta de 
recursos estruturais que dificulta melhor de-
sempenho das atividades.
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O ENSINO À DISTÂNCIA COMO 
FERRAMENTA DE MUDANÇA 

SOCIAL ATRAVÉS DA FORMAÇÃO 
DE SUJEITOS PENSANTES E 

AUTÔNOMOS DESENVOLVIDO NO 
PROJETO EAD UNIT - UNIVERSIDADE 
TIRADENTES, POÇO VERDE SERGIPE 

Renan Vieira Tavares

Nos tempos atuais a educação à distância 
(EAD) vem assumindo importantes posições 
no que tange a formação em nível superior 
bem como na inserção de profissionais no 
mercado de trabalho. De posse dessas infor-
mações o objetivo desse trabalho é apresentar 
a importância dessa modalidade de ensino im-
plementado através da formação de sujeitos 
pensantes e autônomos desenvolvida no pro-
jeto da Universidade Tiradentes. Essa prática 
investigativa na qual são pontuados os avan-
ços da EAD surge a partir dos significativos 
indicadores de qualidade os quais mostram 
os avanços e as contribuições dos profissio-
nais inseridos no mercado de trabalho forma-
dos na modalidade de educação à distância. 
Sendo assim justifica-se a necessidade dessa 
pesquisa para uma melhor apresentação e im-
portância dessa modalidade de ensino. Porém, 
houve alguns conforme análise de pesquisa 
apresentadas pelos diferentes tipos de mídia. 
Todavia, no mundo moderno que exige mu-
danças e inovações, tem trazido uma série 
de reflexões sobre as contribuições da EAD 
dentro do novo modelo de sociedade, visto 
que, diante deste panorama, faz-se necessário 
buscar um repensar para que possamos ter 
um ensino de qualidade e que atenda as ex-
igências da contemporaneidade. Em relação à 
metodologia esse trabalho busca informações 
importantes através de analise bibliográfica e 
artigos de renomados teóricos, pesquisa de 
campo com estudantes dessa modalidade de 
ensino. Portanto, é preciso discutir as con-
tribuições do ensino EAD uma vez que vem 
se consagrando como um ensino eficaz e 
democrático permitindo se  a entrada das pes-
soas no ensino superior os quais muitas das 
vezes não prosseguia com seus estudos por 
falta de tempo e até mesmo de instituições 
próximas de suas localidades, por isso, consi-
dero a educação à distância não só como uma 
modalidade de ensino eficaz que se transfor-
mou com os passar dos tempos, mas como 
uma modalidade de ensino inovadora, eficaz 
e democrática rompendo com as dificuldades 
de acesso ao ensino superior e contribuindo 
para o desenvolvimento social no todo. 

A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA NO BRASIL

Eduardo Rodrigo Viana Silva (spark_
lov@hotmail.com); José Daniel Vieira 

(danielvieirasst@hotmail.com); Raphael 
Luiz Macêdo Fontana (rluizmf@

hotmail.com); Auro de Jesus Rodrigues 
(rodriguesauro@gmail.com).

A história da educação a distância no Bra-
sil pode ser considerada como uma trajetória 
de sucesso, que conseguiu levar o país rural, 
com extensas áreas sem serviço de educação, 
ao topo dos principais campos da EAD pelo 
mundo. A notoriedade desta modalidade de 
ensino fica cada vez mais evidente quando 
novas camadas da população buscam seus 
serviços para obter novos conhecimentos e/
ou profissionalização. A utilização de diversas 
mídias ajuda na superação das dificuldades re-
sultantes da separação geográfica e/ou tem-
poral, permitindo uma ampla comunicação 
entre os alunos, professores e tutores. Com 
isso, a educação a distância possui um alcance 
social muito importante, levando e democ-
ratizando o conhecimento para todos. Assim 
sendo, o objetivo geral deste estudo é analisar 
a trajetória da educação a distância no Brasil; 
sendo os objetivos específicos: a) explicar a 
origem histórica da EAD no Brasil; b) identifi-
car as principais instituições que contribuíram 
para a expansão da EAD; c) explicar o contex-
to atual da EAD no Brasil. Os procedimentos 
metodológicos utilizados para realização da 
pesquisa foram pesquisa bibliográfica em ma-
teriais escritos, pesquisa na internet, método 
histórico, abordagem quantitativa e qualitati-
va, com representação de dados estatísticos e 
análise qualitativa. A partir da coleta a análise 
das informações pode-se considerar que a 
EAD no Brasil possibilitou educar e a formar 
milhares de brasileiros, desde o seu surgimen-
to no início do século XX até os dias atuais, 
onde está mais centrada em cursos superior 
e profissionalizante. A EAD tornou-se uma 
das mais democráticas modalidades de edu-
cação, pelo seu alcance ilimitado ao número 
de pessoas, através das tecnologias de comu-
nicação e informação mais recentes, capazes 
de transpor barreiras temporais e geográficas. 
A concentração dos alunos de EAD se dá, em 
sua maioria, na região Sudeste do Brasil (1º 
lugar), depois aparece a região Sul (2º lugar), 
região Centro-Oeste (3º lugar), o Nordeste (4ª 
Lugar), e a região Norte fica em último lugar. 
É importante destacar o Projeto Minerva, a TV 
Educativa, a TV Cultura e o Telecurso 2º Grau 
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para o fomento e expansão da educação a dis-
tância no Brasil. No caso, do Projeto Minerva 
foi um programa de rádio, criado pelo Serviço 
de Radiodifusão Educativa do Ministério da 
Educação e Cultura, teve por finalidade educar 
jovens e adultos, oferecendo cursos de suple-
tivo e de educação de base. Já o Telecurso 2º 
Grau foi o pioneiro no fomento à educação su-
pletiva e a distância no Brasil, utilizando-se de 
teleaulas, transmissão em rádio e publicações 
em fascículos que chegavam semanalmente 
às bancas de jornal. A educação a distância 
continua a se expandir por todo o Brasil, com 
o surgimento de diversos cursos a nível supe-
rior e tecnológico, em universidades, centros 
de educação e outros, que tem por finalidade 
democratizar ainda mais a educação e torna-
la acessível às camadas de baixa renda da 
população brasileira.

UMA ABORDAGEM GEOGRÁFICA DA 
FEIRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, 

ARACAJU-SE

André Luiz André Luiz Nascimento de 
Assis (a-nascimento-assis@bol.com.br); 

Auro de Jesus Rodrigues (rodriguesauro@
gmail.com); Eduardo Rodrigo Viana Silva 

(Geografia UNIT/ Spark_lov@hotmail.
com); José Daniel Vieira (Geografia  UNIT/

danielvieirasst@hotmail.com), Raphael 
Luiz Macêdo Fontana (Geografia  UNIT/ 
rluizmf@hotmail.com); Rodrigo Augusto 
da Silva (rodrigo.lestat@hotmail.com).

A feira é um fenômeno social e econômico 
pelo qual a comunidade agrícola consegue 
vender suas mercadorias. É a agricultura que 
abastece as feiras e tem sido à base da so-
ciedade desde que o homem deixou de ser 
nômade no período Neolítico passando a 
cultivar plantas e domesticar seus animais. 
Na agricultura o homem cultiva a terra a fim 
de extrair dela os produtos para a sua so-
brevivência, apesar da agricultura depender 
muito das condições climáticas do local, onde 
atualmente esse fator tem sido vencido pelo 
uso de novas tecnologias. No Brasil as feiras 
livres aparecem como uma herança cultural 
trazida pelos colonizadores e posteriormente 
assumindo o seu papel econômico e social. As 
feiras foram concretizadas efetivamente a par-
tir da Idade Média, porém relatos mais antigos 
sobre seu início são conhecidos até mesmo na 
era cristã. Apesar de toda sua importância cul-

tural, histórica e econômica, na formação das 
cidades, as feiras livres no Brasil têm sofrido 
uma grande concorrência e tem disputado 
consumidores com as grandes redes de su-
permercados, que fazem altos investimentos 
em produtos e marketing. Nesse sentido, o 
presente artigo tem como objetivo geral car-
acterizar, no contexto geográfico, a feira do 
bairro Santo Antonio, no município de Araca-
ju. Os objetivos específicos são: a) identificar 
os principais problemas dos feirantes e con-
sumidores em relação à feira; b) caracterizar 
as condições socioeconômicas dos feirantes; 
c) compreender o porquê da preferência das 
pessoas pela feira; d) identificar alguns tipos 
de produtos comercializados na feira. Os pro-
cedimentos metodológicos utilizados foram 
técnica de observação e aplicação de 20 ques-
tionários, sendo 10 para feirantes e 10 para 
consumidores. Justifica-se a pesquisa à prática 
da investigação científica e à relação teoria-
prática. Além de identificar as relações sociais 
entre o campo e a cidade, e como ele continua 
sendo à base da sociedade. Como resultados 
da coleta e análise dos dados foram con-
statados que a feira do bairro Santo Antônio 
é frequentada por pessoas de diversas faixas 
etárias como uma herança cultural firme e 
presente semanalmente na vida da população 
local. Quanto aos problemas abordados, uma 
solução seria um melhor investimento no lo-
cal pelas autoridades responsáveis, com uma 
fiscalização mais rigorosa, limpeza e cobertu-
ra do canal. A disponibilização de banheiros 
públicos. Já sobre o problema da mobilidade 
dos consumidores na feira, nota-se que não 
há muito a ser feito, pois a feira tem suas limi-
tações de espaço, então a proibição de circu-
lação de carrinhos de mão, que são utilizados 
pelos carregadores, e a retirada de ambulantes 
do meio da passagem, limitando-os as bancas, 
seria uma medida para solucionar o problema 
da mobilidade dos consumidores dentro da 
feira do bairro Santo Antônio.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO E A 
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO: 
A IMPORTÂNCIA DO ACESSO À 

JUSTIÇA

Jéssica Francielle Resende de Jesus (Curso 
de Direito, Grupo de Pesquisa Sociedade, 

Educação e Direito (GPSED), jessicafrj.
as@hotmail.com); Júnio Mendonça 

de Andrade (Curso de Direito, Grupo 
de Pesquisa Sociedade, Educação e 
Direito (GPSED), juniomdadireito@

gmail.com); Karlos Kleiton dos Santos 
(Curso de Direito, Grupo de Pesquisa 

Sociedade, Educação e Direito (GPSED), 
karloskleiton@hotmail.com); Orientadora: 
Prof.ª M. Sc. Silvânia Santana Costa (Curso 
de História, Grupo de Pesquisa Sociedade, 
Educação e Direito (GPSED), silandsan@

gmail.com).

O presente trabalho aborda o relevo do Di-
reito Previdenciário na sociedade como obra 
de uma série de modificações que ocorre-
ram ao longo das décadas, decorrendo pelo 
século XVII até os dias atuais, especialmente 
no Brasil, onde a Previdência Social se tor-
nou política pública através da Seguridade 
Social, como assegura a Constituição Federal 
de 1988. O estudo nessa área é fundamental, 
pois, as garantias que a população atual pos-
sui, foi à custa de uma série de lutas sociais a 
fim de garantir que o Estado regulamentasse 
efetivamente o direito a aposentadoria com 
critérios próprios, além de terem um aparato 
no caso de doenças e acidentes provenientes 
do trabalho. Destarte, mesmo com a formali-
zação das leis previdenciárias, é de suma im-
portância que a população usuária destes 
direitos, possua o conhecimento necessário 
dos procedimentos exigidos para poderem 
usufruir dos serviços oferecidos pela Previdên-
cia Social. Além do que, este trabalho possui 
como metodologia o intuito de evidenciar o 
resultado parcial da pesquisa sobre o conheci-
mento da população residente no Bairro da 
Torre na cidade de Itabaiana/Sergipe, acerca 
do Direito Previdenciário, através de entre-
vista semiestruturada feita em dez pessoas, 
por meio de gravação de áudio, com coleta de 
dados e análise qualitativa destes utilizando 
as devidas referências bibliográficas, dando 
enfoque à questão da educação como ferra-
menta primordial para a difusão e conscienti-
zação do indivíduo, levando-o a exigir os seus 
direitos. Foi realizada uma pesquisa de campo 
no Bairro da Torre na cidade de Itabaiana/Ser-
gipe, fazendo uma abordagem sobre os tipos 

de aposentadorias, inclusive do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) a fim de que se 
possamos ter um conhecimento acerca do en-
tendimento da população local sobre os direi-
tos previdenciários. Os objetivos pretendidos 
são: compreender a aplicabilidade do Direito 
Previdenciário para a efetivação dos direitos, 
analisar o conhecimento da população do 
bairro da Torre em Itabaiana/Sergipe sobre 
seus direitos previdenciários no que tange ás 
aposentadorias e evidenciar a aplicabilidade 
do Direito Previdenciário no cotidiano dos 
brasileiros. Os resultados desta pesquisa mos-
traram que há um desconhecimento por parte 
dos entrevistados acerca dos seus próprios 
direitos. Contudo, é de suma importância res-
saltar que esse estudo consiste num resultado 
parcial dos resultados. Os objetivos relatados 
serão efetivados numa continuidade deste 
trabalho com o intuito de levar para a comu-
nidade pesquisada as informações. Para isso, 
a escola será utilizada como local de difusão 
desse conhecimento para a comunidade local.
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sui, foi à custa de uma série de lutas sociais a 
fim de garantir que o Estado regulamentasse 
efetivamente o direito a aposentadoria com 
critérios próprios, além de terem um aparato 
no caso de doenças e acidentes provenientes 
do trabalho. Destarte, mesmo com a formali-
zação das leis previdenciárias, é de suma im-
portância que a população usuária destes 
direitos, possua o conhecimento necessário 
dos procedimentos exigidos para poderem 
usufruir dos serviços oferecidos pela Previdên-
cia Social. Além do que, este trabalho possui 
como metodologia o intuito de evidenciar o 
resultado parcial da pesquisa sobre o conheci-
mento da população residente no Bairro da 
Torre na cidade de Itabaiana/Sergipe, acerca 
do Direito Previdenciário, através de entre-
vista semiestruturada feita em dez pessoas, 
por meio de gravação de áudio, com coleta de 
dados e análise qualitativa destes utilizando 
as devidas referências bibliográficas, dando 
enfoque à questão da educação como ferra-
menta primordial para a difusão e conscienti-
zação do indivíduo, levando-o a exigir os seus 
direitos. Foi realizada uma pesquisa de campo 
no Bairro da Torre na cidade de Itabaiana/Ser-
gipe, fazendo uma abordagem sobre os tipos 
de aposentadorias, inclusive do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) a fim de que se 
possamos ter um conhecimento acerca do en-
tendimento da população local sobre os direi-
tos previdenciários. Os objetivos pretendidos 
são: compreender a aplicabilidade do Direito 
Previdenciário para a efetivação dos direitos, 
analisar o conhecimento da população do 
bairro da Torre em Itabaiana/Sergipe sobre 
seus direitos previdenciários no que tange ás 
aposentadorias e evidenciar a aplicabilidade 
do Direito Previdenciário no cotidiano dos 
brasileiros. Os resultados desta pesquisa mos-
traram que há um desconhecimento por parte 
dos entrevistados acerca dos seus próprios 
direitos. Contudo, é de suma importância res-
saltar que esse estudo consiste num resultado 
parcial dos resultados. Os objetivos relatados 
serão efetivados numa continuidade deste 
trabalho com o intuito de levar para a comu-
nidade pesquisada as informações. Para isso, 
a escola será utilizada como local de difusão 
desse conhecimento para a comunidade local.

O CONCEITO DE CRIME NO 
ORDENAMENTO JURÍDICO 

BRASILEIRO

Diego Messias de Souto Dantas Souza 
(DIREITO-UNIT. Email: diegosouto@

live.com); Raylane Andreza Dias 
Navarro Barreto (PPED-UNIT. Email: 

raylanenavarro@unit.br).

O presente trabalho buscou entender o hodi-
erno conceito de crime presente no ordena-
mento jurídico brasileiro, para tal fez-se uma 
pesquisa comparativa entre os posicionamen-
tos presentes na doutrina brasileira. Hoje, o 
conceito atribuído ao crime é eminentemente 
doutrinário (GRECO, 2013, p. 143) Esta afir-
mação decorre do fato de o atual Código 
Penal Brasileiro não trazer em sua Lei de In-
trodução a definição de crime, limitando-se 
apenas a diferenciar crime de contravenção 
penal: Art. 1º Considera-se crime a infração 
penal que a lei comina pena de reclusão ou de 
detenção, quer isoladamente, quer alternativa 
ou cumulativamente com a pena de multa [...] 
a contravenção, por sua vez é definida como 
a infração penal a que a lei comina, isolada-
mente, pena de prisão simples ou de multa, ou 
ambas. Alternativa ou cumulativamente. Tal 
diferença refere-se apenas ao campo da pena, 
não fazendo, portanto distinção ontológica. 
Em virtude de tal lacuna conceitual deixada 
pelo legislador, os doutrinadores evocam para 
si a responsabilidade de definir o conceito de 
crime. Para esses, o conceito de crime dista-se 
em formal, material e analítico. Sob o aspecto 
formal o crime consiste na contrariedade en-
tre a conduta humana e o ordenamento ju-
rídico vigente ao lesar ou expor a perigo bens 
jurídicos essenciais à existência da sociedade e 
a paz pública, cuida-se, na realidade, de fruto 
do conceito material, devidamente formaliza-
do (NUCCI, 2013, 180), no enfoque do aspec-
to material o crime é entendido como todo 
fato humano lesivo de um interesse capaz de 
comprometer as condições as condições de 
existência, de conservação e de desenvolvi-
mento da sociedade (BETTIOL apud GRECO, 
2012, p.30). Segundo GRECO (2013, p. 142) 
o conceito analítico é o que melhor define as 
características de crime por considerar a tipi-
cidade, antijuricidade e a culpabilidade. Ainda 
no tocante ao conceito analítico de crime, au-
tores como Mezger, Basileu Garcia e Giorgio 
Marinucci entendem ser o crime ação típica, 
ilícita, culpável e punível, discordando no to-
cante a punibilidade como elemento do crime, 
do entendimento de Rogério Greco e Juarez 
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Tavares, pois estes consideram a punibilidade 
tão somente como consequência do crime e 
não como elemento do crime. Há um consen-
so quanto a culpabilidade ser um juízo de val-
or, de censurabilidade e reprovabilidade, que 
recai sobre o agente que pratica a conduta 
tida como criminosa, a divergência conceitual 
se faz no momento de se considerar ou não a 
culpabilidade como elemento do crime. 

TOBIAS BARRETO E O DIREITO 
NATURAL

Diego Messias de Souto Dantas Souza 
(DIREITO-UNIT. Email: diegosouto@

live.com); Raylane Andreza Dias 
Navarro Barreto (PPED-UNIT. Email: 

raylanenavarro@unit.br)

O jurista Tobias Barreto de Meneses (1839-
1889) nascido na Vila de Campos e que se 
formou na Faculdade de Direito de Recife foi 
um crítico voraz ao direito natural. Tomando 
como objeto de estudo os seus escritos acer-
ca do Direito, bem como as ideias do histo-
riador Luiz Antonio Barreto (1990) e do jurista 
Miguel Reale (1972), segundo a qual a ativi-
dade intelectual de Tobias Barreto fez-se de 
grande importância na apreciação dos fenô-
menos jurídicos, foi possível entender que, 
por volta de  meados do século XIX, aqui no 
Brasil, as concepções do direito natural eram 
entendidas como a universalidade de um di-
reito comum a todos os povos e culturas, in-
dependente das influências de tempo e lugar. 
Concepção esta defendida por São Tomás de 
Aquino, para quem o homem nasce em meio 
a leis universais que orientam suas relações 
em sociedade. Tobias Barreto (1990) por sua 
vez, adepto às ideias alemãs de Charle Dar-
win, Ernst Haeckel e Von Ihering, entendeu ser 
o direito natural uma concepção metafórica 
da realidade sem correspondência ao mundo 
concreto; um direito imóvel que não acom-
panha a dinâmica do mundo hodierno. As-
sim, ao analisar o homem à luz das teorias 
germânicas, em detrimento da religião e do 
positivismo, Tobias Barreto considerou o di-
reito natural como produto cultural, sujeito 
às leis da História. Para o autor, o Direito é 
produto cultural e assim sendo, cada cultura 
desenvolve uma forma distinta de regular as 
relações de força que se dão por meio da luta 
na construção da civilização. Assim, pode-se 
concluir que a atividade intelectual de To-

bias Barreto fez-se de grande importância na 
apreciação dos fenômenos jurídicos, por con-
seguinte no entendimento e esclarecimento 
da concepção do direito natural.

REDES SOCIAIS COMO MEIO PARA A 
CONSUMAÇÃO DE CRIMES COMUNS

Jéssica Francielle Resende de Jesus (Curso 
de Direito, Grupo de Pesquisa Sociedade, 

Educação e Direito (GPSED), jessicafrj.
as@hotmail.com);  Júnio Mendonça 
de Andrade (Curso de Direito, Grupo 
de Pesquisa Sociedade, Educação e 
Direito (GPSED), juniomdadireito@

gmail.com); Karlos Kleiton dos Santos 
(Curso de Direito, Grupo de Pesquisa 

Sociedade, Educação e Direito (GPSED), 
karloskleiton@hotmail.com); Orientadora: 
Prof.ª M. Sc. Silvânia Santana Costa (Curso 
de História, Grupo de Pesquisa Sociedade, 
Educação e Direito (GPSED), silandsan@

gmail.com).

A internet veio a surgir na época da guerra 
fria como meio mais rápido de transferência 
de mensagens. Esta ferramenta de comu-
nicação evoluiu assim de modo acelerado, 
contribuindo de forma significante para o 
desenvolvimento de vários instrumentos de 
comunicação, sendo um deles as chamadas 
Redes Sociais, como o Facebook, Orkut, entre 
outras. Do mesmo modo que facilitou a con-
versação entre usuários que estão a milhares 
quilômetros de distancia, facilitou também o 
seu uso para o cometimento de crimes, como 
por exemplo, crimes de ameaça e até mesmo 
crimes contra a honra. O presente trabalho 
possui como objetivos: compreender a nor-
matividade na legislação analisar a facilidade 
de cometer crimes pela internet; Analisar os 
resultados da pesquisa de campo aplicada aos 
alunos do 3° ano do Colégio Estadual Dr. Au-
gusto César Leite e esboçar um quantitativo de 
problemas causados pelo mau uso das redes 
sociais. Assim a pesquisa pautou-se em fazer 
uma pesquisa bibliográfica sobre tais crimes, 
através de livros, artigos, monografias e leis; e 
pesquisa de campo, realizada no Colégio Es-
tadual de Itabaiana/SE a fim de saber a quanti-
dade de alunos que usufruem das redes soci-
ais, com qual objetivo, e saber se alguns deles 
já vitimaram, foram vitima ou se conhecem 
alguém que foi vitima de crimes pela internet. 
O resultado da pesquisa diz que as redes so-
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ciais aumentaram de forma incontrolável seus 
usuários sem a devida qualificação e que mui-
tos deles sofrem delitos pelas redes sociais 
e não sabem que independente do meio de 
consumação o delito continua sendo o mes-
mo. Assim nos crimes cometidos pela internet 
não se diferenciam dos crimes cometidos fora 
dela. Concluísse que se faz necessário, através 
de projetos de extensão, principalmente nas 
escolas para ensinar e tornar nítido para as 
pessoas que as redes são úteis e importantís-
simas para o nosso cotidiano, entretanto, 
existem os riscos que esta provoca, levando 
muitas vezes as pessoas se situações terríveis, 
sem elas saberem que o acontecimento tem 
tipificação jurídica.

CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 
COMO DIREITOS ESSENCIAIS PARA A 

EFETIVA DEMOCRACIA

Thaynara da Silva Mendonça 
(Graduanda de direito pela Universidade 

Tiradentes e pesquisadora PIBIC/
CNPQ. Email: thay.mendonca@live.

com); Gabriela Maia Rebouças (Doutora 
em Filosofia e Teoria do Direito e 

pesquisadora Núcleo de Pós-graduação 
em Direito da Universidade Tiradentes.   

Email: gabrielamaiar@gmail.com)

A cidadania e os direitos humanos são funda-
mentais para que se estabeleça de fato uma 
democracia, considerando que democra-
cia é quando todos os setores da sociedade 
tem o direito de participar efetivamente das 
transações do Estado e que não é possível 
que exista democracia plena em Estados onde 
existam muitas injustiças sociais, tais como 
discriminações e violações dos direitos hu-
manos. O presente resumo tem por objetivo 
fazer uma associação entre direitos humanos, 
cidadania e democracia, defendendo a tese 
de que não existe ao certo democracia sem 
que sejam assegurados os direitos humanos 
e a cidadania. Para tanto foram feitas análises 
de conteúdo e levantamento de dados, ba-
seados em buscas bibliográfico-documentais 
acerca da cidadania, dos direitos humanos e 
da democracia. Pode-se dizer que cidadania 
é o direito que cada ser humano possui de ter 
direitos, não devendo haver exclusões inde-
pendente de cor, raça, sexo ou qualquer outra 
diferença, podendo facilmente ser relacionada 
aos direitos políticos e aos direitos de nacion-

alidade, onde  todos, brasileiros natos ou neu-
tralizados, são sujeitos de direito. A cidadania 
estabelece uma série de direitos e também de 
obrigações para aqueles que na sua condição 
de cidadão que vive em uma sociedade devem 
cumprir. Já os direitos humanos representam 
a luta de homens e principalmente mulheres 
pela dignidade humana e pelo direito à vida, 
vida psíquica, moral, patrimonial e fisiológica, 
e somente a partir do reconhecimento social 
de que os direitos humanos consolidam, prin-
cipalmente, essas lutas pela vida e pela dig-
nidade e pela proteção de ambas, foi que a 
efetivação e a garantia dos direitos humanos 
se tornaram um dever dos Estados e um modo 
de consolidação do Estado democrático de di-
reito no Brasil. Não se pode falar em democra-
cia sem que haja a efetivação, proteção e ga-
rantia dos direitos humanos e sem que esteja 
assegurada a cidadania plena para todos os 
cidadãos.

A RELAÇÃO ENSINO-APRENDIZAGEM 
NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM 

SERVIÇO SOCIAL

Jeyse da Graça Silva (Serviço Social- 
UNIT/ jeysedagraca@outlook.com); Nilza 
Pereira Machado (Serviço Social- UNIT/ 

nilzinhanoel@hotmail.com); Aline Cristina 
Santos Silva (Professora de Estágio 

Supervisionado em Serviço Social/ UNIT/ 
alinne.cristina@hotmail.com)

O estágio em Serviço Social configura-se como 
lócus que propicia as primeiras experiências 
profissionais, imprimindo no estagiário os 
saberes e as condutas necessárias para a sua 
identidade como assistente social. Assim, este 
trabalho tem como objetivo tratar a relação 
ensino-aprendizagem que se processa no es-
tágio supervisionado, destacando a importân-
cia das atividades desenvolvidas para a for-
mação do estagiário. A partir das experiências 
vivenciadas no campo de Estágio, realizou-se 
uma pesquisa bibliográfica para aprofunda-
mento do tema, e a análise dialética trouxe a 
compreensão crítica da realidade estudada. O 
Estágio Supervisionado é o momento em que 
o graduando insere-se na profissão, viven-
ciando os modos de intervenção profissional 
sobre expressões da questão social, tendo as-
sim, oportunidade de observar e discuti-las 
criticamente. Entretanto, não se reduz à ob-
servação participante. Seu ponto culminante 
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é a elaboração e execução do Projeto de In-
tervenção, no qual o estagiário exercita suas 
capacidades profissionais, numa modalidade 
ainda supervisionada. O estágio supervisiona-
do também é um período de descoberta e au-
todescoberta em que o discente, ao descobrir 
a prática profissional descobre a si mesmo, 
como sujeito e objeto do processo de estágio, 
apto aprender e a compartilhar saberes. Neste 
processo, o estagiário é o aluno que se insere 
no espaço sócio-ocupacional com o intuito de 
adquirir conhecimentos sobre a prática com-
plementando os saberes teóricos já adquiri-
dos. O supervisor acadêmico é o professor re-
sponsável por conduzir o estágio do ponto de 
vista acadêmico, acompanhando o período de 
estágio para além dos muros da universidade; 
o supervisor de campo é o profissional que re-
cebe o discente em seu espaço sócio-ocupa-
cional permitindo-lhe, através da observação 
e da participação o desenvolvimento de suas 
habilidades profissionais. O estagiário tam-
bém possui conhecimento que pode ser utili-
zado no cotidiano profissional. Conhecimento 
este que não se limita as atividades propostas, 
antes, amplia-se a partir delas, conectando 
cada vez mais os conteúdos ministrados em 
sala de aula com a vivência cotidiana profis-
sional. Por fim, o resultado do estudo mostrou 
que o estágio constitui um lócus de partilha 
de conhecimento, um espaço pedagógico, no 
qual quem ensina, a saber, os supervisores, 
também aprendem, e aqueles que aprendem, 
com a prática, com a observação participante 
e com a vivência, também ensinam num movi-
mento cíclico que se constrói na direção da 
produção do conhecimento. Assim, o ensino-
aprendizagem vivenciado no estágio material-
iza-se como o objetivo da tríade ensino-pes-
quisa-extensão, proposta pela universidade e 
tão essencial ao processo de uma formação 
profissional não apenas técnica, mas também 
crítica, ética e epistemológica.

O USO DA INTERNET NO CENTRO 
EXPERIMENTAL ATHENEU 

SERGIPENSE

Edirani Tavres de Jesus/edy_cefet@
hotmail.com; Márcia Oliveira Gama/

marciagamagma@gmail.com

O uso da tecnologia hoje está sendo muito 
requisitada no mercado de trabalho e no meio 
educacional. Para que o cidadão consiga se in-

serir no mercado de trabalho é preciso que ele 
tenha um conhecimento sobre a tecnologia 
que tanto rodeia o mundo e o dia a dia desse 
cidadão. A escolha do tema O uso da Internet 
na sala de aula do Centro Experimental Athe-
neu Sergipense, teve como motivação básica 
pesquisas realizadas no arquivo do Centro 
Experimental Atheneu Sergipense, com a fi-
nalidade de elaborar um trabalho da disciplina 
Práticas Investigativas II, no curso de História 
da Universidade Tiradentes. A partir das en-
trevistas realizadas com alunos e professores 
do Centro Experimental Atheneu Sergipense, 
surgiu a inquietação de querer saber de que 
maneira a tecnologia era explorada e o que 
esses estudantes e docentes achavam des-
sas tecnologias informatizadas que passaram 
a ser utilizadas em sala de aula, procurando 
saber também se o ensino melhorou ou não. 
Além das entrevistas, outras fontes foram uti-
lizadas para a preparação deste trabalho, tais 
como: relatórios, ofícios, livros de atas e pro-
tocolo, artigos e livros sobre história da Edu-
cação em Sergipe, história do Colégio Atheneu 
Sergipense, e sobre utilização da tecnologia 
na educação. Não foi uma tarefa fácil fazer 
uma abordagem acerca da internet no Cen-
tro Experimental Atheneu Sergipense, pois, a 
tecnologia só foi inserida no âmbito dessa in-
stituição de ensino no século XXI, as décadas 
anteriores não possuía tal tecnologia na esco-
la. O uso da internet como ferramenta no Cen-
tro Experimental Atheneu Sergipe, trouxe para 
os professores e alunos daquela instituição 
grandes melhorias para o desenvolvimento 
do aprendizado tanto por parte dos docentes 
como por parte dos estudantes. As disciplinas 
ficaram bem mais fáceis de serem ministradas 
e os professores também ficaram bem mais 
tranquilos em relação ao uso dessa ferramen-
ta que é a internet. Mas, para alguns alunos 
o grande problema é não poder fazer uso da 
internet em sala de aula mesmo possuindo ce-
lulares que possui essa ferramenta e que pode 
ser usada a qualquer momento e em qualquer 
lugar. Diferente da educação de décadas atrás, 
hoje o estudante pode estudar onde quiser e 
a hora que quiser a internet facilitou e facilita 
muito a vida desses adolescentes e jovens. 
A educação que era dada aos estudantes do 
Centro Experimental Atheneu Sergipense há 
algumas décadas mudou muito essa mudança 
foi para melhor. Hoje pode ser comprovado 
através das pesquisas realizadas nessa institu-
ição, com alunos, professores e funcionários 
que não deixam de fazer parte dessa unidade 
de ensino do estado de Sergipe, melhores 
condições de estudo melhor aproveitamento. 
As referências utilizadas foram BAZZO, Walter 
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Antonio. Ciência tecnologia e sociedade e o 
contexto da educação tecnológica. Floriano-
polis, SC: Editora da UFSC, 1998. TELEMBERG, 
Thalis. Technology in education: The represen-
tations of primary school teachers. 2004. 110 
pp. Dissertation (Masters in Production Engi-
neering)  Graduate Program in Production En-
gineering, UFSC, Florianopolis.

O PAPEL DO SERVIÇO SOCIAL NA 
EDUCAÇÃO CONTEMPORANEA

Maria de Lourdes Santos Silva (Serviço 
Social - UNIT / mlssantos.lu@hotmail.

com); Wilma de Oliveira Abreu (Serviço 
Social - UNIT /wilmaabreu@live.com).

Este artigo proporciona um estudo sobre o 
trabalho realizado pelo Serviço Social na edu-
cação e os desafios da escola na contempora-
neidade. Cuja finalidade é desvelar a inserção 
e intervenção do assistente social no âmbito 
escolar através do seu arcabouço ético-politi-
co, teórico metodológico e técnico operativo, 
tendo como principio o Código de Ética do/a 
Assistente Social e a Lei 8.662/93 de Regu-
lamentação da Profissão. Apresenta como 
prerrogativa a questão relacionada à evasão 
escolar representa a negação do direito a edu-
cação que impera na nossa sociedade.  Dentro 
desse contexto, foi questionado: Quais são os 
fatores causadores dessa evasão? Como essa 
deficiência afeta o desenvolvimento psicos-
social e intelectual dos estudantes? Qual a 
contribuição do Serviço Social frente a este 
desafio? Na tentativa de dar respostas a esta 
problemática fez-se imperativo o uso da me-
todologia com pesquisa de cunho bibliográ-
fico e qualitativo, atribuindo análise teórica a 
fontes já existentes. A escola deve ser um am-
biente formador de cidadãos comprometidos 
com uma politica favorável aos interesses de 
uma sociedade mais igualitária e mais justa, 
preparando indivíduos altruístas, capacitados 
e competentes para o exercício profissional. O 
Assistente Social desenvolve seu trabalho em 
conjunto com uma equipe multidisciplinar, 
envolvendo os alunos, a família e a comuni-
dade, buscando criar medidas e instrumentos 
para assegurar o direito à educação no sentin-
do de analisar e diagnosticar as causas dos 
problemas sociais, que atingem os alunos de 
escolas públicas como: evasão escolar, baixo 
rendimento, desinteresse no aprendizado, 
problemas com disciplinas, insubordinação a 

regra escolar, vulnerabilidade a drogas, ati-
tude e comportamentos agressivos e violen-
tos. A implantação do serviço social na escola 
é uma das medidas que pode criar condições 
para o efetivo exercício da cidadania, con-
tribuindo para a inclusão social de crianças 
e adolescente das escolas públicas o direito 
a educação e permanência na escola, garan-
tido pela norma do artigo, 53 do estatuto da 
criança e do adolescente (ECA), regulamen-
tado pela lei 8069 de 13 de junho de 1990. 
Entretanto o Serviço Social inserido na escola, 
não desenvolve ações que substituem aquelas 
desempenhadas pelos profissionais tradicion-
ais da área de Educação, sua contribuição se 
concretiza no sentido de subsidiar, auxiliar a 
escola, e seus demais profissionais, no enfren-
tamento de questões que integram a pauta da 
formação e do fazer profissional do Assistente 
Social, sobre as quais, muitas vezes a escola 
não sabe como intervir. O Serviço Social é uma 
profissão que trabalha no sentido educativo 
de revolucionar consciências, de proporcionar 
novas discussões, de trabalhar as relações in-
terpessoais e grupais.

 
A TERCEIRIZAÇÃO NAS ATIVIDADES 
OPERACIONAIS NO SETOR PÚBLICO: 

EXPERIÊNCIA NA EMEI ANTÔNIO 
VALENÇA ROLLEMBERG  ARACAJU - 

SERGIPE

Suely Prado Silva Ayres (Administração 
EAD/UNIT  suelysps@yahoo.com.br); 

Cristyano Ayres Machado (Tutor UNIT/
EAD/ cristyanoa@yahoo.com.br); Carlos 

Eduardo de Almeida/eduardo_unit@
yahoo.com.br (Gestão Pública-EAD/UNIT); 
José Hermano Filgueiras Sobrinho Almeida 

hermano_unit@yahoo.com.br (Gestão 
Pública-EAD/UNIT); Priscilla Alcântara dos 
Santos Almeida priscila_unit@yahoo.com.

br (Gestão Pública-EAD/UNIT).

O objetivo principal deste trabalho foi: Iden-
tificar as atividades desenvolvidas pelos fun-
cionários das áreas operacionais, detectando 
assim os principais problemas acarretados da 
falta de incentivo e gestão das atividades oper-
acionais, ou áreas meio, desenvolvidas dentro 
da instituição da organização. Elaboraram-se 
as seguintes hipóteses para este estudo: A fal-
ta de uma organização na estrutura funcional 
das atividades operacionais leva a um trabal-
ho ineficiente por parte dos funcionários da 
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área operacional; As contratações temporárias 
e sem qualificação permite um desempenho 
ineficiente das atividades operacionais na in-
stituição e se existissem funcionários efetivos 
e treinados para desenvolver atividades op-
eracionais na instituição, o trabalho seria de-
senvolvido com melhor qualidade? Na EMEI 
Antônio Valença Rollemberg, existem fun-
cionários efetivos e contratados temporários. 
Os funcionários efetivos passaram por diver-
sas mudanças de funções, uma vez que a EMEI 
fazia parte da Secretaria de Ação Social, uma 
vez que creches faziam parte do Serviço So-
cial. Com a mudança na LDB, 9394/96 as cre-
ches passaram a fazer parte da Educação, ou 
seja, todas as creches passaram a fazer parte 
da Secretaria Municipal de Educação, assim 
os funcionários que atuaram durante 20 anos 
dentro das salas de creche, foram mudados 
de função por conta da lei que obrigava que 
dentro de salas de aula existissem apenas 
profissionais qualificados para tal fim, ou seja, 
educadores. Estes funcionários por sua vez 
também não têm nem o ensino médio, por 
isso foram colocados em áreas como serviços, 
mas como não existe muitos funcionários efe-
tivos para esta área, pois são áreas meio, e não 
são obrigados por lei a ter um concurso públi-
co, são realizados contratos temporários. Estes 
indivíduos apenas participam de um processo 
seletivo simplificado, com provas e títulos, e 
adentram as suas funções sem saberem como 
devem atuar, sem ter cursos de qualificação 
profissional. Muitos se recusam a assumirem 
suas funções de forma correta, e as coorde-
nações não tem como cobrar, uma vez que 
não existe uma estruturação de cargos com as 
definições de suas atividades e tão pouco os 
profissionais passam por treinamentos. Desta 
forma estes profissionais precisariam ser mais 
bem qualificados, com salários dignos, e com 
avaliações de desempenho constantes para 
que eles pudessem desenvolver com eficiên-
cia suas funções. E a SEMED também deveria 
elaborar uma estrutura de desenho de cargos 
para estes profissionais que são terceirizados 
para que eles desenvolvam com competên-
cia suas funções. Para alguns a terceirização 
pode ser a solução, mas para o setor públi-
co nem sempre é, existem vários fatores que 
devem ser analisados, até porque o objetivo 
principal da administração pública não é ger-
ar lucro e sim atender ao cidadão da melhor 
forma possível, e não ter custos elevados sem 
necessidade. Por isso deve acontecer uma 
reflexão necessária a decisão de se contratar 
externamente um serviço, ponderando conse-
quências e o impacto gerado, pois se convive 
com um inevitável grau de incertezas sempre 

presentes. Nada funciona e muito menos as 
terceirizações se não forem bem gerenciadas. 
Deve ser organizadas de forma a tornar real-
mente eficiente o serviço público. 

PRESERVAR O PATRIMÔNIO 
CULTURAL PARA PRESERVAR A 
MEMÓRIA HISTÓRICA: RELATO 

SOBRE A DEPREDAÇÃO DOS 
PRÉDIOS HISTÓRICOS E ESCULTURAS 

EM ARACAJU  SERGIPE

Cristyano Ayres Machado (NEAD/
UNIT  cristyanoa@yahoo.com.br); 

Roberto Santos de Jesus, (Acadêmico 
História/NEAD-UNIT-arboreio@hotmail.

com); Márcia Rejane dos Santos Brito 
(Acadêmica História/NEAD-UNIT- 

rubiaemarcia@hotmail.com); Fabiano de 
Oliveira Silva, (Acadêmico História/NEAD-
UNIT fabao1340@hotmail.com); Uedson  
Barbosa da Silva (Acadêmico História/

NEAD-UNIT  uedson_barbosa@gmail.com); 
Dartgnan Alcântara (Acadêmico História/

NEAD-UNIT- dartanmusic12@gmail.
com); José Ricardo Freitas Nunes (NEAD-
UNIT /Jose_Ricardo@unit.br); Maristela 
do Nascimento Andrade (NEAD-UNIT/ 

maristelahistoria@yahoo.com.br); Rodrigo 
Reis Leite (NEAD-UNIT/ Rodrigo_Leite@

unit.br).

Para que a comunidade conheça seus 
patrimônios e valorize a sua importância 
histórica e cultural. Não somente dentro de 
uma sala de aula, mas fora dela, visualizando 
seu patrimônio e preservando, aprendendo 
a origem dele como um todo. Através deste 
relato queremos mostrar o descaso das nos-
sas autoridades, juntamente com parte da so-
ciedade, em relação aos nossos patrimônios 
históricos e culturais. Por isso este trabalho 
tem como objetivo: Manter viva a história 
passando adiante para outras gerações, com-
partilhando com a comunidade a importân-
cia de cuidar dos seus patrimônios. Por isso 
entendemos que a conservação dos nossos 
patrimônios culturais e monumentos públi-
cos será possível quando a nossa população 
entender o quanto esses símbolos represen-
tam, para a preservação da cultura de um 
povo.Sergipe tem um patrimônio histórico 
privilegiado,mas contraditoriamente não há 
tantas ações nem de preservação ou de divul-
gação desse conhecimento,sendo casos isola-
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dos e fruto de dedicação de pessoas que ocu-
param essa árdua missão simplesmente pelo 
prazer ao conhecimento.

HIGIENE DO CORPO E DO AMBIENTE

Claudia Dias Ribeiro (Autora) Pedagogia 
/Unit,) Claudia_ribeiro37@yahoo.

com, Estagio Supervisionado Ensino 
Fundamental. Nadja Lima de Almeida 

(Supervisora de Estagio)Pedagogia/Unit.

O presente projeto Higiene do Corpo e do Am-
biente foi elaborado como um dos requisitos 
da disciplina: Estagio no Ensino Fundamenta 
do Curso de Pedagogia da Universidade Ti-
radentes pela aluna Claudia Dias Ribeiro, para 
vinte e uma crianças com seis anos de idade 
matriculadas na Escola Amelie Boudet, (Casa 
do Pequenino) Instituição que funciona em 
tempo integral, mantida pela União Espírita 
Sergipana situada  na Rua Dom José Thomaz 
nº 155, Bairro São José, na cidade de Aracaju-
Se na série 1º ano no turno Vespertino  , onde 
o mês de abril foi escolhido como referência 
para trabalhar os cuidados com saúde e sabe-
se que a higiene é um fator importante nesse 
processo de manutenção da saúde e preven-
ção de doenças tão comuns como a  Dengue, 
entre outras que afetam as crianças . O projeto 
foi executado entre os dias 22 a 26 de abril 
de 2013 numa proposta interdisciplinar após 
pesquisa bibliográfica e observação do cam-
po de estagio Durante  aplicação do projeto 
além do ensino dos conteúdos de Português, 
Matemática e Convivência Social fora intro-
duzido o projeto intitulado Higiene do Corpo 
e do Ambiente com o objetivo de promover 
a saúde no ambiente escolar como exten-
são do lar. O tema geral Saúde na Escola foi 
trabalhado através de histórias Infantis, com 
personagens, que cuidavam da limpeza da 
casa a exemplo de como Cinderela e Branca 
de Neve. Para trabalhar a convivência Social 
foram apresentadas as historias de Pinóquio e 
do Patinho feio. A Dengue, foi apresentada em  
vídeos seguidos de uma analise mediada pela 
autora do projeto e estagiária. Na seqüência 
as crianças pintaram o desenho do mosquito 
da Dengue, ouviram uma palestra e receber-
am material informativo para ser entregue aos 
pais ou familiares com quem convivem. Sabe-
se que existe a necessidade de abordar falar 
sobre: saúde, devido a proximidade de crian-
ças na sala de aula o que torna um local de 

fácil socialização entre as pessoas e também 
um local onde pode haver fácil proliferação de 
doenças para a transmissão embora algumas 
delas precisem de um vetor. Simples hábitos 
de higiene podem auxiliar a prevenir muitas 
doenças.  Conclui-se que a escola é um ambi-
ente ideal para a transmissão do conhecimen-
to e assim as crianças são capazes de orientar 
os pais que não tiveram oportunidade de ouvir 
sobre o assunto e divulgar com outros colegas 
a importância de ter bons hábitos de higiene.

 
ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA DO 

PODER CONSTITUINTE DERIVADO 
DECORRENTE DOS MUNICÍPIOS

Autoras: Cristiane Vitório de Souza (Curso 
de Direito/ Unit - cristianevitorio@hotmail.
com) e Ana Luzia Santos (Curso de Direito/ 
Unit - analuzsan5@hotmail.com).  Co-autor: 

Célio Rodrigues da Cruz (Professor do 
Curso de Direito/ Unit - celiocruz@unb.br)

O poder constituinte é o fenômeno político 
responsável pela organização do Estado. Ex-
istem dois tipos de poder constituinte: orig-
inário e derivado. O derivado desdobra-se em 
três: decorrente, reformador e revisor. Esta 
pesquisa é sobre o poder constituinte deriva-
do decorrente, que é concedido pelo consti-
tuinte originário aos entes federados para que 
se auto-organizem através de estatutos próp-
rios. Atualmente, não há divergência quanto à 
existência de um poder constituinte derivado 
decorrente dos Estados-Membros e do Dis-
trito Federal, mas o mesmo não pode ser dito 
acerca desse poder no âmbito dos Municípios. 
Então, o objetivo desta pesquisa é exatamente 
discutir a existência no ordenamento jurídico 
brasileiro de um poder constituinte derivado 
decorrente dos Municípios. Para isso, uti-
liza como fontes as normas constitucionais, 
a doutrina e a jurisprudência, compulsadas 
através das técnicas da pesquisa documental 
e bibliográfica e analisadas mediante método 
qualitativo, assentado em uma análise prin-
cipiológica. Inicialmente, estudao conceito 
de poder constituinte originário e derivado e 
suas subdivisões. Em seguida, analisa o poder 
constituinte derivado decorrente dos Estados-
Membros e do Distrito Federal e contrapõe as 
visões majoritária e minoritária sobre a pos-
sibilidade de existência do poder constitu-
inte derivado decorrente dos Municípios. A 
corrente majoritária nega a existência de um 
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poder constituinte derivado decorrente dos 
Municípios por considerar que a lei orgânica 
municipal deve respeitar tanto a Constituição 
da República quanto a Constituição Estadual, 
estando submetida a dois graus de imposição 
legislativa constitucional, o que desconfigu-
raria a existência do poder constituinte de-
rivado decorrente. Já a vertente minoritária 
defende a existência do poder constituinte 
derivado decorrente dos Municípios, afirman-
do que a lei orgânica municipal é uma verda-
deira constituição municipal, mas apesar disso 
considera que o referido poder é de terceiro 
grau pelo fato da lei orgânica ter que respeitar 
a Constituição da República e a Constituição 
Estadual. Porém, à luz dos princípios federa-
tivo e da simetria, esta pesquisa questiona os 
argumentos utilizados por quem não recon-
hece esse poder. Defende que os estatutos or-
ganizatórios dos Municípios, apesar de terem 
nomes distintos - leis orgânicas municipais 
- são de fato constituições municipais, tanto 
no sentido formal quanto no sentido material. 
Além disso, analisando as normas constitucio-
nais, demonstra que o poder constituinte deri-
vado decorrente dos Municípios não deriva do 
poder constituinte derivado decorrente dos 
Estados-membros. Os Municípios, como entes 
federativos, tais como os Estados-membros 
e o Distrito Federal, têm o poder constituinte 
decorrente derivado do poder constituinte 
originário, ou seja, o fundamento de validade 
das leis orgânicas municipais, não são as Con-
stituições Estaduais, mas sim a Constituição da 
República. Pensar de modo diferente é desre-
speitar a autonomia conferida pelo princípio 
federativo insculpido como cláusula pétrea na 
nossa Carta Magna. Ademais, defende que o 
respeito às disposições da Constituição Es-
tadual e da Constituição da República deve-se 
à necessidade de observância do princípio da 
simetria. 
 

A APRENDIZAGEM DA PESSOA 
COM SÍNDROME DE DOWN NO 

PROCESSO INCLUSIVO: DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS

Teresinha Maria dos Santos, 
teresinhamaria@ig.com.br. Graduada em 
Ciências Econômicas pela Universidade 

Tiradentes- Unit. Especialista em Didática 
do Ensino Superior pela Faculdade Pio 

Décimo. Especialista em Pedagogia 
Empresarial. Professora da Faculdade Pio 
Décimo. Mestre em Ciências da Educação 
pela Universidade Internacional –Lisboa 

(Portugal). Gestora do Curso de Extensão 
Práticas Pedagógicas na Educação de 
Deficientes Intelectuais-Faculdade Pio 

Décimo. Cuidadora de Educação Especial 
-Prefeitura de Aracaju.

A Síndrome de Down é uma alteração genéti-
ca, trissomia no cromossomo 21, que compro-
mete o desenvolvimento intelectual e físico do 
indivíduo, entretanto não o impede de seguir 
uma vida normal com as limitações peculiares 
da Síndrome. Alguns estudos trazem a Sín-
drome de Down como uma deficiência men-
tal, mas Schwartzman (1999, p. 243) ressalta 
que “a síndrome é um erro genético presente 
desde o momento da concepção ou imediata-
mente após (...)”.Mesmo possuindo algumas 
limitações o sujeito pode ter uma vida normal 
e realizar atividades diárias da mesma forma 
que outra pessoa considerada “normal”, em-
bora  necessite de acompanhamento especif-
ico para desenvolver a aprendizagem, mas 
não esgotam o quadro de possibilidades na 
educação do aluno com Síndrome de Down 
(SCHAWARTZMAN, 1999). O tema em estudo 
se apresenta relevante, à medida que se re-
porta a uma temática complexa e de interesse 
social, já que as pessoas com Síndrome de 
Down representam uma parcela significativa 
da população, 1/750 nascimentos, que neces-
sitam terem seus direitos respeitados e asse-
gurados na sociedade. A metodologia apli-
cada teve como base fundamental consultas 
às obras de diversos estudiosos e observações 
na rotina escolar de alunos down. A síndrome 
reconhecida há mais de um século por John 
Langdon Down constitui uma das causas mais 
frequentes de deficiência intelectual (DI) com-
preendendo cerca de 18% do total dos defi-
cientes. Langdon Down apresentou cuidadosa 
descrição clínica da síndrome, entretanto er-
roneamente estabeleceu associações com 
caracteres étnicos, e chamou a condição inad-
equadamente de idiotia mongoloide (DOWN, 
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1886). Observou-se no decorrer do trabalho 
que o processo de aprendizagem do SD é de-
morado, mas quando estimulados conseguem 
desenvolver-se e tornam-se aptos a desem-
penhar atividades regulares como qualquer ser 
humano. Considera-se que as dificuldades en-
frentadas pela criança com SD, seus avanços e 
progressos dependem das características pes-
soais e do ambiente educacional ao qual está 
inserida. O processo de inclusão observado 
durante o estudo evidencia que mesmo sen-
do um procedimento comum na atualidade 
exige cautela, principalmente no período da 
adaptação na escola, para não comprometer 
o desenvolvimento do aprendizado do Down. 
A escola inclusiva tem comprovado a necessi-
dade de mudança das práticas pedagógicas 
e atenção às pessoas com deficiência, cabe 
a esta adaptar-se às necessidades dos defi-
cientes e não o contrário afim de equalizar a 
relação entre os pares. A   inclusão da pessoa 
com deficiência no cotidiano, pode garantir 
uma qualidade de vida merecida a todos os 
cidadãos independente das limitações.

DIA DO TRABALHADOR: SAÚDE E 
DIREITOS

Isabelle Brito Menezes 
(Administração e Enfermagem/ 

Profa Práticas Extensionistas/ UNIT/ 
isabelleandradebrito@hotmail.com); 
Especialista em Gestão de Negócios.

A universidade, além de suas funções especí-
ficas de geração e transmissão do saber e for-
necimento de mão-de-obra qualificada, tem 
como função social a prestação de serviços 
à comunidade local. Contribui com o desen-
volvimento econômico e social da região, na 
perspectiva da melhoria da qualidade de vida 
das pessoas. Visa  ainda integrar o estudante 
ao processo de desenvolvimento nacional, 
articulando o saber teórico com a realidade 
concreta por meio de ações participativas. O 
presente projeto apresenta caráter interdisci-
plinar. Envolve alunos dos cursos de Admin-
istração e Enfermagem. Seus objetivos foram: 
orientar a população sobre como agir em caso 
de acidentes e quais os primeiros cuidados a 
serem tomados; estimular a qualidade de vida 
no ambiente de trabalho; informar a popu-
lação acerca dos direitos trabalhistas con-
stantes na CLT; orientar a comunidade sobre 
os primeiros socorros em casos de acidentes 

de trabalho; aferir as principais medidas cor-
porais, tais como, circunferências da cintura e 
do pescoço, IMC, pressão arterial; instruir os 
participantes sobre os índices aceitáveis pela 
Organização Mundial de Saúde. O projeto foi 
realizado na Barraca de Praia Paraíso do Baix-
inho, na orla de Atalaia, no dia 1º de maio, em 
homenagem ao Dia do Trabalhador. A metod-
oligia utilizada foi a abordagem a população 
através de panfletos educacionais seguida de 
entrevista. Houve a realização de atividades 
e técnicas de relaxamento no ambiente de 
trabalho. Dos entrevistados com idade entre 
20 e 70 anos, 76,6% estavam com a pressão 
arterial normal, 3,4%, com a pressão arterial 
considerada limítrofe. 100%, com a freqüên-
cia cardíaca e respiratória normal, 50%, com o 
peso normal, 30%, acima do peso, 13,3%, obe-
sidade tipo I e 6,6% obesidade tipo II. Ainda 
em relação aos entrevistados, 30% têm insônia 
freqüente, 27,7% possuem dores musculares, 
23,3% têm o sono irregular, 18,8% têm dores 
de cabeça frequente. Concluiu-se que o nível 
de estresse no ambiente de trabalho, deste 
grupo em especifico, é pequeno. 99,9% nunca 
sofreram um acidente no ambiente de trabal-
ho, 94%, em média, sabem tomar as principais 
medidas de atendimento a primeiros socor-
ros em caso de falta de ar, desmaios, sangra-
mento e convulsões. Em relação à orientação 
sobre os benefícios da CLT, 53% possuem car-
teira assinada, destes, 20% têm direito a ben-
efícios como plano de saúde, 43% costumam 
tirar férias, 13% trabalham com hora extra e 
100% recolhem o FGTS. Sobre as questões de 
empreendedorismo, 54% dos entrevistados 
eram do sexo masculino com idade entre 23 a 
65 anos, destes, 73,68% são donos de uma mi-
croempresa (ambulantes), 78,95% conhecem 
sobre empreendedorismo, 89,47% gostam do 
que fazem e trabalham em media 40 horas se-
manais além de serem os responsáveis pelo 
sustento médio de quatro dependentes. No 
tocante as questões relacionadas à seguran-
ça no ambiente de trabalho, 15% já sofreram 
algum acidente laboral, 11,5% já estiveram 
afastados das atividades por conta de aci-
dente e 82% tomam medidas preventivas em 
relação à sua proteção pessoal.
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GEOGRAFIA EM DIFERENTES 
PERSPECTIVAS: UMA ANÁLISE DA 
TECTÔNICA GLOBAL ATRAVÉS DO 

VULCANISMO

Karina de Jesus Santos (Geografia – 
UNIT, sj-karina@hotmail.com); Maria 

Renata Amado Santos Vitório (Geografia 
– UNIT, mrvitorio@bol.com.br); M. Sc. 
Fábia Verônica dos Santos (Professora 

Geografia/UNIT, fabiaveronica@oi.com.br)

O presente trabalho é resultado de uma ativi-
dade prática desenvolvida nas disciplinas de 
climatologia e práticas extensionistas. Com 
uma linguem diferenciada e utilizando de 
metodologias educativas como a maquete e 
jogos, também se buscou demonstrar para os 
alunos do Centro Educacional Atlântico que a 
Geografia é uma ciência encantadora, dinâmi-
ca e atual que incentiva a busca pelo conheci-
mento e a descoberta de novos ensinamen-
tos. O projeto se justifica pela oportunidade 
de experimentar técnicas de ensino por parte 
dos discentes do ensino superior e pela pos-
sibilidade de associar a teoria à prática no que 
tange o papel da extensão universitária. Para 
os alunos da escola foi uma oportunidade de 
aprender conteúdos de geografia brincando. 
O trabalho foi desenvolvido em diferentes 
etapas a saber: a primeira etapa foi a escolha 
das temáticas e pesquisa sobre diferentes te-
mas para apresentar na escola, em seguida 
foram escolhidas técnicas de ensino diversas 
para facilitar o processo de aprendizagem 
pelos discentes da escola e por último a apli-
cação na escola. Como resultado percebeu-se 
um interesse por aprender os diferentes te-
mas abordados em especial a maquete sobre 
o vulcanismo que proporcionou momentos 
de curiosidade e uma explosão de perguntas, 
para os executores da atividade o resultado foi 
descrito pelo despertar para desenvolver no-
vas formas de ensinar geografia
 

PRECONCEITO: OS DIVERSOS 
DRAMAS DOS OBESOS

Ed Silvia Borges da Cruz (graduanda do 
Curso de Serviço Social - edsilvia.arcos@

hotmail.com); Emanuela Correia Assunção 
(graduanda do Curso de Serviço Social - 
emanuelaassuncao@hotmail.com); Evila 

Rousane Santos Cruz ( graduanda do 
Curso de Serviço Social - evila_rousane87@
hotmail.com); Josimeire dos Santos Rocha 

Silva (graduanda do Curso de Serviço 
Social- josemeire33@gmail.com); Msc. 

Camila Souza Pinto Marinho (professora 
de Serviço Social-UNIT/ camila¬_2903@

hotmail.com) 

O preconceito hoje continua sendo uma 
temática polemica em seus mais diversos 
aspectos, sejam eles, cor, raça, credo, beleza 
ou gênero. Diante dos padrões de beleza ex-
igidos pela sociedade o sujeito obeso sente 
o peso do preconceito e muitas vezes dis-
criminações que se manifestam por meio de 
olhares e atitudes vivenciadas em seu cotidi-
ano. Cultura que quase sempre se manifesta 
por ter um conceito errado e livre de conheci-
mento. Vários são os fatores que influenciam 
no ganho de peso, sendo eles predisposição 
genética para retenção de gorduras, ausência 
de pratica exercícios e alimentação saudável. 
AÉ considerado obeso qualquer indivíduo que 
apresente IMC (Índice de Massa Corpórea) en-
tre 30.0 e 39.9. O resultado do IMC é obtido 
quando o peso do indivíduo é dividido pela 
sua altura ao quadrado. Também é possível 
avaliar a obesidade de um indivíduo a partir 
da circunferência da cintura e do quadril. IMC 
= peso/altura². A presente pesquisa possui o 
objetivo de verificar as formas de manifestação 
de discriminação sofrida pelo obeso. Trata-se 
de uma pesquisa de campo exploratória com 
aplicação de questionários direcionada a pes-
soas acima do peso, revisão bibliográfica e 
pesquisa em artigos de sites acadêmicos. O 
estudo encontra-se em andamento e os resul-
tados parciais demonstram que há uma con-
sciência ilusória de que o gordo é desleixado, 
desorganizado, não cuida da saúde ou não 
tem amor próprio. Estatísticas apontam que 
no Brasil cerca de 40% da população está aci-
ma do peso ideal e este índice tem crescido, 
por esse motivo faz-se necessário ampliar as 
discussões sobre a temática e buscar medidas 
de inclusão social mais específicas e direcio-
nada para o preconceito sofrido pelo obeso.
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PROJETO TRANSEJA:AÇÕES 
PEDAGÓGICAS NO SEMIÀRIDO 

SERGIPANO: PERFIL DE 
GÊNERO E ESCOLARIDAE 
DOS ALFABETIZADORES E 

COORDENADORES DE CUMBE-SE 

Ranúsia Pereira Silva / nusa_pereira@
yahoo.com.br ; Albilene Lins Santos/ 

albilene_se@yahoo.com.br; Maria 
de Lourdes Santos Figueiredo/ 

mlourdesfigueiredo@yahoo.com.br 

Objetivando desenvolver o estudo, a pesquisa 
e ações de formação continuada para profes-
sores alfabetizadores no semiárido sergipano, 
o projeto TRANSEJA “A transdisciplinaridade 
como alternativa teórico - metodológica para 
a efetividade da alfabetização e letramento 
de jovens e adultos no semiárido sergipano”, 
foca como universo de pesquisa 14 municípi-
os localizados no semiárido  passando  a de-
senvolver uma pesquisa de campo a partir da 
coleta de dados contidos no questionário só-
cio ocupacional aplicado aos alfabetizadores 
e coordenadores de turma do Programa Ser-
gipe Alfabetizado que atua na alfabetização 
de jovens e adultos. Dentro de uma alternativa 
transdisciplinar, a pesquisa buscou na etimo-
logia da palavra a necessidade de “trans- pas-
sar,” “trans- formar “e estabelecer conexões 
sistêmicas entre os diferentes campos  do 
saber e propor a união dos saberes comparti-
mentados em comunhão com o pensamento 
complexo aos alfabetizadores do município 
de Cumbe-SE. Neste sentido foram observa-
dos entre os itens pesquisados uma maior in-
cidência na questão gênero, onde num total 
de 20 alfabetizadores ,16 são do sexo femini-
no, onde todas as alfabetizadoras já possuem 
2º grau completo,  cursam ou já concluíram o 
nível superior além de mostrarem  uma rele-
vante predisposição por uma melhor escolari-
dade, seja com a pós graduação ou através da 
matrícula e participação em diferentes novos 
cursos de graduação e aperfeiçoamento. A 
procura por melhoria profissional coletiva foi 
sempre  pensada de forma que o  crescimento 
profissional fosse revertido na sua atividade 
fim, a sala de aula, onde a estrutura educa-
cional que ainda segue os princípios tradicio-
nais e sedimentados levam grande parte dos 
docentes a uma reflexão sobre a sua prática 
de ensino e a compreensão significativa do 
conhecimento diante dos resultados alcan-
çados muitas vezes insuficientes. Mesmo em 
fase de construção, a teoria da complexidade 
e a tem sido muito bem aceitas por educa-

dores nas últimas décadas. Tendo a frente 
Morin (1991),a teoria da complexidade e a 
transdisciplinaridade por Nicolescu (1999) in-
dicam a junção do pensamento dicotômico 
das dualidades(sujeito-objeto, parte-todo, 
razão-emoção...). Já Freire(1997)aponta para 
a  construção coletiva do conhecimento, es-
tabelecendo uma relação “dialógica” entre 
natureza e cultura, fazendo com que os alu-
nos se percebam como sujeitos e, portanto, 
construtores de sua própria história. Dentro 
desta perspectiva o projeto Transeja,  busca o 
desenvolvimento das ações de formação con-
tinuada a conscientização e a  transformação  
através da realização de  oficinas onde o fazer 
pedagógico se estabeleça, segundo Freire de 
forma  dinâmica, contextualizada, política e 
coletiva. 
 

AULAS DE INGLÊS NO INSTITUTO 
FEDERAL DE SERGIPE: O CASO DO 

ENSINO MÉDIO

almeida.daniele@gmail.com

Ensinar em um Instituto Federal requer a com-
preensão por parte do professor de que múlti-
plos são os caminhos, bem como inúmeros 
são os obstáculos. Tal fato é ainda mais mar-
cante quando a disciplina a ser ministrada é 
uma língua estrangeira, tendo em vista que 
o idioma é o produto da atuação recíproca 
entre o aprendiz e  o mundo grande lá fora 
, não o objeto da aprendizagem (CELANI, 
2005). Diversos são os níveis de ensino para 
o qual o docente é solicitado e, ainda que os 
níveis sejam os mesmos, as especificidades de 
cada curso demandam a realização de plane-
jamentos distintos para disciplinas que por 
vezes tem o mesmo nome. Neste contexto, 
há que se pensar também nos anseios dos 
alunos, que, em cursos e em níveis de ensino 
diferentes (Ensino Médio Integrado ao ensi-
no profissionalizante, Cursos Técnicos e tec-
nológicos, Cursos Superiores e Proejas), cos-
tumam ser divergentes. Assim, visando refletir 
a prática docente a partir do reconhecimento 
do imaginário discente, propus a realização de 
um projeto, aprovado pelo CNPQ, intitulado 
Inglês no Ensino Médio: uma visão discente. 
Esta comunicação tem como objetivo o com-
partilhamento das questões que levaram a 
propositura do projeto, das etapas realizadas 
bem como da análise preliminar dos dados 
coletados. Optamos por investigar os anseios 
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de alunos deste nível de escolaridade, porque, 
para além das diversas mudanças pelas quais 
os documentos oficiais para o ensino da lín-
gua nesse ciclo passou nos últimos 25 anos, 
tais quais a mudança do foco na leitura (PCN) 
para o englobamento das outras habilidades 
comunicativas e a necessidade de incentivar 
o aluno a recepcionar os mais variados tipos 
de texto criticamente (OCEM), o ensino da 
língua inglesa no ensino médio de Institutos 
Federais tem ainda algumas peculiaridades, 
como por exemplo, a carga horária reduzida 
para contemplar as disciplinas técnicas dos 
cursos. Uma das questões levantadas no pro-
jeto é a imagem negativa das aulas de línguas 
e a crença de que inglês não se aprende na 
escola. Pretendemos descobrir quais os an-
seios dos alunos do Instituto Federal de Ser-
gipe para traçarmos diretrizes que facilitem a 
concretização dos objetivos do alunado, con-
tribuindo, desta forma, para construção de 
uma imagem positiva do ensino de inglês na 
escola. Coadunamo-nos com a premissa de 
Abuêndia Pinto (2005) de que ao proporcionar 
situações de aprendizagem conscientes, me-
diadas pelo professor e pela comunidade em 
sala de aula, os alunos passam a controlar sua 
aprendizagem, tornando-a, por conseguinte, 
significativa para alunos e professores.

O ENSINO DA LÍNGUA ESPANHOLA, 
SEGUNDO A LDB: UMA 

NECESSIDADE CONTEMPORÂNEA 
NAS REDES PÚBLICAS E PRIVADAS 

DE ENSINO

Antonielle Menezes Souza (NEAD   
UNIT/antonielle_menezes@unit.br) 

Roberta Dayne de Oliveira Couto (UFS   
robertadayne@bol.com.br); Carla Daniela 
Kohn (NEAD   UNIT/carla_daniela@unit.
br); Edson Gonçalves dos Santos (NEAD   

UNIT/edson_santos@unit.br); Marcio 
Carvalho da Silva (NEAD   UNIT/marcio_

carvalho@unit.br).

Este estudo pretende tratar sobre uma temáti-
ca relevante no contexto atual que é o ensino 
de Língua Espanhola como oferta obrigatória 
nos currículos escolares nacionais. Tomare-
mos como base a Lei 11.161, de 2005, que 
dispõe acerca do ensino da língua espanhola 
nas redes pública e particular de ensino, bem 
como a Lei nº 3.987, de 2000 que torna obrig-
atória a oferta da língua espanhola nas esco-

las públicas e privadas de ensino médio. Com 
a possibilidade de ofertar mais uma língua 
estrangeira nas escolas brasileiras, o idioma 
espanhol vincula-se claramente a um gesto 
político, pois a língua é inclusa nas escolas 
de forma inequívoca com objetivo cultural, 
político e econômico, conforme prevê a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação   LDB, o que 
deixa claro o desejo do Brasil em estabelecer 
relações com os países hispano falantes. Des-
sa maneira, procura respeitar as diversidades 
culturais, políticas e econômicas, priorizando a 
construção de um conhecimento baseado nas 
várias regiões do nosso país, sem nenhum tipo 
de discriminação e/ou segregação.

CÂNDIDO ARAGONEZ DE FARIA E A 
ARTE DO PÓS-IMPRESSIONISMO

Danielle Virginie Santos Guimarães 
Marinho (Mestre em Educação   NPGED/

UFS; Professora Substituta do Núcleo 
de Teatro   NTE/UFS). danielle.virginie@

yahoo.com.br; Darina Mirella Santos 
Guimarães (Especializanda em Motricidade 

Orofacial pelo IEAA-SP, Graduada em 
Fonoaudiologia pela Universidade Federal 
de Sergipe, Membro do Grupo de Pesquisa 

em História da Educação: intelectuais, 
instituições e práticas escolares). 
darinaguimaraes@yahoo.com; 

Cândido Aragonez de Faria foi um artista ser-
gipano que dominou as artes da caricatura, de-
senho e pintura, que viveu entre 12 de agosto 
de 1849 e 17 de setembro de 1911. O  Faria 
, como assinava em seus trabalhos, é natural 
de Laranjeiras-SE, mas mudou-se logo cedo 
para o Rio de Janeiro, cidade na qual desen-
volveu sua formação na Academia Imperial de 
Belas Artes, e iniciou seu trabalho como edi-
tor e caricaturista para jornais. Após períodos 
residindo e trabalhando com Arte em Porto 
Alegre-RS e Buenos Aires, Faria partiu para a 
França em 1882, radicando-se em Paris e fi-
cando lá até sua morte em 1911. Ao chegar a 
Paris, Faria pode acompanhar de perto e viver 
o ambiente agitado gerado pela arte impres-
sionista dos mestres Monet, Renoir e Degas. Os 
impressionistas continuaram expondo regular-
mente até o ano de 1886, quando se inicia o 
período denominado Pós-Impressionismo, que 
vai de 1886 até o surgimento do cubismo em 
1907. Gauguin, Cézanne, Van Gogh e Toulouse-
Lautrec são os principais nomes do movimento 



239Anais 2013
Universidade Tiradentes

CiênCiAs HUmAnAs E CiênCiAs APLiCADAs

que provocou uma verdadeira transformação 
na arte e que deu origem à arte moderna. 
Naquela cidade montou um concorrido ateliê 
que levava seu nome, o Ateliê Faria, no bairro 
de Montmartre, bem próximo ao ateliê de Tou-
louse-Lautrec. Assim como Toulouse-Lautrec, 
Faria desenvolveu a arte do cartaz, pintando os 
cartazes para a exibição do cinematógrafo das 
Casas Pathé, o que também fez dele um dos 
pioneiros das artes gráficas e da publicidade. 
Destarte, esta comunicação objetiva apresentar 
o trabalho artístico de Candido Aragonez de 
Faria, situando-o no contexto da arte desen-
volvida durante o pós-impressionismo francês, 
baseado na análise formal do estilo do artista 
em questão em conjunto com a observação da 
similaridade de sua produção com a do mestre 
Toulouse-Lautrec.

EDUCAÇÃO CATÓLICA EM SERGIPE: 
UMA ESTRATÉGIA NA PRESERVAÇÃO 

DA FÉ

Rogerio Freire Graça (Professor de História 
- UNIT/rfg.1973@yahoo.com.br); José 
Adailton Barroso da Silva (Professor 

de Geografia - UNIT/adailtonbarroso@
gmail.com); Rita de Cássia Amorim 

Barroso (Professora de Geografia - UNIT/
ritadte@gmail.com); Silvania Santana 
Costa (Professora de História - UNIT/
silandsan@gmail.com); Auro de Jesus 

Rodrigues (Professor de Geografia - UNIT/ 
rodriguesauro@gmail.com)

A preocupação em manter os protestantes 
afastados do sistema educacional acompan-
hou a Igreja Católica e os católicos radicais a 
partir dos meados do século XIX, período de 
disseminação de igrejas e colégios de várias 
denominações evangélicas no Brasil. Muitas 
estratégias foram criadas para desarticular a 
ação protestante que era uma ameaça para 
o milenar cristianismo católico. Os católicos 
cercaram de todas as maneiras os campos 
de ação protestante na tentativa de miná-los 
com a intervenção educacional e cultural.  A 
presente pesquisa objetiva mostrar as inter-
venções da Diocese de Sergipe na tentativa 
de desarticular a ação protestante no Esta-
do, a partir da fundação de escolas católicas 
destinadas ao público masculino e feminino, 
como também de instituições para o abrigo 
de crianças carentes. Enquanto os colégios 
católicos recebiam os filhos de comerciantes, 

industriais e senhores de engenho que repre-
sentavam as classes abastadas dos municípios 
sergipanos, os orfanatos, também criados pela 
Igreja Católica, acolhiam as crianças do sexo 
feminino, pobres e abandonadas, visando 
conceder-lhes instrução e preparação para a 
vida. Outra estratégia voltada à desarticulação 
da presença protestante no Estado de Sergipe 
foi a produção de impressos que possibilitas-
sem um contato maior entre as dioceses e 
seus fiéis. Através desses jornais, os bispos 
transmitiam informações, faziam cobranças 
e disseminavam suas opiniões sobre seitas e 
religiões que divergiam do catolicismo. A Ig-
reja Católica precisava dominar a situação, 
oferecendo instituições educacionais moder-
nas para desvincular a modernidade do prot-
estantismo e demonstrar sua superioridade 
neste jogo de interesses do campo religioso 
em Sergipe. A metodologia utilizada foi a pes-
quisa bibliográfica e documental. Apresenta-
mos como resultado da pesquisa a percepção 
de que a intervenção católica em Sergipe se 
fez observar a partir do final do século XIX, 
através de colégios de ensino primário e, pos-
teriormente, de Ensino Normal, estes últimos, 
criados a partir da chegada do Bispo D. José 
Thomaz, que tinha o objetivo de instruir os 
sergipanos com o respaldo de uma pedago-
gia moderna. Dessa maneira, buscava frear o 
avanço dos protestantes, que com suas esco-
las Americanas ou Paroquiais eram considera-
dos inovadores e detentores de um ideal pro-
gressista e libertador.

 
SPEAKING NA PÓS MODERNIDADE: 

UMA HABILIDADE INACESSÍVEL?

Lícia Martha Daniel Oliveira (Especialista 
em Gestão Escolar   Faculdade Pio 

X   liciamdo@hotmail.com); Rodrigo 
Belfort Gomes (Mestrando em Letras   

Universidade Federal de Sergipe   
rodrigobelfort13@gmail.com)

INTRODUÇÃO: A oralidade desempenha um 
papel fundamental no tocante à aquisição lin-
guística, sendo esta uma habilidade vital para 
a comunicação. É através dessa habilidade que 
os indivíduos estabilizam-se como sociedade, 
são comumente julgados como fluentes ou 
não, criam e perdem vínculos e podem exte-
riorizar os seus pensamentos. Podemos, desta 
forma, associar diretamente as habilidades 
orais com o processo de identidade do indi-
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víduo, conceito que vem sofrendo mudanças 
de concepção, saindo de um sujeito centrado 
em uma única identidade e partindo para um 
sujeito fluido que, por causa da globalização, 
se molda aos apelos que surgem diariamente 
(HALL, 2011). OBJETIVO: É objetivo desse tra-
balho, analisar o papel desempenhado pelas 
identidades no processo de ensino aprendi-
zagem e o papel do professor de inglês como 
formador de cidadãos críticos, segundo os 
PCN (1998), através de atividades centradas 
na habilidade de comunicação oral, ou Speak-
ing. METODOLOGIA: Foi realizada uma revisão 
de literatura sobre os temas propostos e a 
análise de atividades de speaking, na busca de 
indícios de um possível trabalho identitário. 
Será que a fala é tão negligenciada porque 
ela não é trabalhada com o objetivo de buscar 
significação no aluno? O que é fala? Como tra-
balhar a fala nessa conjuntura pós-moderna. 
RESULTADOS: Pode-se perceber, através da 
análise de livros de inglês para ensino mé-
dio, que nem sempre as atividades propostas 
abrem espaço para que haja uma chance do 
aluno contribuir com seus costumes, valores, 
de modo que ele possa se expressar como 
um indivíduo único, dotado de experiências 
distintas e inserido em um mundo globali-
zado. Questões de Sim/Não estão geralmente 
limitadas à verificação da obtenção dos con-
hecimentos puramente linguísticos, não ger-
ando espaço para que os alunos possam se 
expressar verdadeiramente. Desta forma, é de 
grande importância que o professor de lín-
guas ressignifique as atividades propostas, de 
forma que elas atendam aos preceitos conti-
dos nas legislações educacionais em vigor e 
possam proporcionar aos alunos verdadeiros 
momentos em que eles possam discorrer ab-
ertamente sobre sua realidade. Os alunos pre-
cisam ter a chance de produzir falas em sala 
de aula em torno de elementos que estejam 
presentes na sua vida cotidiana, para que, a 
partir do uso dessas atividades que, por vezes, 
priorizariam a checagem dos conhecimentos 
linguísticos, eles também sejam capazes de se 
expressar e ressignificar essas questões com 
base nos seus conhecimentos, vivências, en-
quanto seres sociais, inseridos em um mundo 
onde as identidades deixaram de ser estáticas 
e verdadeiras, para acomodar-se em variados 
formatos (BAUMAN, 2005).

 

LÍNGUAS QUE NASCEM E LÍNGUAS 
QUE MORREM: A VARIAÇÃO 
LINGUÍSTICA PRESENTE NOS 
VERBETES DO PORTUGUÊS 

BRASILEIRO

luciana virgília amorim de Souza; 
isabel maria amorim de Souza; 

luvirgilia@hotmail.com

O trabalho tem como objetivo principal mos-
trar as variações linguísticas da língua portu-
guesa brasileira e porque alguns dialetos de-
saparecem e outros nascem. Nós necessitamos 
criar neologismos a cada dia, pois precisamos 
nos comunicar através de novas formas de lin-
guagem assim, o artigo tem como finalidade 
apresentar os novos vocábulos destacados na 
nossa língua brasileira e também destacar por 
que algumas palavras deixaram de ser usadas 
no Brasil ao longo dos anos. Esse motivo é o 
aparecimento de outras palavras devem-se 
o ato comunicativo se modificar a cada mo-
mento por conta de que a língua é do falante 
e geram mudanças no sistema linguístico es-
truturante, transformando todo o código no 
sentido de criar novos vocábulos. A língua é 
viva, heterogênea e junto com a sociedade e 
os falantes da língua tornam-se inconstantes. 
 

PROMOÇÃO DA CIDADANIA 
ATRAVÉS DA DISSEMINAÇÃO DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SUAS 

IMPLICAÇÕES

Letícia Rocha Santos / leticia.rocha.aju@
hotmail.com

A Constituição Federal, promulgada há 25 anos, 
possui ímpar valor histórico e social. Surgida em 
uma época em que era buscada uma segurança 
social e política através de uma Lei Suprema, 
ela desde então cumpre o papel de garantidora 
de diversos direitos inerentes a todo cidadão. 
A partir do expoente democrático, esta carta é, 
até hoje, denominada “Constituição cidadã”, o 
que demonstra as expectativas e credibilidade 
a ela confiadas. Diante disso, na sociedade é 
despertado o interesse de conhecer e ver efe-
tivadas essas garantias, reafirmadas por juristas 
como Miguel Reale. Essa postura participativa 
levou a consequências importantes, tanto posi-
tivas quanto negativas. “Cedo virá uma época 
em que, na ordem intelectual, tudo assentará 
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sobre a ciência, como na ordem social tudo as-
sentará sobre a justiça.” A partir dessa brilhante 
frase de Eça de Queirós, o artigo delineia um 
estudo que trata sobre a intensificação do pro-
cesso de aproximação entre a sociedade bra-
sileira e a ciência jurídica através da difusão do 
texto constitucional. Irá também expor a ligação 
desse processo com a concretização da cidada-
nia, revelando a importância dele e sua ligação 
com movimentos sociais. Coloca-se como foco a 
atual conjuntura dos reclames sociais e do cres-
cente anseio por informações úteis. A presente 
pesquisa encontra subsídios não apenas em 
ideias de grandes doutrinadores, mas também 
tendo em vista a busca de referenciais dentro 
dos movimentos sociais e da própria sociedade 
civil. Esta análise, ainda em andamento, eviden-
cia a complexidade dos mecanismos sociais de 
integração com a ciência jurídica, além de mos-
trar variados aspectos sobre a fundamental e 
onipresente Carta Magna.
 

R@ADIOTINU: A EXPERIÊNCIA 
DO PODCAST DOS ESTUDANTES 
DE JORNALISMO DA UNIT COMO 

ESPAÇO ALTERNATIVO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM. 

Deise  Ribeiro Dias( jor5.deisedias@
uol.com.br); Ana Paula Aquino  
(annapaulaquino @gmail.com)

O presente artigo tem por objetivo mostrar a 
experiência dos alunos da disciplina Radiojor-
nalismo I do curso de Comunicação Social, da 
Universidade Tiradentes, no uso do formato 
Podcast, integrado na plataforma do Rádio Web, 
como mídia de construção e divulgação do con-
hecimento. Atualmente, os mass media (jornal, 
rádio e TV) convergem cada vez mais para a net 
media, estabelecendo novos formatos e padrões 
de comunicação. O rádio, apesar de manter uma 
linguagem específica, é um dos meios que mais 
se adaptou em função do advento da internet, 
desde 1996. Hoje, o rádio junta som, imagem, 
texto, gráfico, foto e interatividade através das 
redes sociais. Por isso, de acordo com Medistch 
(2001), o estudante de jornalismo precisa sair 
da universidade dominando todas essas lingua-
gens. Através de análise qualitativa, este estudo 
demonstra como a experiência do Podcast, na 
R@diotinu, contribui para formação do profis-
sional multimídia, como também cria um am-
biente alternativo e complementar de ensino e 
aprendizagem.

A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
CONSTRUINDO PONTES PARA O 

CONHECIMENTO
 

Janilce Santos Domingues Graça (Mestre 
em Ensino de Ciências e Matemática/UFS, 
Licenciada em Pedagogia; Especialista em 

Psicopedagogia Institucional e Clínica; 
Professora dos Cursos de Graduação e Pós-

graduação da Universidade Tiradentes. 
E-mail: Janice_graca@unit.br). Mariana 

Caroline Valeriano dos Santos (Acadêmica 
do curso de Direito/Universidade 

Tiradentes. E-mail: marianacaroline2006@
hotmail.com).

 
Este estudo apresenta uma contextualização 
histórica da extensão, sua contribuição na for-
mação discente, relata sua evolução conceitual 
e analisa como ela foi e está sendo vivenciada 
no interior das Universidades. Estabelece a im-
portância da implantação de projetos, deix-
ando evidente não apenas a relação entre a 
extensão universitária e a sociedade, como 
também, os benefícios que lhe são gerados. 
Evidencia o valor da prática de extensão e sua 
importância para a formação dos graduandos. 
Define-se extensão universitária como a ação 
de uma universidade junto à comunidade, 
onde se é socializado o conhecimento adquir-
ido, estabelecendo o tripé ensino-pesquisa-
extensão. Trata-se do relacionamento entre a 
teoria e a prática, ou seja, faz com que o con-
hecimento ultrapasse os limites da sala de aula. 
Os projetos desenvolvidos oportunizam aos 
acadêmicos prestarem serviços que benefi-
ciam a comunidade, promovendo a preparação 
do profissional para o mercado de trabalho. 
A extensão universitária tem fundamental im-
portância em todas as áreas de conhecimento, 
na medida em que presta serviços à comuni-
dade e por meio desses atendimentos, desem-
penha o papel social da Universidade.
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CiênCiAs HUmAnAs E CiênCiAs APLiCADAs

A PRÁTICA DE EXTENSÃO NA 
UNIVERSIDADE TIRADENTES

 
Janilce Santos Domingues Graça (Mestre 
em Ensino de Ciências e Matemática/UFS, 
Licenciada em Pedagogia; Especialista em 

Psicopedagogia Institucional e Clínica; 
Professora dos Cursos de Graduação e Pós-

graduação da Universidade Tiradentes. 
E-mail: Janice_graca@unit.br). Mariana 

Caroline Valeriano dos Santos (Acadêmica 
do curso de Direito/Universidade 

Tiradentes. E-mail: marianacaroline2006@
hotmail.com).

 
Este artigo tem como objetivo discutir o con-
ceito de extensão universitária no contexto 
histórico e descrever a contribuição dessa 
prática na formação acadêmica, relacionando-
a com o planejamento e execução do Projeto 
Qualidade de Vida na Comunidade, desen-
volvido pela Universidade Tiradentes no mu-
nicípio de São Cristóvão, estado de Sergipe. 
Trata-se de um relato teórico-prático sobre 
uma experiência que envolveu docente e dis-
centes dos cursos de graduação das áreas da 
Saúde e Ciências Humanas da referida Insti-
tuição de Ensino Superior. O respectivo pro-
jeto permitiu uma interação entre a academia 
e a sociedade, sendo esta uma discussão rel-
evante no campo da educação comparada por 
abordar a importância da implantação de pro-
jetos extensionistas enquanto prática forma-
tiva de saberes conceituais, procedimentais e 
atitudinais. Entende-se extensão universitária 
como a ação de uma universidade junto à 
comunidade, ou seja, uma inter-relação com 
a sociedade em que se permuta o conheci-
mento construído e se estabelece a trilogia 
ensino-pesquisa-extensão. Esse aspecto rep-
resenta a interação entre teoria e prática além 
dos limites da sala de aula. Por fim, o projeto 
oportunizou aos acadêmicos a prestação de 
serviços que beneficiaram à comunidade e 
promoveram a qualificação do profissional 
para o mundo do trabalho. Os resultados indi-
caram que a extensão universitária tem funda-
mental relevância em todas as áreas de con-
hecimento, na medida em que desempenha o 
papel social da universidade.
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A FORMANDO PROFESSORES: 
ASPECTOS HISTÓRICOS DOS 

CURSOS DE HISTÓRIA NO ESTADO 
DE SERGIPE SERGIPE/BRASIL NA 

MODALIDADE EAD

Roberto Sousa Santos Doutorando Em 
Educação pela PUC/RS(DINTER)

As reestruturações sofridas no modelo ed-
ucacional do Brasil principalmente após a 
elaboração da Constituição Federal Bra-
sileira de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bas-
es (LDB) de 1996 tornou possível à criação 
de novas modalidades de ensino aprendi-
zagem a despeito da educação a distancia. 
A partir do artigo 80 da LDB, os indivíduos 
tiveram a oportunidade de cursar o nível 
superior, na modalidade a distância, aju-
stando seu tempo e suas necessidades. A 
Universidade Tiradentes (UNIT), no ano de 
2002, no estado de Sergipe/Brasil, por meio 
do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) 
iniciou historicamente a formação de pro-
fessores nesta modalidade. O Núcleo de 
Educação a Distância é o órgão responsável 
pela coordenação administrativa e didático-
pedagógica dos cursos e atividades de edu-
cação a distância na UNIT, nos níveis de ex-
tensão, graduação e pós-graduação. Dentre 
as áreas de formação de professores situa-
se o curso de História em EAD, nessa pesqui-
sa será evidenciado pela demanda. O curso 
de História na Educação a Distância está es-
truturado de modo a possibilitar ao egresso 
o pleno domínio da natureza do conheci-
mento histórico e das práticas essenciais de 
sua produção e difusão. O presente trabalho 
tem por finalidade analisar historicamente a 
formação de professores de História na mo-
dalidade EAD na Universidade Tiradentes no 
marco temporal de 2007 a 2010. Justifica-se 
esta temporalidade por se configurar a con-
clusão da primeira turma de professores de 
História EAD da Unit. A metodologia adota-
da no estudo foi bibliográfica e documental. 
Os resultados apresentados apontam que o 
curso de Historia da Universidade Tiradentes 
formou nas suas primeiras turmas na mo-
dalidade a distancia números inferiores ao 
modelo presencial. Dentre os fatores que 
explicam este resultado revelou-se a parca 
democratização do acesso às tecnologias, 
dificuldades na utilização dos recursos digi-
tais por parte do aluno e elevado número 
de repetência nas disciplinas do curso. O es-
tudo revelou que são necessárias mudanças 
expressivas na base curricular do curso de 

História EAD oferecido pela Universidade 
Tiradentes, bem como, a redefinição de in-
strumentos digitais que possibilitem maior 
acesso aos alunos aos materiais digitais.

VIDAS DE PROFESSORAS: MEMÓRIAS 
E PRÁTICAS EDUCATIVAS NO ALTO 
SERTÃO SERGIPANO (1950-1970)

Cacia Valeria de Rezende. Co-autora: Dra. 
Raylane Andreza Navarro Dias Barreto. 

Mestrado em Educação. Programa de Pós-
Graduação em Educação/(caciavaleria@

ig.com.br)

O presente trabalho tem como objeto de es-
tudo as trajetórias de vida de 21 professoras 
do alto sertão sergipano. Busco, a partir delas, 
compreender as práticas educativas e a cultu-
ra escolar na região do alto sertão, de 1950 a 
1970. Para tanto, foi necessário averiguar como 
se constituiu o campo educacional no semi-
árido e analisar a cultura escolar e as práticas 
educativas. Realizei a pesquisa bibliográfica 
e documental, iconográfica, e apliquei a me-
todologia da História Oral para adquirir infor-
mações sobre a trajetória de vida de profes-
soras sertanejas. Para alcançar tais objetivos, 
enveredarei pelo referencial da História Social 
e Cultural Inglesa, a partir dos autores ingleses: 
E. Paul Thompson e Raphael Samuel. Ambos 
trabalharam com a história vista de baixo, 
ou seja, os esquecidos pela história factual, 
política e econômica. No processo de análise 
das fontes, utilizo três conceitos: memória, de 
E. Paul Thompson e Raphael Samuel; cultura 
escolar, de Dominique Julia; e prática esco-
lar, de Luciano Mendes de Faria Filho e Diana 
Gonçalves Vidal. Deste modo, com a mesma 
profissão e costumes em comum, as profes-
soras sertanejas enfrentaram o desafio da vida 
de ser e fazer-se professora. Apesar de terem 
experiências que em muito se diferenciam 
dos valores e tradições da região sertaneja, o 
fazer-se professora reúne nelas a característi-
ca  forte  que, segundo Euclides da Cunha, é a 
identificação deste povo, que desde a infância 
até a velhice contorna as vivências árduas para 
valorizar a vida. Uma vez que tanto as perdas, 
quanto as conquistas dessas velhas professo-
ras foram tão importantes na construção de 
si, da profissão docente, e, principalmente, 
para edificação e consolidação do campo da 
educação no sertão sergipano. Por certo, suas 
trajetórias aqui demonstradas revelam muito 
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da educação no sertão, mas apresentam tam-
bém como, em determinado tempo e espaço, 
os indivíduos criam táticas de sobrevivência 
e se erguem como  um forte  legitimando o 
seu ofício e o seu campo de atuação.  (DIS-
SERTAÇÃO)

 
EDUCAR NA CONTEMPORANEIDADE: 

A TRANSMISSÃO DE VALORES A 
PARTIR DA ESCOLA: UM ESTUDO NO 

INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

Autora: Karen Gomes Leite (Mestranda em 
Educação pela Universidade Tiradentes/ 
PPED/E-mail: karenpsi@ibest.com.br); 
Coautora: Profª Dra. Dinamara Garcia 

Feldens (Orientadora/Docente da 
Universidade Tiradentes/PPED/E-mail: 

dfeldens@hotmail.com)

Esta pesquisa emerge de observações no In-
stituto Federal de Sergipe durante atividades 
com grupos de estudantes, familiares e servi-
dores. Percebem-se questionamentos, co-
branças e expectativas referentes à adequação 
moral dos jovens como função da escola. A 
partir da necessidade de lidar com conflitos 
provocados pelas transformações sociais de 
maneira irrefletida, buscou-se detectar como a 
escola vem se posicionando diante dos novos 
modos de subjetivação e que papel poderia 
assumir neste contexto no intuito de não refor-
çar práticas de exclusão e de violência. Sendo 
assim, foi proposto o estudo sobre a educação 
de valores feita pela escola na contemporanei-
dade. OBJETIVOS: De maneira mais específica, 
a intenção foi investigar os valores que vêm 
sendo transmitidos pelo Instituto Federal de 
Sergipe aos estudantes, a partir de documen-
tos institucionais e das posturas assumidas 
pelos educadores. Isso, através da abordagem 
dos valores a partir da pesquisa documental 
e da revisão de literatura, além da verificação, 
através de entrevistas com alguns estudantes, 
dos valores que são transmitidos pelo IFS, 
de acordo com a perspectiva deste grupo. 
Propõe-se, ainda, discutir se esses valores são 
pertinentes ao contexto escolar, tendo como 
referenciais algumas teorias sociais e da edu-
cação. Propôs-se um estudo sobre o contexto 
envolvendo conceitos e noções sobre Ética, 
Moral, Valores, Estado, Família, Escola, e Edu-
cação. METODOLOGIA: A metodologia utiliza-
da foi qualitativa: revisão da literatura em con-
junto com o método etnográfico, tendo como 

instrumentos de coleta a pesquisa documental 
e as entrevistas individuais semiestruturadas. 
Na primeira etapa, com encerramento previsto 
para o ano de 2013, estão sendo realizadas a 
revisão da literatura e a pesquisa documental 
dos regulamentos ligados à organização. Na 
segunda etapa, com encerramento previsto 
para o ano de 2014, iniciar-se-á o trabalho de 
campo através das entrevistas individuais com 
estudantes. A discussão dos dados delinear-
se-á, tendo como orientação o método car-
tográfico, relacionando os dados encontrados 
nos documentos e nas entrevistas e, ainda, as 
teorias sociais e da educação. RESULTADOS: 
Os resultados da primeira etapa da pesquisa 
apontam diferentes valores encontrados nos 
documentos, entre eles o da lei, o da liberdade 
e o da propriedade privada como prioritários. 
A partir da verificação de que valores estão 
sendo transmitidos à comunidade estudada, 
poderemos concluir que postura vem sendo 
adotada nesta educação de valores e efetuar 
considerações. É preciso disseminar entre os 
educadores uma postura crítica diante do 
posicionamento institucional para que não se-
jam reprodutores de exclusão e de violência. 
(DISSERTAÇÃO)

 
O ENSINO PRIMÁRIO EM SERGIPE 

(1930-1960): EXPANSÃO, 
MODALIDADES E ORGANIZAÇÃO 

PEDAGÓGICA

Blenda Joyce dos Santos 
(blendarenovada@gmail.com) Ester Fraga 
Vilas-Bôas Carvalho do Nascimento (Ester_

Fraga@unit.br)

Este resumo faz referência a dissertação de 
Mestrado em Educação pela Universidade 
Tiradentes-Unit. Dessa forma, ele aborda a 
atuação dos poderes  públicos, programas e 
reformas educacionais no que se refere à ex-
pansão das diferentes modalidades de escolas 
primárias nas zonas urbanas e rurais em Ser-
gipe no período de 1930-1960. Nesse sentido, 
meu objeto de pesquisa é a Escola Primária em 
Sergipe 1930-1960, tendo como temática O 
Ensino Primário em Sergipe 1930-1960: Expan-
são, Modalidades e organização Pedagógica. 
Nesta perspectiva, para isso se faz necessário 
entender o contexto social e politico desse 
período. Para (Palmas Filho, 2005) ocorre-
ram nesse momento reformas que levaram à 
modernização e a montagem de um tesado 
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nacional, vindos acompanhados de projetos 
de construção da nacionalidade. Além disso, 
outras questões, como: práticas docentes, cri-
ação de instituições de ensino, etc.; surgem ao 
longo dessas décadas.  Assim nosso objetivo 
é analisar de que forma ocorreu o processo 
de expansão do Ensino Primário em Sergipe, 
como também descrever a Organização Ped-
agógica nas Modalidades de Ensino: grupos 
escolares e ruais, escolas isoladas e reunidas. 
Desse modo, surgem questões ao longo das 
pesquisas realizadas até o momento, sen-
do elas: como se deu a Expansão da Escola 
Primária no estado de Sergipe no período de 
1930-1960? De que forma ocorreu a organi-
zação pedagógica nas modalidades de ensino 
em meio a expansão? Justifica-se essa disser-
tação, pela necessidade que há em investigar 
tais observações, de maneira que possibilite 
chegar ao mais próximo da realidade vivida. 
Permite também discutir as concepções de 
educação primária, a expansão e organização 
do ensino nas suas modalidades. Essa disser-
tação é um estudo histórico-documental onde 
reúne através dos documentos um leque de 
possibilidades para apresentar a história que 
está presente no sistema educacional de Ser-
gipe. (DISSERTAÇÃO)

ACADEMIA DE DIREITO DE SÃO 
PAULO: RELAÇÃO ENTRE CULTURA 

JURÍDICA E POLÍTICA NA FORMAÇÃO 
DOS BACHARÉIS. (1850-1889)

Gustavo dos Santos - profgustavo91@
gmail.com; Ilka Miglio de Mesquita  

ilkamigio@gmail.com

A Academia de Direito de São Paulo desem-
penhou um papel importante no projeto de 
construção do Estado Nacional, uma vez que 
os projetos de Brasil no início do período Im-
perial constituíam-se de uma proposta de 
modernização do Império brasileiro no século 
XIX. Muitos dos seus egressos exerceram car-
gos administrativos no Império do Brasil. Por 
assim entender, elegi como objeto de pesqui-
sa a relação entre cultura jurídica e política na 
formação dos bacharéis da Academia de Dire-
ito de São Paulo, tendo em vista o período de 
1850 a 1889.  O ano de 1850 refere-se ao pe-
ríodo de consolidação do Império e início do II 
Reinado, trazendo mudanças nas legislações, 
configuração dos partidos políticos   liberal e 
conservador  , desenvolvimento de ferrovias, 

mudanças no cenário das cidades, adquirindo 
outra fisionomia vinculada ao crescimento 
das exportações do café, principal produto 
de comercialização. O ano de 1889 configura-
se outro regime   a República Brasileira. Este 
estudo tem como objetivo geral analisar a 
relação entre cultura jurídica e política no pro-
cesso de formação dos bacharéis em Direito 
da Academia de São Paulo (1850-1889). Os 
objetivos específicos alinhados para esta pes-
quisa são: a) Identificar conceitos e argumen-
tos presentes no processo de formação, pela 
análise dos estatutos, dos trabalhos acadêmi-
cos, das memórias publicadas, tendo em vista 
a formação de uma cultura jurídica e política; 
b) Descrever como os acadêmicos dialogavam 
politicamente com seus referenciais teóricos.  
Trazemos como procedimento metodológico 
de pesquisa a operação histórica de analise de 
fontes escritas, através de uma perspectiva da 
Nova História Cultural. Esse estudo se encon-
tra em fase de coletas de dados, bem como 
em estudos dos referenciais teórico. (DISSER-
TAÇÃO)

TRAJETÓRIAS DE VIDA E MEMÓRIAS 
DE EDUCADAORAS: PRÁTICAS 

ESCOLARES E CULTURA ESCOLAR EM 
UMBAÚBA/SE PERÍODO DE 1960, 

1970 E 1980”

Autor: Joaquim Francisco Soares 
Guimarães; Coautora: Dra. Raylane 

Andreza Dias Navarro Barreto Programa 
de Pós-Graduação em Educação - 

Universidade Tiradentes/UNIT  E-mail: 
joaquimsoaresguimaraes@ig.com.br 

O presente artigo é fruto da dissertação em 
andamento “Memória de Educadoras: práticas 
escolares e cultura escolar em Umbaúba nas 
décadas de 1960, 1970 e 1980” atrelado ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Tiradentes – PPED/UNIT, e toma 
como objeto de estudo as trajetórias de vida 
de 07 professoras aposentadas residentes no 
município de Umbaúba que fica localizado 
na região centro sul sergipano. Para este tra-
balho, tracei o objetivo geral de compreender 
como se constituíram os modos de educar do 
referido tempo e território e lanço mão dos 
seguintes objetivos específicos: Desvelar como 
se compuseram as biografias das 07 (sete) ed-
ucadoras pelos epítetos que lhes representam 
no trajeto percorrido na/pela educação e ana-
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lisar como se constituíram os modos de edu-
car em Umbaúba nas décadas de 1960, 1970 e 
1980. A hipótese que levanto é que a educação 
escolar foi institucionalizada pelas professoras 
Risoneuma Soares Feitosa, 69 anos, Janete de 
Aguiar Souza Cruz, 72 anos, Maria Lita Silveira, 
76 anos, Maura Fontes Hora, 79 anos, Acinete 
Almeida Bispo, 80 anos, Maria Isabel dos San-
tos, 82 anos e Josefina Batista Hora, 83 anos, 
coincidentemente minhas professoras, pois 
eram estas que estavam atuando nas escolas 
criadas no município de Umbaúba fundado 
em 1954. Para alcançar o objetivo proposto 
me apropriei das memórias das professoras 
e para tal busquei na história cultural e social 
Inglesa, segundo Edward P. Thompson (1981), 
Raphael Samuel (1990) e Eric Hobsbawm 
(1998), o respaldo teórico para operar histori-
ograficamente por lentes “vista de baixo”. Para 
tal, fiz uso da metodologia da história oral, se-
gundo as análises realizadas por Antônio Tor-
res Montenegro (2010), Verena Aberti (2005) 
e Bosi (2003). A luz das categorias de análise: 
“cultura escolar” de Julia (2001) e “Práticas Es-
colares” Farias Filho e Vidal (2009) é que fiz a 
leitura dos modos de “ser” e “fazer” docente 
delineado nas entrelinhas das suas trajetórias 
professoral. Assim, foi possível perceber, até 
então, que a legislação e demais normas que 
foram aprovadas para institucionalizar a edu-
cação no local ao invés de condicionar foram 
condicionadas pelas circunstâncias e modos 
de ser e fazer-se professora/as.

 
MODELO DE GESTÃO ESCOLAR 

IMPLEMENTADO NA EDUCAÇÃO 
MUNICIPAL DE ARACAJU, DE 
1993 A 2002, SEGUNDO AS 

REPRESENTAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
PREFEITOS

Luciano Matos Nobre (Mestrando/Unit/
Bolsista/Unit. nobre_matos_luciano@

yahoo.com.br). Dra. Ada Augusta Celestino 
Bezerra (Unit;adaaugustaeduc@gmail.com).

O modelo de administração, buscando a per-
spectiva tecnicista de educação, tem uma fun-
damentação no trabalho pedagógico em que 
as funções de planejamento e de tomada de 
decisões, estavam centralizadas nas mãos dos 
especialistas que geralmente são técnicos da 
Secretaria Municipal de Educação. Nas escolas 
o processo era desenvolvido entre diretores, 
supervisores e orientadores, enquanto que as 

funções dos professores limitavam-se à práti-
ca do ensino em sala de aula, em que a divisão 
acontecia pela separação entre funções de 
planejamento e execução. O questionamento 
em relação a esse modelo de administração 
passou a ser discutido no período de 1970 e 
início dos anos de 1980, tempo em que a crise 
do regime militar, passou a impulsionar a luta 
pela redemocratização das instituições políti-
cas do país e a mobilização dos setores organ-
izados da sociedade civil (entidades de class-
es, movimentos sociais, partidos políticos), as 
eleições diretas para o Presidente da Repúbli-
ca e formação da Assembleia Constituinte. 
Foi nesse contexto que a proposta de uma 
gestão democrática da educação passou a ser 
difundida nos meios acadêmicos, na literatura 
educacional e nas associações de professores. 
A perspectiva com a finalidade de buscar a 
transformação da sociedade proporcionou 
estudos que atentam para as potencialidades 
da escola, no momento em que reconhecem 
a difusão do saber, com um significado de 
instrumento de democratização em outros 
aspectos, a situação em que se apresenta a 
instituição escola nesse período, inviabiliza o 
surgimento de um projeto de mudança social. 
A gestão escolar passou a ser concebida com 
um conteúdo político, processo da gestão 
democrática, apresentada como uma propos-
ta em que educadores, alunos, funcionários 
e pais possam participar de decisões direcio-
nadas à escola. A influência desse movimento 
possibilitou ao município de Aracaju, através 
do Estatuto do Magistério de 1985, inovar a 
forma de provimento dos cargos de direção 
das escolas, quando instituiu as eleições dire-
tas para diretores e criou o Conselho de Pro-
fessores em que as escolas passaram a dispor 
de uma nova organização administrativa. Me-
todologicamente trata-se de um estudo de 
caso, com inspiração histórico-dialética, pois a 
investigação considera a relação macro e mi-
cro, com seus conflitos, avanços e retrocessos, 
alcançando os diferentes segmentos envolvi-
dos ou excluídos dos processos de gestão. Na 
abordagem qualitativa destaca-se como etapa 
fundamental da pesquisa a análise documen-
tal que considera a legislação vigente nesse 
período, a estrutura da Secretaria Municipal 
de Educação   SEMED/PMA, as Resoluções que 
regularam as eleições de diretores ou coorde-
nadores e outros documentos de planejamen-
to e normatização da SEMED e do Conselho 
Municipal de Educação   CONMEA. Outro in-
strumento básico de abordagem qualitativa 
do qual se faz uso nesta investigação é a en-
trevista semiestruturada, aprofundada, com 
executivos municipais da SEMED, atuantes no 
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espaço de tempo demarcado, à luz do marco 
teórico e da política de gestão educacional es-
tabelecida na conjuntura do país, no estado e 
no município nesse período. (DISSERTAÇÃO)

EDUCAÇÃO: O CAMINHO PARA 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL 
ECONÔMICA E AMBIENTAL

Soane Maria Santos Menezes Trindade 
Silva (Mestranda/Unit/Bolsista 

TRANSEJA/Unit/OBEDUC/CAPES/INEP; 
soanemenezes@hotmail.com); Dra. 

Ada Augusta Celestino Bezerra (Unit; 
adaaugustaeduc@gmail.com)

A pesquisa ora descrita e em andamento, está 
calcada na reflexão acerca das questões sociais 
e da emergência da consciência da sustenta-
bilidade social, econômica e ambiental, com 
destaque ao papel da educação, desenvolvi-
das na formação humana desde as crianças da 
pré-escola, 4 a 5 anos, em uma unidade Pré-
Escolar da rede municipal de Boquim/SE, tendo 
como parâmetros o respectivo Projeto Políti-
co-Pedagógico e a contribuição dos teóricos 
contemporâneos. Como objetivo geral desta-
ca-se o de contribuir na discussão acadêmica 
e prática sobre a construção de um conheci-
mento holístico, capaz de (re) ligar uma reali-
dade fragmentada pela destruição ecológica e 
pela desigualdade social a partir da formação 
de crianças de tenra idade. Nessa direção te-
mos como objetivos específicos: identificar as 
propostas e as práticas pedagógicas adota-
das em sala de aula, à luz das orientações das 
Diretrizes Curriculares Nacional da Educação 
Infantil - DCNEI e das teorias da educação; 
conhecer os conceitos de educação infantil e 
sustentabilidade segundo as representações 
e práticas de professores da educação pré-
escolar e pais ou responsáveis; e avaliar as ex-
pressões/representações das crianças de 4 a 
5 anos, com relação à sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. Trata-se de pesquisa 
cujos dados foram coletados em 2010, quan-
do estava em outro programa de pós-grad-
uação em educação do qual me desliguei ao 
ingressar no Mestrado em Educação da UNIT, 
agora responsável pelo acompanhamento da 
análise dos dados empíricos e pela atualização 
contextual. A pesquisa é um estudo de caso 
em uma unidade Pré-Escolar da rede munici-
pal de Boquim/SE. Utiliza-se do método de 
abordagem qualitativa, o que proporcion-

ará uma interpretação, em profundidade, do 
comportamento ou atitudes dos protagonis-
tas dos processos de ensino e aprendizagem 
nessa unidade de educação pré-escolar.  Os 
sujeitos participantes da pesquisa são: 09 
(nove) docentes da escola contemplada e 28 
(vinte e oito) discentes. Também participam 
da pesquisa 10 (dez) pais ou responsáveis. As 
representações dos 3 (três) segmentos foram 
conhecidas mediante entrevistas semiestru-
turadas e, ainda, via observações nas duas 
salas de aulas abordadas pela pesquisa. Es-
sas observações não se caracterizaram como 
passivas; o pesquisador teve discreta partici-
pação, inspirando-se na pesquisa participante. 
A pesquisa inclui também, a análise documen-
tal, com destaque às Diretrizes Curriculares e 
ao Projeto Político Pedagógico da respectiva 
unidade de educação pré-escolar. As catego-
rias básicas, contempladas para análise são: 
Educação e Desenvolvimento Infantil (alcan-
çando também a função social da pré-escola, 
o PPP e a especificidade do trabalho docente), 
Sustentabilidade e Educação Ambiental. Os 
resultados obtidos poderão servir de patamar, 
de onde outras pessoas, possam contribuir, 
através de ações pedagógicas, para o aper-
feiçoamento da formação das crianças, com 
ênfase à relação educação e sustentabilidade.  
(DISSERTAÇÃO)

O ALMANAQUE DO BOM HOMEM 
RICARDO: PRÁTICAS EDUCACIONAIS 

NORTE-AMERICANAS QUE 
CIRCULARAM NO BRASIL 

OITOCENTISTA

Tâmara Regina Reis Sales (Mestrado em 
Educação/PROCAPS/FAPITEC/GPHPE/

Unit/tamara.sales89@hotmail.com) Profª. 
Drª. Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do 
Nascimento (PPED/GPHPE/Unit/CNPq/

ester_fraga@unit.br)

Na perspectiva da História Cultural, este es-
tudo insere-se na História da Educação, ana-
lisando a presença de elementos da cultura 
norte-americana na cultura brasileira. É parte 
de uma dissertação de mestrado que está sen-
do desenvolvida com o subsídio da FAPITEC/
SE. Para este trabalho, procuramos verificar 
a materialidade do livro Almanaque do Bom 
Homem Ricardo e analisar as práticas educa-
cionais norte-americanas presentes no livro, 
o qual circulou em escolas brasileiras e entre 



250 Anais 2013
Universidade Tiradentes

EDUCAÇÃO

grupos protestantes na segunda metade do 
século XIX. Benjamim Franklin é considerado 
um dos pais fundadores dos Estados Unidos e 
foi um dos principais dignitários da maçonaria 
norte-americana, seu grande sucesso como 
editor foi o Almanaque do Bom Homem Ri-
cardo, publicado a partir de 1732 até 1757, 
ano este referente à edição analisada neste 
trabalho. Com esta obra Franklin pretendia se 
tornar um educador popular, difundindo uma 
moral leiga, baseada no trabalho, na econo-
mia e na honestidade. No Almanaque, Benja-
min Franklin utilizava o pseudônimo Richard 
Saunders. Este era composto de provérbios, 
os quais eram montados por Benjamin Frank-
lin para alcançar até a sua última publicação, 
alguns deles são:  um tostão poupado é um 
tostão ganhado ,  é difícil que um saco vazio 
se conserve em pé ,  a experiência é uma es-
cola rara, mas os tolos não querem aprender 
noutra ,  todo aquele que pede emprestado, 
logo se arrepende ,  nada é inevitável, exceto 
a morte e os impostos ,  Deus ajuda aqueles 
que se ajudam a si mesmos . Em seus provér-
bios, Benjamin Franklin sempre iniciava com a 
frase Como disse o Pobre Ricardo. O referen-
cial teórico pauta-se em Norbert Elias (1994) 
e Roger Chartier (1990), os quais oferecem os 
conceitos de cultura e representação. A pes-
quisa é de cunho bibliográfico e documen-
tal. Um dos procedimentos metodológicos 
utilizados é o método indiciário elaborado 
por alguns historiadores, como é o caso do 
italiano Carlo Ginzburg (2007), para auxiliar 
no desvelamento de práticas culturais. Com 
a identificação de mais de 20 anos de circu-
lação do Almanaque no Brasil, em escolas 
públicas e privadas, e nos variados níveis de 
ensino, pode-se perceber o quanto essa forma 
popular de literatura se propagou. Além disso, 
a grande tiragem de exemplares impressos 
e postos em circulação nos revela o quanto 
essa obra foi difundida no território do Brasil, 
deixando um legado da sua importância para 
a sociedade brasileira. (DISSERTAÇÃO)

 

O PAPEL DE FÉLIX D’ÁVILA NOS 
PRIMEIROS JOGOS ESTUDANTIS 

BRASILEIROS

André Augusto Andrade andreaugusto.
edf@gmail.com; Drª. Raylane Andreza Dias 
Navarro Barreto raylane_navarro@unit.br 

(orientadora)

Este trabalho é parte da dissertação de me-
stardo em andamento e tem como objeto 
de analise a particpação de Félix D! Avila nos 
primeiros Jogos Estudantis Brasileiros (JEB´s) 
que  foram instituídos em maio de 1969 pela 
Divisão de Educação Física com o aval do 
Ministério da Educação e Cultura do Brasil. Os 
primeiros JEB´s aconteceram entre 21 e 26 de 
julho do mesmo ano na cidade de Niterói, no 
Estado do Rio de Janeiro, em pleno período 
do regime militar. As solenidades de abertu-
ra ocorreram no Estádio Caio Martins e con-
tou com a participação de alunos atletas de 
oito Estados da União. Dentre as finalidades 
elencadas no regulamento geral do evento 
estavam: desenvolver o intercâmbio social-es-
portivo entre os estudantes; exaltar a prática 
esportiva como instrumento imprescindível 
para a superação do indivíduo; e fazer surgir 
novos valores no panorama desportivo na-
cional.  Passados 44 anos (1969-2013), apesar 
de sucessivas mudanças de nomenclatura, a 
reunião de alunos em nível nacional com in-
tuito de participar de competições esportivas 
ainda persiste, fato este que imputa certa cu-
riosidade acerca de sua gênese.  Apesar dos 
JEB´s terem sido formalizados pelo Diretor da 
Divisão de Educação Física, à época, o coro-
nel Arthur Orlando da Costa Ferreira, por meio 
de publicação no Diário Oficial da União, Félix 
d’Ávila afirmou, em uma entrevista concedida 
em 1996, que “criou os JEB´S em 1969” e real-
izou o primeiro em Niterói, quando era inspe-
tor federal de Educação Física.  De posse desta 
informação, elegemos como objetivo do pre-
sente artigo analisar aspectos da trajetória do 
professor Félix e o seu envolvimento com os 
primeiros Jogos Estudantis Brasileiros.  Para al-
cançar o intento nos fundamentamos no con-
ceito de “capital cultural” de Pierre Bourdieu e 
fizemos uso da metodologia da história oral 
além de fontes das mais diversas, no intuito 
de ampliar as possibilidades de compreensão 
acerca do objeto, a exemplo de: artigos, dis-
sertações, teses de doutorado e jornais publi-
cados a época, não apenas do período quando 
ele inicia sua atuação enquanto professor em 
Aracaju-SE no ano de 1958, mas também pos-
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teriores a esta data, englobando, sobretudo, 
a década de 1960, numa tentativa de compor 
sua trajetória de vida e compreender seu en-
volvimento com o referido evento esportivo. 
O estudo revelou que o professor Félix d’Ávila 
é um dos pioneiros na área da educação física 
no Estado de Sergipe e trilhou uma carreira 
profissional multifacetada, pois antes de entrar 
no curso de Educação Física da Universidade 
do Brasil foi atleta profissional.  Já formado, se 
envolveu com a publicação de artigos no jornal 
católico sergipano “A Cruzada”, foi inspetor de 
Educação Física no Estado do Rio de Janeiro, 
Chefe da Secção de Estudos e Aperfeiçoamen-
to da Divisão de Educação Física, além de ter 
sido, também, Coordenador Geral dos Cursos 
Básicos de Atualização em Educação Física, 
designado a percorrer sete capitais no país. 
No tempo em que foi inspetor na cidade de 
Niterói e como resultado de uma trajetória de 
vida multifacetada, Félix d’Ávila transitou pelo 
seleto grupo de pessoas que comandavam a 
Educação Física no Brasil e realizou os primei-
ros Jogos Estudantis Brasileiros, na condição 
de diretor-geral desse evento.
 

JARDIM DE INFÂNCIA JOANA 
RAMOS: EDUCAÇÃO INFANTIL NA 

CIDADE DE TOBIAS BARRETO 
(1969   1985)

Michelline Roberta Simões do Nascimento 
Machado (michelline_roberta@unit.
br)   Mestranda em Educação pela 

Universidade Tiradentes (2013), membro 
do grupo de Pesquisa História das Práticas 

Educacionais.

Este trabalho tem por objetivo desvelar a im-
plantação da Educação Infantil e os aspectos 
educacionais da primeira entidade pública no 
município de Tobias Barreto/SE no período de 
1969   1985, para tal busco compreender os 
motivos de criação, a forma de organização e 
o funcionamento do Jardim de Infância Joa-
na Ramos, traçando o perfil profissional dos 
atores, as práticas educativas desenvolvidas, 
bem como analisar a cultura escolar que nor-
teava o cotidiano dessa escola de educação 
infantil e a sua contribuição no atendimento 
as crianças 3 a 6 anos no referido município. 
O estudo pauta-se numa perspectiva históri-
ca e insere-se na linha de pesquisa Educação 
e Formação Docente, sob o tema de inves-
tigação atrelado a instituição educativa e 

infância. Como referencial metodológico o 
trabalho constará de pesquisa bibliográfica, 
documental e da metodologia da história 
oral.  Para tal, adentrar na pesquisa a partir 
da oralidade e consequentemente das narra-
tivas de quem viveu e/ou presenciou os fatos 
que compõe a história do Jardim de Infância 
Joana Ramos, levou-me a informações ím-
pares e cheias de significados. Sendo assim, 
as entrevistas são entendidas aqui como um 
fio condutor e amparada em Alberti (2010), 
mediada nos procedimentos metodológicos 
da história oral, busco na memória dos su-
jeitos históricos que vivenciaram o processo 
de formação dessa entidade educacional e na 
tentativa de conhecer melhor o momento de 
sua implantação, bem como preencher as la-
cunas pelas quais nem a documentação, nem 
a bibliografia puderam preencher acerca das 
minhas inquietações. Apoiando-me metodo-
logicamente nos conceitos de Magalhães 
(2004), sobre Instituições Educativas foi pos-
sível examinar o espaço educativo da institu-
ição escolar, analisando, a partir das memóri-
as e da identidade construída, o espaço que 
a mesma ocupa. Ao iniciar o presente estudo, 
as minhas inquietações surgiram e crescer-
am. Assim, com a intenção de desvelar uma 
história, busco responder: como se config-
urou o processo educacional no município 
de Tobias Barreto e quais eram seus atores?  
Até que ponto a criação de uma instituição 
de Educação Infantil favoreceu o processo de 
escolarização no município e quais os ideais 
de educação que nortearam essas práticas 
pedagógicas? em suma: - O que representou 
o jardim de Infância joana Ramos para a ci-
dade de Tobias Barreto? Procurar respondê-
las permitirá o esclarecimento não só a essas, 
mas, a outras questões pertinentes a história 
da educação e lançar um olhar sobre o que 
aconteceu na cidade de Tobias Barreto, ci-
dade localizada na Região do Centro Sul Ser-
gipano, situando o surgimento do Jardim de 
Infância Joana Ramos, primeira instituição 
para crianças pequenas da cidade será im-
prescindível para conclusão deste trabalho. 
(DISSERTAÇÃO)
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TRAJETÓRIA, MEMÓRIA E PRÁTICAS 
EDUCATIVAS: REPRESENTAÇÕES 

DA CONFIGURAÇÃO DOCENTE NA 
CIDADE DE ARACAJU (1980)

Anderson Teixeira de Souza prof.
anderson_teixeira@hotmail.com; 

Drª. Raylane Andreza Dias Navarro Barreto 
raylane_navarro@unit.br

Nas últimas décadas, tornaram-se cada vez 
mais frequentes as pesquisas realizadas no 
campo da formação de professores, essas in-
trínsecas as questões que perpassam pelas 
investigações no foco das práticas e saberes 
da docência. Compreender a história de pro-
fessoras que construíram suas carreiras e que 
tanto contribuíram para a educação, mais pre-
cisamente para a formação cultural e intelec-
tual das novas gerações, torna-se relevante 
para que contemporaneamente possamos 
analisar e consequentemente refletir nossas 
próprias práticas, buscando alternativas para 
tornar cada vez mais eficiente o processo de 
ensino-aprendizagem. Trazendo como títu-
lo  Trajetória, Memória e Práticas Educativas: 
Representações da Configuração Docente na 
cidade de Aracaju (1980) , esta pesquisa que 
tem como objeto de estudo a trajetória do-
cente, contextualiza-se dentro do espaço ge-
ográfico da cidade de Aracaju, e tem como 
recorte temporal analisado a década de 1980, 
embora este esteja mais demarcado pelos 
próprios objetivos da pesquisa do que nec-
essariamente pela precisão da década citada. 
Para compreender as peculiaridades da cultura 
escolar instituída na época, será preciso mui-
tas vezes digredir as décadas de 1960 e 1970. 
Perpassando pelos objetivos, com base na te-
oria da História Cultural, tem-se como objetivo 
geral compreender como foram estabelecidos 
os saberes e modos de educar entre as pro-
fessoras atuantes nos cinco primeiros anos do 
ensino escolar, em meio à década de 1980 na 
cidade de Aracaju. Como objetivos específicos, 
identificar aspectos da trajetória docente, bem 
como as questões que marcaram suas carrei-
ras, e interpretar a cultura de escola e conse-
quentemente as práticas educativas constituí-
das durante os cinco primeiros anos de ensino 
escolar, assim como a representatividade das 
professoras pesquisadas e consequentemente 
analisadas. Pensando na obtenção do êxito 
referente aos objetivos aqui propostos, o mé-
todo utilizado para a construção deste, além 
da pesquisa bibliográfica contextualizando 
os conceitos entre memória, práticas educa-

tivas e representações, tem-se a documental, 
assim como a metodologia da História Oral, 
sendo entrevistadas a priori 10 professoras, 
todas idosas, que atuaram nos cinco primeiros 
anos de ensino escolar. Tratando-se de uma 
pesquisa em andamento, os resultados não 
poderão ser expostos no momento, pois os 
dados ainda estão sendo colhidos e analisa-
dos. Nesta pesquisa, tem-se como referência 
bibliográfica de base a  História cultural: entre 
práticas e representações  e  A beira da falésia 
, ambos de Roger Chartier;  Arqueologia do 
saber  de Michel Foucault e  Memória Coletiva  
de Maurice Halbwacks.  (DISSERTAÇÃO)

 
UM ESTUDO DA CONSTRUÇÃO 
DO CONCEITO DE MORTE PARA 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL

Andréia Souza de Lemos Chagas 
(Mestranda em Educação   UNIT/

contatoandreiachagas@gmail.com)

A morte é um fenômeno complexo presente 
na vida desde o nascimento, tema controverti-
do, profundo e abrangente. Tema que possiv-
elmente seja evitado por muitos, e para out-
ros, servem-lhes de inspiração. Até hoje não 
se chegou a nenhum consenso sobre o tema, 
seja nas religiões, nos sistemas filosóficos, 
nas ciências da morte. Existem várias formas 
de conceituar a morte. Autores apontam que 
a morte apresenta um significado e sentido 
pessoal e cultural. Aprendemos sobre a morte 
através da vivência singular, onde a natureza 
do significado e sua singularidade esta no fato 
de que não há uma forma de pensar, sofrer e 
enfrentar a morte que seja igual em todas as 
épocas e em todas as partes. Entendemos que 
o processo de construção do conceito sobre 
a morte ocorre no cotidiano mediado por el-
ementos culturais. Sendo o professor um me-
diador do encontro do aluno com a cultura e 
o cenário da educação escolar considerado a 
atividade por excelência que possibilita o pro-
cesso de humanização do ser humano, este 
estudo tem como objetivo geral compreender 
o processo de construção dos significados de 
morte para professores da educação infan-
til a partir da identificação dos significados 
de morte presente nas narrativas de história 
de vida, investigação dos elementos culturais 
presentes no processo de aprendizagem sobre 
a morte e descrição do processo de aprendi-
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zagem sobre a morte a partir da resolução 
de uma questão problema. Este estudo esta 
posicionado teoricamente sob a perspectiva 
da psicologia histórico-cultural partindo das 
formulações de Vigotski sobre o processo de 
desenvolvimento e formação de conceitos e 
construção de significados, para compreender 
o processo que envolve a construção do con-
ceito de morte, numa visão de um homem 
que é produto e produtor ao mesmo tempo 
da história e da cultura, num processo me-
diado pelas relações sociais das quais partic-
ipa, e do conceito de atividade desenvolvido 
por Leontiev que aponta a atividade humana 
como um processo que media as relações que 
o sujeito estabelece com a realidade na con-
strução dos significados e sentidos. As estraté-
gias de investigação para construção e análise 
dos dados seguirão o paradigma qualitativo. 
Partindo do paradigma proposto será utili-
zada a estratégia qualitativa da pesquisa nar-
rativa, a entrevista narrativa de história de vida 
e o grupo focal para construção dos dados. Os 
dados serão analisados a partir do método de 
análise temática dialógica da conversação e 
da perspectiva da Representação da Dinâmica 
da Zona de Construção de Borges, onde serão 
construídos os mapas de significados. Partici-
parão deste estudo três professores da edu-
cação infantil da cidade de Aracaju, Sergipe. 
Este estudo esta em andamento e não possui 
resultados para discussão. Pesquisa financiada 
pelo PROCAPS e desenvolvida no Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade 
Tiradentes, Aracaju, Sergipe.  (DISSERTAÇÃO)

A CORRESPONDÊNCIA DA 
SOCIEDADE BÍBLICA BRITÂNICA E 
ESTRANGEIRA E A HISTÓRIA DA 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Ellen de Souza Bonfim (Mestrado em 
Educação/GPHPE/Unit/ellen_bonfim@

hotmail.com);Profª. Drª. Ester Fraga Vilas-
Bôas Carvalho do Nascimento (PPED/

GPHPE/Unit/CNPq/ester_fraga@unit.br)

Embasada no campo da História Cultural com 
ênfase na História da Educação, esta investi-
gação objetivou mapear os membros da So-
ciedade Bíblica Britânica e Estrangeira (British 
Foreign Bible Society - BFBS) no Brasil durante 
o período de 1818, ano de sua chegada, até 
1858, ano em que Robert Reid Kalley, agente 
da BFBS, fundou a primeira Igreja Presbiteri-

ana no Brasil; analisar as correspondências 
trocadas entre seus membros durante o pe-
ríodo delimitado e, por fim, compreender a 
ação de difusão da palavra impressa pelos 
indivíduos que faziam parte dessa organi-
zação administrativa. Sendo uma pesquisa 
bibliográfica e documental, foi analisado um 
conjunto de correspondências enviadas por 
21 membros da BFBS. Dentre eles, 13 eram 
agentes, que estavam localizados no Brasil e 
oito eram dirigentes da BFBS, localizados, em 
sua maioria, na sede em Londres. São manu-
scritos em inglês do século XIX, adquiridos na 
Cambridge University Library (UK) pela Profa. 
Dra. Ester Nascimento, em julho de 2010. A 
pesquisa versa sobre os conceitos de Tática 
(Certau, 1994) e Associações Voluntárias (We-
ber; Tocqueville, 2002). O recorte teórico-
metodológico pauta-se no método indiciário 
de Carlo Ginzburg(1989). Essa pesquisa é re-
sultado de uma dissertação de Mestrado em 
Educação e se encontra em andamento. A ori-
entação é da Profª. Drª Ester Fraga Vilas-Bôas 
Carvalho do Nascimento.A hipótese elaborada 
é que a ação da Sociedade Bíblica Britânica e 
Estrangeira, através dos seus membros, auxil-
iou na implantação de escolas e igrejas prot-
estantes no Brasil. O interesse nesta investi-
gação se dá pela importância de estudos que 
corroborem com a História da Educação bra-
sileira.

 

A FORMAÇÃO DOCENTE 
EM RELAÇÃO ÀS SALAS 

MULTIFUNCIONAIS: LIMITES E 
POSSIBILIDADES NO ATENDIMENTO 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE 

ARACAJU, CAPITAL DE SERGIPE

Anne Rozell de Oliveira /annerozell@
ig.com.br; Ada Augusta Celestino Bezerra/ 
adaaugustaeduc@gmail.com Mestrado em 

Educação/UNIT

A prática docente sempre é questionada por 
todos os elementos que compõem a socie-
dade, quanto ao fazer pedagógico – as suas 
competências, principalmente quando este 
docente busca atender as pessoas com defi-
ciência, seja nas escolas públicas regulares ou 
em escolas especializadas. Mas raramente lhe 
são dadas a oportunidade de expressar sobre 
suas limitações para atender essas pessoas e o 
que desejam enquanto possibilidades para al-
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cançar a qualificação dessas competências, el-
evando suas potencialidades no atendimento 
inclusivo e sendo respeitado nos seus limites 
durante o seu ofício de docência. Nascendo 
daí, o interesse por essa pesquisa, apresentan-
do como objetivo geral a análise da realidade 
do docente que trabalha em salas multifuncio-
nais através dos seus currículos, habilidades e 
competências do fazer pedagógico inclusivo. 
Tendo por contribuição social, caracterizar 
um perfil real da formação do professor que 
atende as pessoas com deficiência nas salas 
multifuncionais, desmistificando um corpo 
docente que diante da diversidade multicul-
tural só é criticado e que a sociedade pres-
siona na espera de ser atendida nos aspectos 
pedagógicos de forma integral e democrática. 
A fim de identificar os profissionais que bus-
cam desenvolver habilidades coerentes à ne-
cessidade do seu ofício, sendo impedidos por 
fatores externos a sua vontade; esses ao ser 
descobertos ao fim da pesquisa será apresen-
tada a sociedade. Das escolas da rede pública 
estadual em Aracaju, o universo pesquisado 
será as salas multifuncionais equipadas con-
forme a descrição prevista pelo Ministério de 
Educação e Cultura – MEC, possuindo atendi-
mento direto aos alunos matriculados nesta 
rede pública e diagnosticados com algum 
tipo de deficiência já definido pela Secretar-
ia Estadual de Educação. Tendo objetivo de 
conhecer o “espaço real” para trabalhar com 
a inserção de novos paradigmas pedagógi-
cos e a condição dessa atuação pedagógica, 
como também de conhecer os professores 
dessa realidade inclusiva: classificando quais 
as práticas pedagógicas aprendidas durante 
sua formação, exemplificando conforme apli-
cação concreta as didáticas em sala de aula, 
selecionando as que podem ser utilizadas 
nos dias atuais conforme as teorias contem-
porâneas e distinguindo as práticas para re-
alizar uma pedagogia verdadeiramente de in-
clusão. A sociedade historicamente espera por 
uma melhor qualidade de ensino, mas para 
que de fato isso aconteça é preciso entender a 
prática reflexiva no ofício de professor citada 
por Perrenoud (2002), as discussões atuais so-
bre educação e diversidade evidenciadas por 
González (2002), além de muitos outros pen-
sadores, pesquisadores e educadores que ver-
sam sobre a formação docente e a educação 
inclusiva, dentre esses destaque para BEZERRA 
(2012), BRZEZINSKI (1996) E NÓVOA (2008). 
Assim, será possível construir um panorama 
sobre o distanciamento de perfis (esperado e 
o real) para atuar na educação para todos, in-
dependentemente da diversidade encontrada 
nas salas de aula, a fim de compreender e as-

similar as novas práticas pedagógicas, rede-
finindo propostas educacionais e traduzindo 
as dificuldades do professor como obstáculos 
a serem superados e não motivo reforçador 
da pedagogia da exclusão. 

EDUCAÇÃO: O CAMINHO PARA 
SUSTENTABILIDADE SOCIAL 
ECONÔMICA E AMBIENTAL

Soane Maria Santos Menezes Trindade 
Silva (Mestranda/Unit/Bolsista 

TRANSEJA/Unit/OBEDUC/CAPES/INEP; 
soanemenezes@hotmail.com); Dra. 

Ada Augusta Celestino Bezerra (Unit; 
adaaugustaeduc@gmail.com)

A pesquisa ora descrita e em andamento, está 
calcada na reflexão acerca das questões sociais 
e da emergência da consciência da sustenta-
bilidade social, econômica e ambiental, com 
destaque ao papel da educação, desenvolvi-
das na formação humana desde as crianças da 
pré-escola, 4 a 5 anos, em uma unidade Pré-
Escolar da rede municipal de Boquim/SE, tendo 
como parâmetros o respectivo Projeto Políti-
co-Pedagógico e a contribuição dos teóricos 
contemporâneos. Como objetivo geral desta-
ca-se o de contribuir na discussão acadêmica 
e prática sobre a construção de um conheci-
mento holístico, capaz de (re) ligar uma reali-
dade fragmentada pela destruição ecológica e 
pela desigualdade social a partir da formação 
de crianças de tenra idade. Nessa direção te-
mos como objetivos específicos: identificar as 
propostas e as práticas pedagógicas adota-
das em sala de aula, à luz das orientações das 
Diretrizes Curriculares Nacional da Educação 
Infantil - DCNEI e das teorias da educação; 
conhecer os conceitos de educação infantil e 
sustentabilidade segundo as representações 
e práticas de professores da educação pré-
escolar e pais ou responsáveis; e avaliar as ex-
pressões/representações das crianças de 4 a 
5 anos, com relação à sustentabilidade social, 
econômica e ambiental. Trata-se de pesquisa 
cujos dados foram coletados em 2010, quan-
do estava em outro programa de pós-grad-
uação em educação do qual me desliguei ao 
ingressar no Mestrado em Educação da UNIT, 
agora responsável pelo acompanhamento da 
análise dos dados empíricos e pela atualização 
contextual. A pesquisa é um estudo de caso 
em uma unidade Pré-Escolar da rede munici-
pal de Boquim/SE. Utiliza-se do método de 
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abordagem qualitativa, o que proporcion-
ará uma interpretação, em profundidade, do 
comportamento ou atitudes dos protagonis-
tas dos processos de ensino e aprendizagem 
nessa unidade de educação pré-escolar.  Os 
sujeitos participantes da pesquisa são: 09 
(nove) docentes da escola contemplada e 28 
(vinte e oito) discentes. Também participam 
da pesquisa 10 (dez) pais ou responsáveis. As 
representações dos 3 (três) segmentos foram 
conhecidas mediante entrevistas semiestru-
turadas e, ainda, via observações nas duas 
salas de aulas abordadas pela pesquisa. Es-
sas observações não se caracterizaram como 
passivas; o pesquisador teve discreta partici-
pação, inspirando-se na pesquisa participante. 
A pesquisa inclui também, a análise documen-
tal, com destaque às Diretrizes Curriculares e 
ao Projeto Político Pedagógico da respectiva 
unidade de educação pré-escolar. As catego-
rias básicas, contempladas para análise são: 
Educação e Desenvolvimento Infantil (alcan-
çando também a função social da pré-escola, 
o PPP e a especificidade do trabalho docente), 
Sustentabilidade e Educação Ambiental. Os 
resultados obtidos poderão servir de patamar, 
de onde outras pessoas, possam contribuir, 
através de ações pedagógicas, para o aper-
feiçoamento da formação das crianças, com 
ênfase à relação educação e sustentabilidade.  
 

ENTRE CORRESPONDÊNCIAS E 
IMPRESSOS: UM OLHAR SOBRE 

OS PROFESSORES PRIMÁRIOS NA 
DÉCADA DE 1830 EM SERGIPE

Leyla Menezes de Santana – Mestranda em 
Educação pela Universidade Tiradentes/

UNIT/ Grupo de Pesquisa História da 
Educação no Nordeste Oitocentista 

(GHENO/GT-SE) / Bolsista Procapes 2/
UNIT/ E-mail: leyla.menezes@gmail.com 

Essa pesquisa em andamento é um exercí-
cio teórico-metodológico inserida no campo 
da História da Educação, e tem por objetivo 
analisar a configuração da profissão docente 
no que diz respeito à atuação dos professores 
primários na Província de Sergipe, na década 
de 1830, caracterizando esta profissão e enfati-
zando a atuação desses profissionais. Para isso, 
fez-se necessário descrever o desempenho 
dos professores através das correspondências 
enviadas para o poder público, identificando 
as continuidades e descontinuidade das práti-

cas docentes, bem como identificar no Folheto 
“Fonte da Verdade ou Caminho para a Virtude” 
indícios que justifique seu uso e censura nas 
aulas de ensino primário da década de 30 dos 
oitocentos. As principais fontes desta pesquisa 
são correspondências emitidas pelos profes-
sores primários no período em questão para 
o Presidente da Província ou para o Secretário 
de Governo, os Relatórios dos Presidentes 
da Província de Sergipe, o Folheto “Fonte da 
Verdade ou Caminho para a Virtude”, além de 
obras historiográficas que discorrem sobre o 
tema da pesquisa. Para analisar as fontes que 
aqui são mencionadas e exploradas, catego-
rias de análise foram selecionadas, tais como 
configuração e circularidade. O procedimento 
investigativo tem o aporte teórico de Norbert 
Elias (1980 e 2001) e Robert Darnton (2010) e 
se ancora no método indiciário de Ginzburg 
(1989, 2004), buscando por meio de indícios 
e pistas, obter elementos que permitam uma 
visão de como se deu o processo de configu-
ração da profissão docente entre os profes-
sores primários no ano de 1830 em Sergipe. 
O problema principal da pesquisa é analisar e 
procurar compreender até que ponto as des-
continuidades relacionadas com as mudanças 
nas legislações, às mudanças de Presidentes 
de Província, bem como a criação e extinção 
de cadeiras de primeiras letras interferiam na 
atuação dos professores primários em Sergipe 
em 1830. Pode-se afirmar previamente que 
essas descontinuidades interferiam direta-
mente na atuação dos professores primários, 
provocando mudanças na prática de ensino, 
a exemplo do ocorrido com a censura ao Fol-
heto “Fonte da Verdade ou Caminho para a 
Virtude”.

 

RECURSOS EDUCACIONAIS ABERTOS 
(REA) BASEADOS EM SUPERMAN

Daniel David Alves da Silva (Mestrado 
em Educação – UNIT / dandavias@gmail.
com); Andrea Cristina Versuti (Professora 

e pesquisadora na linha Educação e 
Comunicação no PPED da UNIT / andrea.

versuti@gmail.com)

A conectividade nos apresenta uma nova 
forma de aprender e ensinar, visto que a 
aprendizagem e a construção do conheci-
mento baseiam-se na diversidade de opiniões 
e na realização de múltiplas tarefas simulta-
neamente. Cada vez mais, aprender inclui a 
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ação de conectar diferentes fontes de infor-
mação, visto que as mídias sociais favorecem a 
capacidade de criação e o compartilhamento 
de ideias, exigindo para isso, o aprendizado 
contínuo e a formação de comunidades de 
aprendizado (blogs, microblogs, podcasts, 
wikis, SMS, virtual words, redes sociais, vídeos 
interativos, chats, reflexões interativas, quiz, 
artigos, e-book interativo, fórum). No bojo 
deste planejamento, surge um novo conceito, 
o de Narrativa Transmídia (Transmedia Story-
telling) como a arte de criação de um universo 
que visa ampliar e enriquecer a experiência 
de entretenimento, possibilitando aos sujei-
tos experimentar de forma ampliada e po-
tencializada o universo ficcional.  Segundo 
Carlos A. Scolari (2013) há duas coordenadas 
para definir as narrativas transmídia: “1) ex-
pansão da estória através de várias mídias, e 
2) colaboração dos usuários nesse processo 
de expansão.” A prática de projeto transmídia 
na Educação em escolas é algo relativamente 
novo no Brasil (GOSCIOLA; VERSUTI, 2012). A 
potencialidade destas novas criações reside 
no fato de que neste formato transmidiático, 
a narrativa original pode ser ampliada, esten-
dida, convergindo com outras mídias, inter-
faces e plataformas, conferindo aos seus fãs 
o caráter de coautores. Os alunos-fãs podem 
encontrar neste tipo de construção colabora-
tiva do conhecimento, uma motivação difer-
enciada para aprender os mais diversos tipos 
de conteúdo. Mediante a contextualização da 
Cultura da Convergência, tal como foi defi-
nida por Henry Jenkins (2009) a proposta 
deste projeto é analisar a franquia Superman 
como fonte de conteúdo transmidiático na 
produção de Recursos Educacionais Abertos 
(REA) para a disciplina (online) Fundamentos 
Antropológicos e Sociológicos dentro do Am-
biente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Uni-
versidade Tiradentes (Unit).

 

MODELO DE GESTÃO ESCOLAR 
IMPLEMENTADO NA EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL DE ARACAJU, DE 
1993 A 2002, SEGUNDO AS 

REPRESENTAÇÕES DOS RESPECTIVOS 
PREFEITOS

Luciano Matos Nobre (Mestrando/Unit/
Bolsista/Unit. nobre_matos_luciano@

yahoo.com.br). Dra. Ada Augusta Celestino 
Bezerra (Unit;adaaugustaeduc@gmail.com).

O modelo de administração, buscando a per-
spectiva tecnicista de educação, tem uma fun-
damentação no trabalho pedagógico em que 
as funções de planejamento e de tomada de 
decisões, estavam centralizadas nas mãos dos 
especialistas que geralmente são técnicos da 
Secretaria Municipal de Educação. Nas escolas 
o processo era desenvolvido entre diretores, 
supervisores e orientadores, enquanto que as 
funções dos professores limitavam-se à práti-
ca do ensino em sala de aula, em que a divisão 
acontecia pela separação entre funções de 
planejamento e execução. O questionamento 
em relação a esse modelo de administração 
passou a ser discutido no período de 1970 e 
início dos anos de 1980, tempo em que a crise 
do regime militar, passou a impulsionar a luta 
pela redemocratização das instituições políti-
cas do país e a mobilização dos setores organ-
izados da sociedade civil (entidades de class-
es, movimentos sociais, partidos políticos), as 
eleições diretas para o Presidente da Repúbli-
ca e formação da Assembleia Constituinte. 
Foi nesse contexto que a proposta de uma 
gestão democrática da educação passou a ser 
difundida nos meios acadêmicos, na literatura 
educacional e nas associações de professores. 
A perspectiva com a finalidade de buscar a 
transformação da sociedade proporcionou 
estudos que atentam para as potencialidades 
da escola, no momento em que reconhecem 
a difusão do saber, com um significado de 
instrumento de democratização em outros 
aspectos, a situação em que se apresenta a 
instituição escola nesse período, inviabiliza o 
surgimento de um projeto de mudança social. 
A gestão escolar passou a ser concebida com 
um conteúdo político, processo da gestão 
democrática, apresentada como uma propos-
ta em que educadores, alunos, funcionários 
e pais possam participar de decisões direcio-
nadas à escola. A influência desse movimento 
possibilitou ao município de Aracaju, através 
do Estatuto do Magistério de 1985, inovar a 
forma de provimento dos cargos de direção 
das escolas, quando instituiu as eleições dire-
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tas para diretores e criou o Conselho de Pro-
fessores em que as escolas passaram a dispor 
de uma nova organização administrativa. Me-
todologicamente trata-se de um estudo de 
caso, com inspiração histórico-dialética, pois a 
investigação considera a relação macro e mi-
cro, com seus conflitos, avanços e retrocessos, 
alcançando os diferentes segmentos envolvi-
dos ou excluídos dos processos de gestão. Na 
abordagem qualitativa destaca-se como etapa 
fundamental da pesquisa a análise documen-
tal que considera a legislação vigente nesse 
período, a estrutura da Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED/PMA, as Resoluções que 
regularam as eleições de diretores ou coorde-
nadores e outros documentos de planejamen-
to e normatização da SEMED e do Conselho 
Municipal de Educação – CONMEA. Outro 
instrumento básico de abordagem qualita-
tiva do qual se faz uso nesta investigação é a 
entrevista semiestruturada, aprofundada, com 
executivos municipais da SEMED, atuantes no 
espaço de tempo demarcado, à luz do marco 
teórico e da política de gestão educacional es-
tabelecida na conjuntura do país, no estado e 
no município nesse período. 

O ALMANAQUE DO BOM HOMEM 
RICARDO: PRÁTICAS EDUCACIONAIS 

NORTE-AMERICANAS QUE 
CIRCULARAM NO BRASIL 

OITOCENTISTA

 Tâmara Regina Reis Sales (Mestrado em 
Educação/PROCAPS/FAPITEC/GPHPE/

Unit/tamara.sales89@hotmail.com) Profª. 
Drª. Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do 
Nascimento (PPED/GPHPE/Unit/CNPq/

ester_fraga@unit.br)

Na perspectiva da História Cultural, este es-
tudo insere-se na História da Educação, ana-
lisando a presença de elementos da cultura 
norte-americana na cultura brasileira. É parte 
de uma dissertação de mestrado que está sen-
do desenvolvida com o subsídio da FAPITEC/
SE. Para este trabalho, procuramos verificar 
a materialidade do livro Almanaque do Bom 
Homem Ricardo e analisar as práticas educa-
cionais norte-americanas presentes no livro, 
o qual circulou em escolas brasileiras e entre 
grupos protestantes na segunda metade do 
século XIX. Benjamim Franklin é considerado 
um dos pais fundadores dos Estados Unidos e 
foi um dos principais dignitários da maçonaria 

norte-americana, seu grande sucesso como 
editor foi o Almanaque do Bom Homem Ri-
cardo, publicado a partir de 1732 até 1757, 
ano este referente à edição analisada neste 
trabalho. Com esta obra Franklin pretendia se 
tornar um educador popular, difundindo uma 
moral leiga, baseada no trabalho, na econo-
mia e na honestidade. No Almanaque, Benja-
min Franklin utilizava o pseudônimo Richard 
Saunders. Este era composto de provérbios, 
os quais eram montados por Benjamin Frank-
lin para alcançar até a sua última publicação, 
alguns deles são: “um tostão poupado é um 
tostão ganhado”, “é difícil que um saco vazio 
se conserve em pé”, “a experiência é uma es-
cola rara, mas os tolos não querem aprender 
noutra”, “todo aquele que pede emprestado, 
logo se arrepende”, “nada é inevitável, exceto 
a morte e os impostos”, “Deus ajuda aqueles 
que se ajudam a si mesmos”. Em seus provér-
bios, Benjamin Franklin sempre iniciava com a 
frase Como disse o Pobre Ricardo. O referen-
cial teórico pauta-se em Norbert Elias (1994) 
e Roger Chartier (1990), os quais oferecem os 
conceitos de cultura e representação. A pes-
quisa é de cunho bibliográfico e documen-
tal. Um dos procedimentos metodológicos 
utilizados é o método indiciário elaborado 
por alguns historiadores, como é o caso do 
italiano Carlo Ginzburg (2007), para auxiliar 
no desvelamento de práticas culturais. Com 
a identificação de mais de 20 anos de circu-
lação do Almanaque no Brasil, em escolas 
públicas e privadas, e nos variados níveis de 
ensino, pode-se perceber o quanto essa forma 
popular de literatura se propagou. Além disso, 
a grande tiragem de exemplares impressos 
e postos em circulação nos revela o quanto 
essa obra foi difundida no território do Brasil, 
deixando um legado da sua importância para 
a sociedade brasileira.

 

UM ESTUDO DA CONSTRUÇÃO 
DO CONCEITO DE MORTE PARA 
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 

INFANTIL

Andréia Souza de Lemos Chagas 
(Mestranda em Educação – UNIT/

contatoandreiachagas@gmail.com)

A morte é um fenômeno complexo presente na 
vida desde o nascimento, tema controvertido, 
profundo e abrangente. Tema que possivelmente 
seja evitado por muitos, e para outros, servem-
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lhes de inspiração. Até hoje não se chegou a nen-
hum consenso sobre o tema, seja nas religiões, 
nos sistemas filosóficos, nas ciências da morte. 
Existem várias formas de conceituar a morte. Au-
tores apontam que a morte apresenta um signifi-
cado e sentido pessoal e cultural. Aprendemos 
sobre a morte através da vivência singular, onde 
a natureza do significado e sua singularidade 
esta no fato de que não há uma forma de pensar, 
sofrer e enfrentar a morte que seja igual em to-
das as épocas e em todas as partes. Entendemos 
que o processo de construção do conceito so-
bre a morte ocorre no cotidiano mediado por 
elementos culturais. Sendo o professor um me-
diador do encontro do aluno com a cultura e o 
cenário da educação escolar considerado a ativi-
dade por excelência que possibilita o processo 
de humanização do ser humano, este estudo 
tem como objetivo geral compreender o pro-
cesso de construção dos significados de morte 
para professores da educação infantil a partir da 
identificação dos significados de morte presente 
nas narrativas de história de vida, investigação 
dos elementos culturais presentes no processo 
de aprendizagem sobre a morte e descrição do 
processo de aprendizagem sobre a morte a par-
tir da resolução de uma questão problema. Este 
estudo esta posicionado teoricamente sob a per-
spectiva da psicologia histórico-cultural partindo 
das formulações de Vigotski sobre o processo de 
desenvolvimento e formação de conceitos e con-
strução de significados, para compreender o pro-
cesso que envolve a construção do conceito de 
morte, numa visão de um homem que é produto 
e produtor ao mesmo tempo da história e da 
cultura, num processo mediado pelas relações 
sociais das quais participa, e do conceito de ativi-
dade desenvolvido por Leontiev que aponta a 
atividade humana como um processo que media 
as relações que o sujeito estabelece com a reali-
dade na construção dos significados e sentidos. 
As estratégias de investigação para construção e 
análise dos dados seguirão o paradigma qualita-
tivo. Partindo do paradigma proposto será utili-
zada a estratégia qualitativa da pesquisa narra-
tiva, a entrevista narrativa de história de vida e o 
grupo focal para construção dos dados. Os dados 
serão analisados a partir do método de análise 
temática dialógica da conversação e da perspec-
tiva da Representação da Dinâmica da Zona de 
Construção de Borges, onde serão construídos os 
mapas de significados. Participarão deste estudo 
três professores da educação infantil da cidade de 
Aracaju, Sergipe. Este estudo esta em andamento 
e não possui resultados para discussão. Pesquisa 
financiada pelo PROCAPS e desenvolvida no Pro-
grama de Pós-Graduação Stricto Sensu da Uni-
versidade Tiradentes, Aracaju, Sergipe. 

ENTRE CORRESPONDÊNCIAS E 
IMPRESSOS: UM OLHAR SOBRE 

OS PROFESSORES PRIMÁRIOS NA 
DÉCADA DE 1830 EM SERGIPE

Leyla Menezes de Santana – Mestranda em 
Educação pela Universidade Tiradentes/

UNIT/ Grupo de Pesquisa História da 
Educação no Nordeste Oitocentista 

(GHENO/GT-SE) / Bolsista Procapes 2/
UNIT/ E-mail: leyla.menezes@gmail.com

Essa pesquisa em andamento é um exercício teóri-
co-metodológico inserida no campo da História 
da Educação, e tem por objetivo analisar a config-
uração da profissão docente no que diz respeito à 
atuação dos professores primários na Província de 
Sergipe, na década de 1830, caracterizando esta 
profissão e enfatizando a atuação desses profis-
sionais. Para isso, fez-se necessário descrever o 
desempenho dos professores através das cor-
respondências enviadas para o poder público, 
identificando as continuidades e descontinuidade 
das práticas docentes, bem como identificar no 
Folheto “Fonte da Verdade ou Caminho para a 
Virtude” indícios que justifique seu uso e censura 
nas aulas de ensino primário da década de 30 dos 
oitocentos. As principais fontes desta pesquisa 
são correspondências emitidas pelos professores 
primários no período em questão para o Presi-
dente da Província ou para o Secretário de Gov-
erno, os Relatórios dos Presidentes da Província de 
Sergipe, o Folheto “Fonte da Verdade ou Caminho 
para a Virtude”, além de obras historiográficas 
que discorrem sobre o tema da pesquisa. Para 
analisar as fontes que aqui são mencionadas e 
exploradas, categorias de análise foram selecio-
nadas, tais como configuração e circularidade. O 
procedimento investigativo tem o aporte teórico 
de Norbert Elias (1980 e 2001) e Robert Darnton 
(2010) e se ancora no método indiciário de Ginz-
burg (1989, 2004), buscando por meio de indícios 
e pistas, obter elementos que permitam uma visão 
de como se deu o processo de configuração da 
profissão docente entre os professores primários 
no ano de 1830 em Sergipe. O problema princi-
pal da pesquisa é analisar e procurar compreender 
até que ponto as descontinuidades relacionadas 
com as mudanças nas legislações, às mudanças 
de Presidentes de Província, bem como a criação e 
extinção de cadeiras de primeiras letras interferiam 
na atuação dos professores primários em Sergipe 
em 1830. Pode-se afirmar previamente que essas 
descontinuidades interferiam diretamente na atu-
ação dos professores primários, provocando mu-
danças na prática de ensino, a exemplo do ocor-
rido com a censura ao Folheto “Fonte da Verdade 
ou Caminho para a Virtude”.
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SABER DA EXPERIÊNCIA 
CAMPONESA NA RELAÇÃO E NO 

MANEJO COM A TERRA

Mary Barreto Dória - barretodoria@
hotmail; Profa. Dra. Dinamara Garcia 

Feldens.

A questão central da pesquisa é o saber da ex-
periência contida nas práticas de trabalho desen-
volvidas por um agricultor camponês do Assen-
tamento Paulo Freire II no Município de Estância, 
Estado de Sergipe e como se dá a relação entre 
esses saberes e os princípios agroecológicos 
desenvolvidos por ele na relação com a terra. O 
objetivo é analisar o diálogo entre as práticas e 
saberes desenvolvidos nas comunidades cam-
ponesas e o saber científico. A produtividade 
agroecológica vivenciada pelo agricultor con-
siste na valorização e no incentivo à agricultura 
sistêmica de produção que gera possibilidades 
sustentáveis e de permanência no campo. O 
caminho metodológico construído desvenda 
a trajetória do agente da pesquisa captando as 
falas e as experiências por ele narradas. A pes-
quisa será desenvolvida na área onde se localiza 
o lote do agricultor. Para analisar as práticas de 
trabalho e os saberes produzidos pelo agricul-
tor camponês, optou-se por uma pesquisa de 
caráter qualitativo e pelo método cartográfico 
utilizando como instrumento de pesquisa o de-
poimento, bem como o levantamento bibliográ-
fico e de dados secundários. Convém ressaltar as 
marcas da cultura camponesa na dinâmica que 
associa família, trabalho e produção no sistema 
de policultura, nas atividades não agrícolas, nas 
respectivas trajetórias e nos mapas mentais com 
suas explicações. Cultura camponesa é a criação, 
a reprodução, os sentimentos, os pensamentos, 
os modos de se relacionar com a natureza, com o 
seu meio imediato, visível, trabalhável, a partir dos 
conhecimentos que já carregam consigo, fruto de 
sua trajetória de vida, fazem emergir novas visões, 
compreensões a partir da reflexão, juntando seus 
conhecimentos com os que vem dos outros,  
confronta ideias e conceitos. A maioria esmaga-
dora das pessoas que vivem no mundo não se 
orientam pelo conhecimento científico, elas são 
sujeitos de conhecimento, tem conhecimento, 
produzem conhecimento, individual e coletivo, 
frutos das práticas e vivencias e não são contem-
pladas nos nossos discursos epistemológicos, 
pois são consideradas opiniões, saber subjetivo, 
senso comum e destituídos de rigor. Trabalhar 
com diferentes saberes significa em primeiro lu-
gar não hierarquizá-los, todos somos detentores 
de saberes e é preciso que o diálogo permita a 
cada um ter consciência dos seus, além de am-

pliá-los e diversificá-los por meio da partilha e da 
produção coletiva de novos saberes. A ciência só 
considera científico os problemas que ela própria 
formulou, o imperialismo científico se mantêm e 
continua a marginalizar outros conhecimentos. O 
território é um trunfo dos povos do campo e da 
floresta, trabalhar na terra e tirar da terra a sua 
existência exige conhecimentos que são construí-
dos nas experiências cotidianas. A experiência é 
o que nos atravessa o que nos acontece, o que 
nos toca. É desenvolvida com base em mate-
rial já elaborado, sendo constituída por livros e 
artigos científicos e por publicações periódicas, 
assim como por dissertações e pesquisas publi-
cadas que revelam o estado da arte sobre o as-
sunto relacionado à pesquisa. Foram consultados 
autores com reconhecida contribuição no que se 
refere à temática da pesquisa, tais como: BONDÍA 
(2002) DELEUZE(1995,1996,2001),  SANTOS 
(2002, 2007, 2008).

CONTRIBUIÇÕES DA METODOLOGIA 
DE RESOLUÇÃO CRIATIVA DE 

PROBLEMAS “CPS: THE THINKING 
SKILLS MODEL” PARA A ÁREA DE EAD

Vera Maria Tindó Freire Ribeiro. 
Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Nunes 

Linhares

O avanço das TIC (Tecnologias de Informação 
e Comunicação), confortável para os “nativos 
digitais”, traz um enorme desafio para os que 
aprenderam e praticam o antigo modelo, espe-
cialmente quando em uma posição/ proposição 
/função de “ensinar” aos primeiros enquanto lu-
tam com questões relativas à sua adaptação. Os 
paradigmas emergentes de ensino e aprendi-
zagem irão requerer dos docentes uma visão e 
ação transdisciplinares, a habilidade de facilitar 
questionamentos e a criação de situações - es-
timulo à resolução de problemas. Não lhes resta 
outro caminho que o de “aprender, desaprender, 
reaprender”, abrindo mão da figura do “magister 
dixit”. O futuro próximo requer a aprendizagem 
colaborativa na troca de saberes e fazeres.Este 
estudo pretende investigar a contribuição que a 
criatividade, através do uso da metodologia de 
pensamento criativo para a resolução de proble-
mas CPS:The Thinking Skills Model pode oferecer 
à área do Ensino a Distância no que diz respeito 
à construção de conteúdos , mediação docente 
e aprendizagem discente, considerando que o 
cenário atual de EAD,assim como a maioria dos 
modelos presenciais, não contempla elementos 
importantes do processo criativo. Nosso Objetivo 
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Geral é identificar como a metodologia de reso-
lução criativa de problemas CPS:TheThinking Skills 
Model contribui para a área de Educação a Dis-
tância. Nossos objetivos específicos são :definir as 
estratégias que contribuem para a aplicação da 
criatividade em cursos a distância,levantar as fa-
cilidades e dificuldades encontradas com relação 
à utilização do  CPS em EAD e analisar os resulta-
dos da aplicação desse modelo em tres experiên-
cias : um curso auto-instrucional, um programa 
com mediação pedagógica e um programa pres-
encial .Trata-se de uma pesquisa qualitativa , do 
tipo pesquisa-ação, justificada essa escolha pelo 
nosso duplo papel de pesquisador e participante 
, conteudista na primeira experiência; conteudista 
e professor-mediador na segunda experiência e 
professor presencial na terceira experiência. Nos-
sas categorias de análise são: interação ; mediação 
; autonomia e produção de conteúdo. Queremos 
investigar como a criatividade contribui para cada 
uma delas na área de EAD. Nosso aporte teórico 
está fundamentado nas contribuições de Puccio 
e Saturnino de La Torre em  criatividade ; Juana 
Sancho; Otto Peters ; Belloni; Edméa Santos e Or-
estes Pretti em EAD; Libâneo , D. Schön e Isabel 
Alarcão na formação de professores e Malcolm 
Knowles na educação de adultos.Na parte me-
todológica ,em relação à pesquisa- ação, nossos 
autores-referência são Trip  e Ghedin e na análise 
de conteúdo  Bardin e Bauer , com suporte do 
software WebQDA desenvolvido pela  Universi-
dade de Aveiro (Portugal). Por ser objeto de uma 
dissertação de Mestrado iniciada em Fevereiro de 
2013 , essa pesquisa ainda se encontra em anda-
mento, devendo a parte de coleta de dados ser 
efetuada a partir de Dezembro desse ano.

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO 
BRASIL PÓS 1990 NA ÁREA DE 
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS: o caso do estado de 

Sergipe

Márcia Alves de Carvalho Machado – 
Mestranda do curso de Educação pela 

Universidade Tiradentes

As produções acadêmicas sobre as políticas 
públicas têm estado em constante crescimen-
to no Brasil. No campo da educação, a políti-
ca educacional, enquanto política pública de 
caráter social oferece uma vasta dimensão de 
possibilidades para estudos. Estas políticas de-
rivam da demanda social que é imposta pela 
dinâmica de transformação da própria socie-
dade e configuram-se como mecanismos regu-

latórios criados pelo Estado, que entre outros 
objetivos oferecem oportunidades de melhoria 
para a população. Nessa perspectiva, insere-
se na política educacional a preocupação em 
oferecer programas que objetivam elevar a 
escolaridade da população e, ainda mais re-
centemente, de universalizar a educação básica 
também para jovens e adultos. Na década de 
1990 iniciava-se um período de renovação por 
esforços a serem empregados em prol da edu-
cação em todo o mundo, tendo como um dos 
alvos a ser superado o significativo problema 
do analfabetismo de jovens e adultos. No Brasil 
a questão do analfabetismo é vista como um 
problema histórico e, para muitos estudiosos, 
paradoxalmente, distante de uma solução, fa-
zendo sentido nos dias atuais continuar pes-
quisando sobre o analfabetismo absoluto, as-
sim como definido nos censos demográficos, 
pois este é o único indicador que permite 
traçar a trajetória secular da educação no país. 
O analfabetismo desde 1872, manteve-se cres-
cente, assim permanecendo até a década de 
1980; apenas na década de 1990 tanto a taxa 
de analfabetismo quanto o número absoluto 
de pessoas analfabetas começam a apresentar 
uma queda lenta. Neste sentido, questiona-se: 
que fatos históricos e legais ocorridos a partir 
da década 1990 contribuíram para a queda do 
analfabetismo de jovens e adultos no Brasil? 
Quais legislações, planos e programas visaram 
à redução do analfabetismo neste período e 
seu grau de eficácia? Nesse contexto, como 
se configurou no estado de Sergipe a prob-
lemática do analfabetismo e a educação de 
jovens e adultos? O objetivo da investigação 
em andamento é: identificar e analisar as políti-
cas públicas de alfabetização de jovens e adul-
tos no Brasil e em Sergipe, a partir da LDB nº 
9394/1996, quanto à proposta político-ped-
agógica, à execução e aos resultados obtidos. 
De forma específica, pretende-se: identificar a 
relação das políticas públicas de alfabetização 
de jovens e adultos no Brasil e em Sergipe 
com as mudanças sócio-históricas e legais do 
período investigado; e caracterizar planos e 
programas implantados no âmbito estadual e 
federal visando à redução do analfabetismo de 
jovens e adultos no período de 1990, quanto 
à sua efetividade, a partir dos processos de-
senvolvidos, dos resultados publicados, e das 
representações que os atores desses processos 
construíram acerca deles. A metodologia será 
delineada pelas pesquisas bibliográfica e docu-
mental. Sendo etapas da segunda a seleção, 
catalogação e análise dos documentos legais 
relativos a temática. Nas análises será utilizado 
o método dialético, na perspectiva do materi-
alismo histórico, pois acredita-se que pensar 
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a educação de jovens e adultos pós 1990 no 
Brasil não seria possível sem antes considerar 
o processo histórico que culmina no contexto 
atual, e sem analisar as determinações legais, 
inclusive planos e programas que a ampara.

O DOCENTE DE ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO: A 

CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE

Niraildes Machado Prado (niraildes.
prado@gmail.com); Fabrícia Teixeira 

Borges (Orientadora) (fabricia.borges@
gmail.com).

A inclusão de alunos com necessidades educa-
cionais especializadas na rede regular de ensino 
vem provocando um significativo movimento de 
transformação de olhares e práticas pedagógicas. 
E a formação do especialista em Educação Espe-
cial é imprescindível para garantir a permanência 
e o sucesso desses alunos no contexto escolar. 
No ano de 2010, o Ministério da Educação (MEC), 
a Secretaria de Educação Continuada, Alfabeti-
zação, Diversidade e Inclusão (SECAD), em parce-
ria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) 
realizaram o primeiro curso de Especialização em 
Educação Especial - Formação Continuada para 
Professores de Atendimento Educacional Espe-
cializado - AEE. O trabalho desenvolvido por es-
ses professores deve ser realizado em parcerias 
com os outros profissionais da escola, entretanto, 
dividir responsabilidades e tarefas nem sempre 
é fácil. Somos diferentes, e esta diferença fica 
bastante evidenciada no cotidiano escolar, den-
tre outras coisas, quanto a definição acerca de 
quem é o profissional responsável pela educação 
dos indivíduos que apresentam necessidades 
educacionais especializadas.  Abordar sobre a 
prática destes profissionais, sua percepção a re-
speito de seu trabalho e se os outros profissio-
nais percebem a contribuição do trabalho por 
eles desenvolvido na inclusão de alunos com 
necessidades educacionais especiais é a questão 
central da presente pesquisa.  Norteado pelo fato 
de que o professor de atendimento educacional 
especializado desenvolve uma atividade diferen-
ciada dos demais no que diz respeito ao aluno, 
tanto em relação à especificidade do trabalho 
docente como ao que se refere à quantidade de 
alunos em sala. Esta pesquisa tem como objeto 
de estudo, a formação e a atuação do professor 
para o atendimento educacional especializado. 
Para compreender as peculiaridades desta for-
mação será imprescindível identificar como o do-
cente em AEE, de três escolas da rede municipal 

de Aracaju percebe-se ou são percebidos pelos 
outros professores nas atividades desenvolvidas 
no contexto escolar. Como objetivos específicos, 
pretende-se: Identificar a participação e atuação 
do professor de AEE no cotidiano escolar (con-
selho escolar; planejamento; atividades extras); 
Descrever as percepções dos pares em relação ao 
professor de AEE; E apresentar as especificidades 
da especialização que norteia a formação deste 
docente, em relação ao alunado e ao trabalho 
desenvolvido nas salas de recurso multifuncional. 
Para a obtenção do êxito referente aos objetivos 
aqui propostos, será realizada além da pesquisa 
bibliográfica, uma pesquisa de campo com en-
trevista a três (03) professores em exercício em 
salas de AEE, e mais três outros professores que 
atuam em sala regular e têm em sua turma alu-
nos atendidos no AEE. Como se trata de uma pes-
quisa em andamento, os resultados não poderão 
ser aqui apresentados, pois os dados ainda es-
tão sendo colhidos e analisados. Nesta pesquisa 
tem-se como referência bibliográfica de base a 
¿Política Nacional de Educação Especial com Per-
spectiva da Inclusão¿; o ¿Marxismo e filosofia da 
linguagem¿, de Bakhtin; ¿Linguagem e diálogo: 
as ideias linguísticas do círculo de Bakhtin¿ de 
Faraco e ¿Felicidade.¿ de Bauman.

AS INTERFACES DA EDUCAÇÃO 
À DISTÂNCIA: UM ESTUDO DE 
CASO NA DISCIPLINA ONLINE 

FUNDAMENTOS ANTROPLÓGICOS E 
SOCIOLÓGICOS NA UNIT

Francely da Silva Oliveira (frangeografa@
hotmail.com); Andrea Karla Ferreira Nunes 

andreaknunes@gmail.com

O uso das Tecnologias de Comunicação e Infor-
mação - TIC é iminente e está transformando as 
relações humanas em todas as suas dimensões: 
econômicas, sociais e no âmbito educacional não 
têm sido diferente. É cada vez mais evidente os 
impactos das tecnologias sobre a educação, ao 
tempo em que propõe alterações na relação 
ensino-aprendizagem, influenciando significati-
vamente as atividades educacionais. Intrínseco a 
esse contexto, ganha cada vez mais visibilidade e 
importância a Educação à Distância ¿ EAD, tendo 
em vista que essa modalidade de ensino tem 
atendido aos anseios de diferentes segmentos 
populacionais por educação inicial e continuada 
de boa qualidade e de fácil acesso, especialmente 
para a redução do déficit educativo e para a for-
mação de profissionais já inseridos no mercado. 
Partindo dessa premissa, a presente pesquisa tem 
como principal objetivo compreender a frequên-
cia irregular dos alunos nas interfaces da Edu-
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cação a Distância, elegendo como estudo de caso 
a disciplina Fundamentos Antropológicos e Soci-
ológicos na Universidade Tiradentes. Para tanto, 
definiu-se como objetivos específicos: identificar 
as potencialidades e fragilidades no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem a partir de referenci-
ais teóricos da Educação à Distância; Mapear a 
assistência do alunado no ambiente Virtual de 
Aprendizagem; e, compreender o processo de 
ensinagem na modalidade a distância com vis-
tas a contribuições respaldadas teórico-metodo-
logicamente para a eficiência/eficácia do campo. 
Optou-se pela Pesquisa Qualitativa, do tipo bibli-
ográfica-documental e de campo tendo como es-
tratégia de investigação o estudo de caso analíti-
co, tendo em vista que o estudo de caso contribui 
para a compreensão que temos dos fenômenos 
individuais, organizacionais, sociais e políticos. 
Como instrumentos para coleta de dados têm-
se os levantamentos bibliográfico-documental, 
análise das interfaces do ambiente virtual de 
aprendizagem e a inquirição, por meio de entre-
vistas e questionários previamente estruturados e 
aplicados aos professores que ministram a disci-
plina online Fundamentos Antropológicos e So-
ciológicos, professores criadores das interfaces e 
alunos de diferentes cursos da Unit, que cursaram 
a referida disciplina, por meio de amostragem, já 
que se trata de um universo relativamente exten-
so. As fontes bibliográfico-documentais utilizadas 
serão: documentos e bibliografias referentes ao 
surgimento e legalização da Educação à Distância 
no Brasil e na Universidade Tiradentes; Processo 
de Avaliação Educacional; Histórico das Tecno-
logias Contemporâneas e as interfaces dos Am-
bientes Virtuais de aprendizagem. Para a análise 
das fontes bibliográfico-documentais e dos ques-
tionários respondidos elegeremos as catego-
rias da apropriação e representação, educação a 
distância, interfaces e processos de ensinagem. 
O processo de análise a ser utilizado será o her-
menêutico-crítico, que consiste na abordagem 
crítica dos resultados obtidos pela análise inter-
pretativa. O estudo, ainda em andamento, deverá 
ser concluído em novembro de 2014.

A CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DE 
OBJETOS DE APRENDIZAGEM POR 

ALUNOS DO C. E. PROF. RAIMUNDO 
MENDONÇA DE ARAÚJO

Laís Thiele Carvalho de Souza (souza.
lais@gmail.com); Ronaldo Nunes Linhares 

(nuneslinhares.ronaldo8@gmail.com)

Durante as últimas décadas é notório o rápi-
do avanço dos recursos tecnológicos, tra-
zendo mudanças operacionais significativas 
em vários setores, inclusive na educação que, 
vem utilizando esses recursos no cenário es-
colar como forma de, não só a acompanhar 
essa revolução tecnológica, como aperfeiçoar/
preparar alunos e professores para essa era 
digital. Acompanhando esse contexto edu-
cacional, uma das propostas do projeto Arte 
com Ciência é disseminar a cultura digital nas 
escolas contempladas com o projeto através 
de ações que incentive os alunos a produção 
de objetos de aprendizagem como meio de 
implementar uma rede de conhecimentos que 
vise o compartilhamento de objetos educacio-
nais.  Neste cenário, a presente pesquisa de 
natureza qualitativa, tem o intuito de com-
preender a aprendizagem colaborativa a par-
tir da produção de objetos de aprendizagem 
construído por alunos do ensino médio do 
Colégio Estadual Professor Raimundo Men-
donça de Araújo envolvidos no projeto Arte 
com Ciência, para tal optou-se como estraté-
gia de investigação o estudo de caso.  Consid-
erando o objetivo desta pesquisa de natureza 
qualitativa, o desenvolvimento deste estudo 
será norteado com o conceito de objeto edu-
cacional de Handa e Silva (2006), o conceitos 
de aprendizagem de Vygotsky (1994) e Piaget 
(1990) , os fundamentos da tecnologia da in-
teligência coletiva e cibercultura proposto por 
Lévy (1998) e análise de conteúdo proposto 
por Richardson (2011), tendo como fonte de 
dados bibliográfica e entrevistas. Espera-se 
com essa pesquisa mostrar que a produção de 
objetos educacionais desenvolvido por alu-
nos, proporciona aos mesmos a construção do 
conhecimento e aquisição de habilidades de 
forma colaborativa, além de modificar o perfil 
do aluno para sujeito ativo em sala de aula.
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ENGENHARIA DE PROCESSOS

SÍNTESE DE SÍLICA PELA TÉCNICA 
SOL-GEL EMPREGANDO LÍQUIDOS 

IÔNICOS PRÓTICOS COMO ADITIVOS

Maria Vanessa Souza Oliveira/
Oliveira.mvso@gmail.com; Matheus 

Albuquerque de Oliveira Silva/matheus_
albuquerque883@hotmail.com; Matheus 

Mendonça Pereira/matheus.pereira@ua.pt; 
Silvana Mattedi/silvana@ufba.br; Cleide 
Mara Faria Soares /cleide18@yahoo.com.

br; Álvaro Silva

Enzimas Imobilizadas ou biocatalisadores têm 
sido amplamente utilizados em diversos pro-
cessos, seja em escala laboratorial ou industrial, 
devido às vantagens frente aos catalisadores 
químicos como alta atividade catalítica, especifi-
cidade, condições brandas de temperatura e 
pressão, não toxicidade e possíveis de reutili-
zação. Existem diversos materiais que podem 
ser utilizados como suportes para a imobili-
zação de enzimas e/ou células, no entanto não 
há nenhum suporte universal para todas as en-
zimas e as suas aplicações, o que torna o de-
senvolvimento de materiais apropriados objeto 
de importante estudo visando contribuir para 
o desenvolvimento de novos processos. Neste 
contexto o objetivo deste trabalho foi prepa-
rar e caracterizar suportes de sílica por meio 
da técnica sol-gel empregando líquidos iônicos 
próticos (LIPs) baseados em ácido pentanóico, 
como aditivos. As matrizes hidrofóbicas de sílica 
foram preparadas por meio da técnica sol-gel 
utilizando pentanoato de monoetanolamina, 
pentanoato de dietanolamina ou pentanoato 
de metilmonoetanolamina e sem LIP como con-
trole. Para retirada do excesso dos LIPs foi utili-
zada lavagem por soxhlet seguida por secagem 
em estufa (2h) e obtenção da granulometria 
desejada (42-60 mesh). Os suportes foram car-
acterizados por espectroscopia de infravermel-
ho com transformada de Fourier - FTIR e com 
adsorção e dessorção de nitrogênio no que diz 
respeito à estrutura morfológica. Para teste da 
atividade catalítica foram realizadas imobili-
zações por ligação covalente de lipase de Bur-
kholderiacepacia (BC) nos suportes sintetizados 
e a atividade foi avaliada por meio da hidrólise 
do azeite de oliva. Os suportes preparados não 
apresentaram bandas de líquidos iônicos no es-
pectro de FTIR, demonstrando a remoção destes 
aditivos da superfície do suporte formado. Em 
relação à estrutura morfológica do suporte de 
sílica foram constatadas alterações com a adição 
dos LIPs. A matriz hidrofóbica em que se em-
pregou o pentanoato de monoetanolamina evi-
denciou o maior volume de poros (0,683 cm³/g), 
porém a maior atividade de hidrólise foi regis-

trada quando o pentanoato de dietanolamina 
foi utilizado (482,57 U/g) indicando um aumento 
em torno de 75% quando comparado com o 
suporte imobilizado sem adição de LIP. Com 
base nestes resultados foi possível observar 
um efeito positivo da adição de LIPs durante 
a produção de suporte, tornando-os como im-
portantes aditivos para a imobilização de BC 
por ligação covalente.

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS 

COMPOSTOS POR ACETONITRILA 
PARA A EXTRAÇÃO DE VANILINA

Cardoso, G. B. (Engenharia de Processos-
UNIT, gulider@yahoo.com.br), Lima, 
A. S. (Engenharia de Processos-UNIT, 

Álvaro_lima@itp.org.br), SOARES, C. M. 
F. (Engenharia de Processos-UNIT, cleide_

mara@itp.org.br)

A literatura mostra que os sistemas aquosos 
bifásicos (SABs) são amplamente empregados 
na purificação de biomoléculas, pois propiciam 
alto grau de purificação e recuperação. Os SABs 
utilizam componentes que apresentam baixo 
custo de operação e evidenciam o seu poten-
cial de aplicação a nível industrial. Um grande 
número de compostos foram utilizados para 
a formação dos SABs, dentre eles podemos 
destacar polímeros como polietilenoglicol, sais 
inorgânicos, álcoois e mais recentemente líqui-
dos iônicos e acetonitrila. Este trabalho teve 
como objetivo a construção de diagramas de 
fases para sistemas baseados em acetonitrila e 
poliois (glicerol, eritritol, xilitol, sorbitol e malti-
tol), utilizando o ajuste proposto por Merchuck 
e colaboradores e em seguida aplicar os sis-
temas propostos na partição de vanilina. Ob-
servou-se que a capacidade de separação de 
fases depende diretamente do número de rad-
icais hidroxil presentes na estrutura molecular 
dos poliois, e que o maior número destes rad-
icais permitem a maior facilidade de formação 
de SABs. A partição da biomolécula também 
foi avaliada para determinar a aplicabilidade 
destes sistemas como técnica extrativa alter-
nativa. Os pH das fases variaram entre 4,70-
5,54 na fase de topo e de 5,62-6,82 na fase de 
fundo. Os coeficientes de partição da vanilina 
variaram entre 7 e 67, ou seja a biomolécula 
migra para a fase de topo (rica em acetonitrila). 
As recuperações da vanilina foi maior que 90% 
em todos os sistemas utilizados.
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ANÁLISE DE COMPOSTOS 
SULFURADOS VIA CROMATOGRAFIA 

GASOSA

Carvalho, A. S*; Campos, K. V*; Oliveira, 
M*; Egues, S. M. S*, Freitas, L. S; Instituto 

de Pesquisa e Tecnologia-ITP, PEP/
Universidade Tiradentes, Aracaju, SE, 

Brasil. Departamento de Química, 
Universidade Federal de Sergipe  UFS, São 
Cristóvão, SE, Brasil. aialasc@hotmail.com

Com o crescente aumento da população e da 
atividade industrial, o tratamento do petróleo, 
assim como a proteção do meio ambiente, 
tem se tornado uma das principais preocu-
pações da sociedade moderna. A grande 
questão do petróleo são seus constituintes 
que possuem heteroátomos, como enxofre, 
nitrogênio, oxigênio e metais. Dentre estes, os 
compostos sulfurados destacam-se por está 
presente em todos os tipos de petróleo, sua 
presença é altamente indesejável, pois con-
correm para aumentar a polaridade dos óleos, 
são os responsáveis pela corrosividade dos 
produtos do petróleo, contaminam os cat-
alisadores utilizados nos processos de refino, 
e causam poluição atmosférica, através dos 
gases gerados durante a combustão. Este tra-
balho tem por objetivo desenvolver e compa-
rar metodologias de análise para detecção de 
compostos sulfurados utilizando detectores 
de fotoionização e detector de espectrome-
tria de massas. Os métodos utilizaram com-
postos sulfurados (Tiofeno, 2,5-Dimetiltiofeno, 
Dibenzotiofeno, 2-Metiltiofeno, 3-Metilben-
zotiofeno, 3-Metilbenzo(b) Tiofeno-2-carbox-
aldeido e Thianaftenico) e a fração petróleo 
constituídos de hidrocarbonetos aromáticos 
e compostos sulfurados. As análises croma-
tográficas foram realizadas em cromatógrafo 
a gás (Shimadzu GC-17A) com detector de fo-
toionização (PID) e em cromatógrafo gasoso 
com detector de espectrometria de massas 
(GC/MS QP 5050A, Shimadzu). A separação 
em coluna capilar RTX-5MS (5% fenil e 95% 
metilpolissiloxano, 30 m × 0,25 mm, 0,25 
&#956;m), fluxo de 1 ml min-1 e split 1:20. Os 
resultados encontrados utilizando o sistema 
GC-PID foram altamente satisfatórios, quando 
comparada às outras técnicas. A detecção se-
letiva dos compostos sulfurados apresentou 
maior estabilidade e capacidade de quantifi-
car em níveis de µg L-1. O detector também 
minimizou a identificação compostos indese-
jáveis que normalmente são encontrados por 
outras técnicas GC/MS.
.

DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS 

COMPOSTOS POR ACETONITRILA 
PARA A EXTRAÇÃO DE VANILINA

Cardoso, G. B. (Engenharia de Processos-
UNIT, gulider@yahoo.com.br), Lima, 
A. S. (Engenharia de Processos-UNIT, 

Álvaro_lima@itp.org.br), SOARES, C. M. 
F. (Engenharia de Processos-UNIT, cleide_

mara@itp.org.br)

A literatura mostra que os sistemas aquosos 
bifásicos (SABs) são amplamente empregados 
na purificação de biomoléculas, pois propi-
ciam alto grau de purificação e recuperação. 
Os SABs utilizam componentes que apresen-
tam baixo custo de operação e evidenciam o 
seu potencial de aplicação a nível industrial. 
Um grande número de compostos foram 
utilizados para a formação dos SABs, dentre 
eles podemos destacar polímeros como poli-
etilenoglicol, sais inorgânicos, álcoois e mais 
recentemente líquidos iônicos e acetonitrila. 
Este trabalho teve como objetivo a construção 
de diagramas de fases para sistemas basea-
dos em acetonitrila e poliois (glicerol, eritritol, 
xilitol, sorbitol e maltitol), utilizando o ajuste 
proposto por Merchuck e colaboradores e 
em seguida aplicar os sistemas propostos na 
partição de vanilina. Observou-se que a ca-
pacidade de separação de fases depende di-
retamente do número de radicais hidroxil pre-
sentes na estrutura molecular dos poliois, e 
que o maior número destes radicais permitem 
a maior facilidade de formação de SABs. A 
partição da biomolécula também foi avaliada 
para determinar a aplicabilidade destes siste-
mas como técnica extrativa alternativa. Os pH 
das fases variaram entre 4,70-5,54 na fase de 
topo e de 5,62-6,82 na fase de fundo. Os coe-
ficientes de partição da vanilina variaram entre 
7 e 67, ou seja a biomolécula migra para a fase 
de topo (rica em acetonitrila). As recuperações 
da vanilina foi maior que 90% em todos os sis-
temas utilizados.
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ESTUDO PARA A DETERMINAÇÃO 
DO TEMPO DE RESIDÊNCIA (DTR) EM 

REATOR FOTO-ELETROQUÍMICO

otavioleite@hotmail.com, katlinbarrios@
gmail.com,ebcavalcanti@gmail.com

Os processos oxidativos avançados (POA) e o 
uso de seus reatores são exaustivamente es-
tudados para utilização em diversos processos 
de produção industrial, assim como no trata-
mento dos efluentes domésticos e industriais. 
O comportamento das espécies químicas den-
tro do reator é um dos principais fatores re-
sponsáveis pelo rendimento das reações, para 
a caracterização do reator é necessário encon-
trar um modelo da distribuição do tempo de 
residência. Para obter o conhecimento prévio 
do escoamento do reator foto-eletroquímico 
proposto para o tratamento de efluentes pelo 
LTRE/ITP, foi determinado o tempo médio de 
residência, o espalhamento da distribuição 
e a assimetria do escoamento em 4 vazões 
volumétricas diferentes, QV (100, 200, 300, 
400 L h-1), para escolher a vazão  ideal para o 
tratamento de efluentes gerada pelo processo 
de biocombustível por transesterificação do 
óleo.O objetivo do trabalho foi caracterizar o 
reator foto-eletroquímico proposto através do 
estudo de distribuição do tempo de residência 
(DTR) e determinar a melhor condição hidrod-
inâmica.Foi utilizado um reator de fluxo do 
tipo pistonado. O reator possui eletrodos em 
formato cilíndrico dispostos de forma concên-
trica com altura de 480 mm, diâmetro externo 
do vaso do reator de 100 mm, onde o ânodo 
tipo DSA (DeNora@), 60mm de diâmetro. O 
cátodo constituído de aço inox 316 perfurado 
com 80mm de diâmetro. A lâmpada de luz UV 
se encontrava abrigada no interior de uma 
camisa de quartzo posicionada no eixo lon-
gitudinal, no interior do reator. O volume do 
reator foi de 3 L. A alimentação do sistema foi 
feita com água, de forma que fosse possível 
variar a vazão volumétrica que era monito-
rada por um rotâmetro. O traçador escolhido 
foi o cloreto de sódio (NaCl) com uma con-
centração de 3 mol L-¹ e o volume injetado 
foi de 5 mL. Baseado nos dados registrados, 
foi possível obter uma série de curvas, que 
representam a concentração do traçador ao 
longo do tempo, e assim, determinar que as 
Qv 300 e 400 L h-1 apresentaram os menores 
desvios das médias dos tempos de residên-
cia, indicando assim menor espalhamento da 
concentração do traçador ao longo do tempo. 
Foi possível observar que o tempo médio de 
residência foi de 36,12 e 27,04 s para 300 e 400 

L h-1 respectivamente. Foi constatado que o 
reator pode trabalhar com Qv de 300 e 400 L 
h-1 pois possuem as menores zonas mortas 
entre as 4 Qv estudadas. Nas vazões indicadas 
o reator apresenta um comportamento próx-
imo ao modelo pistonado, em quanto que 
as Qv100 e 200 L h-1  afastam-se do modelo 
proposto apresentando um espalhamento in-
termediário da mistura das espécies químicas.

EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE 
CAPSAICINA EM PIMENTAS DO 

GÊNERO CAPSICUM: UM ESTUDO 
UTILIZANDO SISTEMAS AQUOSOS 

BIFÁSICOS.

Poliane Lima Santos (Doutoranda Engenharia 
de Processos  UNIT/polianels@hotmail.com); 
Lana Naiadhy Silva Santos (Farmácia  UNIT/

lana_pharma@live.com); Job Torres dos 
Santos (job_torres14@hotmail.com); Cleide 

Mara Faria Soares (Professora e Pesquisadora 
do PEP  UNIT e LPA  ITP/cleide18@yahoo.

com.br); Álvaro Silva Lima (Professor e 
pesquisador do PEP  UNIT e LPA  ITP/

aslima2001@yahoo.com.br).   

As pimentas do gênero Capsicum são cultiva-
das em todas as regiões do Brasil e apresentam 
potencial de aplicação na indústria alimentícia, 
cosmética e farmacêutica. Sua principal carac-
terística é a pungência, decorrente da presença 
da capsaicina em sua composição. A capsaicina 
possui diversas propriedades funcionais e am-
pla aplicabilidade, sendo então necessário o 
desenvolvimento de técnicas de extração e pu-
rificação com alta eficiência e capacidade de re-
cuperação da biomolécula para que esta possa 
ser melhor utilizada pelas indústrias. Métodos 
de extração convencionais utilizando solvente 
orgânico a frio e a quente e não convencion-
ais assistidos por ultrassom e micro-ondas são 
conhecidos pela utilização de grandes quanti-
dades de solvente e grau de sofisticação dos 
equipamentos. Neste contexto, a metodolo-
gia por Sistema Aquoso Bifásico (SAB) apre-
senta-se como alternativa para purificação de 
biomoléculas devido à sua eficiência, biocom-
patibilidade e simplicidade. Desta forma, este 
trabalho tem o objetivo extrair e purificar a 
capsaicina presente em frutos do gênero Cap-
sicum, utilizando métodos convencionais e não 
convencionais para extração e o sistema aquo-
so bifásico composto por acetonitrila e líquidos 
iônicos baseados em colina (cloreto de colina, 
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bitartarato de colina e dihidrogenocitrato de 
colina) para a purificação. Foram realizadas ex-
trações com a pimenta malagueta (Capsicum-
frutescens) pelo método convencional com sol-
vente a frio utilizando 2-propanol, 1-propanol, 
etanol, metanol, acetonitrila e água, como sol-
ventes e os resultados obtidos mostraram que 
o 1-propanol foi mais efetivo na extração da 
capsaicina (2,99 mg/g de pimenta seca madura 
e 2,68 mg/g de pimenta seca verde), utilizando 
a acetonitrila os valores foram 2,66 mg/g de pi-
menta seca madura e 2,02 mg/g de pimenta 
seca verde e, além disso, notou-se que há difer-
ença no teor de capsaicina entre os estágios de 
maturação, sendo observado que à medida que 
o fruto amadurece, aumenta a concentração da 
biomolécula. Com relação ao sistema aquoso 
bifásico, foram construídos os diagramas de 
fases (curva binodal, linhas de amarração e 
comprimento das linhas de amarração), feitos 
os ajustes segundo o modelo matemático de 
Merchuck (1998) e calculados os coeficientes 
de partição e eficiência da extração. Os resulta-
dos mostraram que a capsaicina possui maior 
afinidade pela fase de topo, rica em acetonitri-
la, e que os melhores valores para o coeficiente 
de partição (KCAP = 18,9 para o sistema A (30% 
colina + 40% acetonitrila) e 26,3 para o sistema 
B (40% colina + 35% acetonitrila)) e eficiência 
de extração (EECAP = 91,3% para o sistema A 
e 92,2% para o sistema B) foram encontrados 
utilizando o cloreto de colina.

SOLUBILIDADE DE DIÓXIDO DE 
CARBONO EM MISTURAS DE ÁGUA/

MEG/NaCl

João Henrique Bernardo Amaral Filho, 
(Engenharia de Petróleo/UNIT/joao_
sube0@hotmail.com); Fabiane Santos 

Serpa (PEP/UNIT/fabianeserpa@gmail.
com); Reginaldo Scariot Vidal (PEP/UNIT/
regy_vidal@yahoo.com.br); Ronnie Matos 
Tavares Feitosa (Engenharia de Petróleo/

UNIT/ronnie-nv@hotmail.com); Elton 
Franceschi (Professor e Pesquisador do 
PEP/UNIT/elton@itp.org.br); Cláudio 

Dariva (Professor e Pesquisador do PEP/
UNIT/claudio_dariva@itp.org.br)

A solubilidade de gases em líquidos destaca-se 
como um importante tema de estudo nos pro-
cessos químicos, uma vez que o contato en-
tre fases gasosas e líquidas é frequentemente 
encontrado em operações petrolíferas, em 

particular em sistemas envolvendo o processo 
de regeneração de monoetilenoglicol (MEG) 
em plantas de produção de gás natural. En-
tretanto, durante o processo de regeneração 
ocorrem efeitos indesejáveis: o glicol dissolve 
certos componentes gasosos e, além disso, 
reduz a solubilidade dos sais provenientes 
da água de produção, como por exemplo o 
cloreto de sódio (NaCl) que é encontrado em 
grandes quantidades. Assim, a fim de conce-
ber, operar e otimizar sistemas de regener-
ação de MEG eficazes, é necessário conhecer 
o comportamento termodinâmico intrínseco a 
esse processo. (METODOLOGIA/OBJETIVOS): 
O trabalho aqui desenvolvido teve por finali-
dade mensurar a solubilidade do dióxido de 
carbono (CO2) em misturas MEG/ÁGUA/NaCl 
em função da temperatura, da pressão e da 
concentração da mistura. Os experimentos 
foram realizados em temperaturas de 298 e 
308,15 K, em pressões de até 5 bar, em distin-
tas frações molares da mistura líquida MEG/
ÁGUA: 0, 50 e 100 mol % e concentrações de 
sal (0,6 e 1,1 molal). A metodologia empre-
gada tem com base uma técnica de expansão 
de gases, onde o gás é mantido numa célula 
em condições conhecidas de temperatura e 
pressão e, posteriormente, transferido para a 
célula que contém a mistura líquida. (RESUL-
TADOS): Os resultados indicam que pressão e 
temperatura têm efeitos positivo e negativo, 
respectivamente, sobre a solubilidade do CO2 
na fase líquida. A adição de MEG na mistura 
líquida aumenta sensivelmente a quantidade 
de dióxido de carbono dissolvido na solução. 
Por outro lado, a solubilidade do CO2 diminui 
com o aumento da concentração de sal na 
mistura (efeito salting-out).

ESTERIFICAÇÃO EM MINIEMULSÕES 
VIA ÁCIDO SULFÚRICO E ÁCIDO 
DODECILBENZENOSULFÔNICO

Joanna Silva Santos (Doutorado em Eng. 
de Processos, PEP/UNIT, joannaposgrad@
hotmail.com) Alexandre Patrick de Leão 
Craig (Graduação em Eng. de Petróleo, 

UNIT, xandre.patrick@gmail.com), Cláudio 
Dariva (PEP/UNIT, claudio.dariva@yahoo.

com.br), Montserrat Fortuny (PEP/, 
fhmontse@yahoo.es)

Os ésteres são imprescindíveis para a 
produção de flavorizantes, sabões, perfumes, 
cosméticos, biocombustíveis e medicamen-
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tos, i.e., para produtos de valor agregado. A 
esterificação em miniemulsões indica ser um 
processo favorável para a obtenção dos mes-
mos. A água constitui a fase contínua de uma 
emulsão que contém gotículas hidrofóbicas 
de tamanhos nanométricos e, para a estabi-
lização da emulsão, um agente tensoativo é 
necessário. Neste contexto, as MEs com ta-
manho de gotas de 200 nm têm sido explo-
radas como nanoreatores para esterificações 
catalisadas por dodecilbenzenosulfônico, um 
catalisador ácido, e por enzimas. Os ácidos 
sulfônicos apresentam uma elevada atividade 
catalítica, a exemplo dos ácidos sulfúrico e 
dodecilbenzenosulfônico, sendo o último 
considerado também um surfactante. (OBJE-
TIVO) O presente trabalho teve por objetivo 
a investigação das miniemulsões para con-
duzir reações de esterificação de ácido oleico 
a 50°C por 6 h. As proporções mássicas dos 
catalisadores investigadas foram 1 e 5% (m/
mácido oleico) de ácido sulfúrico e 2% (m/
mtotal) de ácido dodecilbenzenosulfônico. 
(RESULTADOS) Os resultados indicaram que o 
ácido sulfúrico não favorece a reação de es-
terificação destes sistemas, já que os mesmos 
contêm em torno de 90% (m/mtotal) de água 
e tem sido demonstrado que o ácido sulfúrico 
em meio aquoso perde a sua ação catalítica, 
além da solvatação preferencial dos prótons 
catalíticos pela água sobre o álcool. Por outro 
lado, o emprego do ácido dodecilbenzeno-
sulfônico resultou em uma conversão bem 
mais significativa, em torno de 80 % (m/m). 
(CONCLUSÃO) Os resultados indicaram que 
é possível conduzir reações de esterificação 
em miniemulsões, porém ainda é necessário 
compreender melhor a fenomenologia da for-
mação de miniemulsões como nanoreatores.

MONITORAMENTO ON-LINE DA 
POLIMERIZAÇÃO EM MINIEMULSÃO 
EM PRESENÇA DE LÍQUIDO IÔNICO 

VIA ESPECTROFOTOMETRIA DE 
INFRAVERMELHO PRÓXIMO

Leila Medeiros Santos (PEP/UNIT e NUESC/
ITP, lheumedeiros@gmail.com), Monique 
de Jesus Amaral (Curso de Engenharia de 

Petróleo/UNIT e NUESC/ITP, nike_amaral@
hotmail.com), Mariana Calazans Oliveira 
(Curso de Engenharia de Petróleo/UNIT e 
NUESC/ITP, maryana.calazans@hotmail.

com), Cláudio Dariva (PEP/UNIT e NUESC/
ITP, claudio.dariva@yahoo.com.br), Elton 

Franceschi (PEP/UNIT e NUESC/ITP, elton@
itp.org.br), Montserrat Fortuny (PEP/

UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@yahoo.es), 
Alexandre Ferreira Santos (PEP/UNIT e 

NUESC/ITP, alexfsantos@itp.org.br)

Nos últimos anos, o processo de polimerização 
em miniemulsão vem sendo amplamente es-
tudado, devido a sua aplicação em diversas 
áreas, como na polimerização em meio aquo-
so disperso, na produção de partículas de 
polímeros híbridos, na produção de partículas 
poliméricas com morfologias especiais, dentre 
outros. Comparativamente a outros processos 
de polimerização, o processo em miniemulsão 
apresenta algumas vantagens competiti-
vas, tais como o controle das formações de 
partículas e no que tange à incorporação de 
compostos nas nanopartículas de polímeros 
formadas durante a reação. Neste contexto, 
os líquidos iônicos baseados em sais de imi-
dazólio constituem uma categoria de estabili-
zantes recentes com potencial para aplicações 
em reatores de síntese polimérica. A atuação 
destas espécies na polimerização ainda é pou-
co conhecida, requerendo, portanto, estudos 
sistemáticos de caracterização e monitora-
mento. Dentre as técnicas de monitoramento 
disponíveis, a espectrofotometria no infraver-
melho próximo (NIR) vem sendo utilizada com 
sucesso na avaliação de propriedades de sis-
temas de polimerização, porém, ainda é pou-
co aplicada no processo de polimerização em 
miniemulsão. Desta forma, o objetivo deste 
trabalho é desenvolver estratégias de moni-
toramento on-line de reações de polimeri-
zação em miniemulsão, utilizando o líquido 
iônico (LI) como emulsificante em presença de 
diferentes monômeros. Os monômeros avali-
ados foram o metacrilato de metila (MMA) e 
o estireno (STY). Os emulsificantes utilizados 
foram o dodecilsulfato de sódio (SDS), o líqui-
do iônico Cloreto de 1-Dodecil-3-Metilimida-
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zolio (LI) e o Triton X-405. O co-estabilizante 
estudado foi o hexadecano (HD), no qual, var-
iou-se sua concentração em 1%, 4% e 7% em 
massa no meio reacional. O iniciador aniônico 
usado foi o persulfato de potássio (KPS) sob 
a concentração de 1% no meio reacional e a 
água miliq foi empregada como meio contín-
uo da reação. O procedimento experimental 
tem início com a mistura dos emulsificantes 
(SDS e Triton X405), e após uma série de en-
saios substituiu-se o SDS pelo LI. As reações 
foram conduzidas num reator encamisado 
e as amostras eram retiradas em intervalos 
regulares ao longo do tempo. A coleta de es-
pectros ocorreu de forma in-situ em intervalos 
de 5 minutos durante as reações. As curvas 
espectrais foram associadas às propriedades 
do meio reacional, como o diâmetro médio 
das partículas, conversão, número de partícula 
e área superficial através da regressão linear 
baseada na técnica dos mínimos quadrados 
parciais (PLS, ou PartialLeastSquares) gerando 
os modelos de calibração. Tais modelos foram 
aplicados para a predição de propriedades do 
látex em tempo real durante as reações. Os re-
sultados mostram que a estratégia de monito-
ramento adotada é excelente para a predição 
das propriedades poliméricas estudadas. Ob-
servou-se também uma maior estabilidade no 
diâmetro das partículas em presença de LI, 
além de um menor tempo reacional, mesmo 
em ensaios contendo uma menor concen-
tração do co-estabilizante, fato não observado 
quando utilizado o SDS. Além disso, foi pos-
sível estruturar modelos eficazes de calibração 
e validação para as diferentes propriedades. 
Neste contexto, pode-se concluir que o es-
pectrofotômetro NIR é sensível à dinâmica da 
reação de polimerização em miniemulsão em 
presença de LI, confirmando assim o aspecto 
promissor da tecnologia NIR no monitora-
mento de propriedades do látex.

SÍNTESE DE ELETRODOS DE 
Ti/(RuO2)0,5(SnO2)0,5, Ti/

(RuO2)0,8(SnO2)0,2, Ti/
(RuO2)0,5(CeO2)0,5 E Ti/

(RuO2)0,8(CeO2)0,2 PELOS 
MÉTODOS DO LIQUIDO IÔNICO E 

PECHINI PARA A DEGRADAÇÃO DE 
ATRAZINA

Tarciso Éder Santana Santos (Doutorado 
no PEP/UNIT e LEN/ITP, tarcisounit@

yahoo.com.br), KatlinIvon Barrios Eguiluz 
(Professora e pesquisadora do PEP/UNIT 

e LEN/ITP, katlinbarrios@gmail.com)
Giancarlo Richard Salazar Banda (Professor 

e pesquisador do PEP/UNIT eLEN/ITP, 
gianrsb@gmail.com).

O uso de herbicidas 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 in-
dustrial destas substâncias, com o conseqüente 
incremento na produção de resíduos poluentes, 
que muitas vezes, são descartados diretamente 
no meio ambiente. Assim, neste trabalho foram 
desenvolvidos ânodos dimensionalmentees-
táveis -ADEs de Ti/(RuO2)0,5(SnO2)0,5, Ti/
(RuO2)0,8(SnO2)0,2, Ti/(RuO2)0,5(CeO2)0,5e 
Ti/(RuO2)0,8(CeO2)0,2 utilizando os métodos 
decomposição térmica de cloretos usando o 
líquido iônico metilimidazóliohidrogenossulfa-
to como solvente (método do LI) e o método 
Pechini, os quais foram utilizados em sistemas 
eletroquímicos para tratamento de efluentes 
líquidos. Foram avaliadosa eficiência do mé-
todo de preparo na síntese dos ADEs e o de-
sempenho dos eletrodos na degradação elet-
roquímica do herbicida atrazina. 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 utilizando os métodos Pe-
chini e LI. Em seguida foi realizado um trata-
mento térmico nos eletrodos preparados pelos 
diferentes métodos. Finalmente, os eletrodos 
obtidos foram caracterizados fisicamente por 
microscopia eletrônica de varredura e difrato-
metria de raios X e eletroquimicamente por 
voltametria cíclica. Todos os suportes de titânio 
apresentaram maior aderência das camadas 
após o pré-tratamento. Os eletrodos obtidos 
usando o método LI apresentaram um recobri-
mento mais homogêneo do que aqueles obti-
dos pelo método Pechini para ambas as com-
posições. As voltametrias cíclicas mostraram 
perfis característicos de óxidos metálicos e uma 
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maior área eletroativa para as composições Ti/
(RuO2)0,5(CeO2)0,5e Ti/(RuO2)0,8(CeO2)0,2.
As análises de degradação de atrazina reali-
zadas por espectroscopia UV-vis mostraram 
que todos os eletrodos contendo cério e ob-
tidos pelos métodos Pechini e LI se mostraram 
eficientes nas eletrólises realizadas aplicando 
uma densidade de corrente de 6,5mA cm-2. 
O eletrodo obtido pelo método de decom-
posição térmica de cloretos com composição 
Ti/(RuO2)0,8(CeO2)0,2 apresentou a maior 
eficiência dentre os outros, chegando a degra-
dar 85,3% do herbicida atrazina em 2 h de 
tratamento. Por outro lado, os maiores valores 
de degradação do herbicida atrazina para o 
eletrodo de composiçãoTi/(RuO2)0,8(SnO2)0,2 
foram obtidos pelo eletrodo sintetizado pelo 
método Pechini, neste caso com uma degra-
dação na ordem de 61,0%.

TERMOLIQUEFAÇÃO DA TORTA DE 
GIRASSOL: UTILIZANDO ETANOL 

SUPERCRÍTICO

Cleiton José Rodrigues dos Santos 
<Cleitonengelet@ig.com.br>, 

Elton Franceschi <elton@itp.org.
br>, Cesar Costapinto Santana 

<cesarcsantana@gmail.com>, Carlos 
Eduardo Soares Nunes <dudu.edu.

soares@hotmail.com>, Claudio Dariva 
claudio_dariva@itp.org.br;Montserrat 

FortunyHeredia<Montserrat_Fortuny@
itp.org.br>, Alexandre Ferreira Santos 

<alexfsantos@itp.org.br>.

As fontes de biomassa de maior destaque são 
as geradas nos setores florestais e agrícolas, 
mais especificamente os resíduos da produção 
do óleo das sementes oleaginosas, tais como 
o girassol, que é fonte de matéria prima abun-
dante, no Brasil. O girassol tem assumido um 
papel cada vez mais significativo, por possuir 
entre 38 e 50% de óleo.  A semente de girassol 
destaca-se como fonte de óleo vegetal por ser 
um grão que oferece alto padrão de qualidade 
de bio-óleo. Entretanto, dentre os subprodu-
tos oriundos do processo de conversão dessa 
matéria prima estão à casca e a torta. (OBJE-
TIVO) O presente trabalho visa à produção de 
bio-óleo utilizando a torta de girassol na pre-
sença de etanol supercrítico, em diferentes 
condições experimentais. (METODOLOGIA) 
Uma unidade de alta pressão foi adaptada para 
suportar os experimentos, utilizando o etanol 

como solvente, a temperaturas variando de 250 
ºC a 550ºC, com taxa de aquecimento de 5 e 
30ºC/min, na pressão de 150 bar e vazão de 
solvente de 1 ml/min. (RESULTADOS) Na faixa 
de temperatura investigada pode-se observar 
uma maior rendimento, em termos de bio-óleo 
produzido nas três etapas delimitadas (Aqueci-
mento, Craqueamento e Coleta), quando uti-
lizou-se a taxa de aquecimento de 30ºC/min. 
Esse fato decorre da existência de uma maior 
conversão da biomassa na taxa em questão. 
Pode-se também notar que a medida que se 
elevou a temperatura junto com ela aumentou 
o processo de conversão sendo este fato con-
dizente com os resultados obtidos na literatura.

DESEMULSIFICAÇÃO DE 
EMULSÕES DE PETRÓLEO PESADO 

USANDO LÍQUIDO IÔNICO BIS 
(TRIFLUOROMETILSULFONIL) DE 
1-DODECIL-3-METILIMIDAZÓLIO

Elisângela Batista da Silva (Programa 
de Pós-graduação em Engenharia 
de Processos/UNIT e NUESC/ITP, 

zanelibatista@hotmail.com.br), Milson 
dos Santos Barbosa (Graduação em 

Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/
ITP, barbosamilson@hotmail.com), 

Mayara Paes de Brito (Graduação em 
Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/
ITP, mayara.paes@globo.com), Cláudio 

Dariva (Programa de Pós-graduação 
em Engenharia de Processos/UNIT e 

NUESC/ITP, Claudio.dariva@yahoo.com.
br ) , Elton Franceschi (Programa de Pós-
graduação em Engenharia de Processos/

UNIT e NUESC/ITP, elton_franceschi@
itp.org.br ) Alexandre Ferreira Santos 

(Programa de Pós-graduação em 
Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/
ITP, alexfsantos@hotmail.com, Denisson 

Santos((Programa de Pós-graduação 
em Engenharia de Processos/UNIT e 

NUESC/ITP  denis_s_santos@hotmail.com) 
Montserrat FortunyHeredia (Programa 
de Pós-graduação em Engenharia de 

Processos/UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@
yahoo.es)

As novas descobertas de óleos cada vez mais 
pesados, com altas viscosidades e elevada 
acidez, são um grande desafio para a indús-
tria de petróleo. No caso de óleos pesados, 
as emulsões são mais estáveis devido a vários 
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fatores, entre eles: a alta viscosidade do óleo 
que impede o movimento das gotas de água 
dispersas em óleo e impossibilita a sua coa-
lescência e a maior quantidade de emulsifi-
cantes naturais presentes nos óleos pesados. 
Em termos de garantia de processamento da 
produção e ganho de produtividade, a utili-
zação de radiação micro-ondas na quebra de 
emulsões de petróleo é considerada uma al-
ternativa promissora às técnicas convencionais. 
Os líquidos iônicos (LI) se caracterizam por ser-
em sais fundidos em condições de temperatura 
ambiente (tipicamente inferior a 100ºC). Por 
serem substâncias que possuem caráter an-
fifílico, os LIs têm potencial de se posicionar em 
interfaces e apresentam propriedades dielé-
tricas adequadas para o seu aquecimento via 
radiação micro-ondas. (OBJETIVO) O principal 
objetivo deste trabalho é investigar o efeito do 
Bis(trifluorometilsulfonil) de 1-dodecil-3-me-
tilimidazólio [C12mim]+[NTf2]-  - e um con-
junto de condições operacionais do processo 
de quebra, incluindo tipo de aquecimento 
(convencional e micro-ondas), concentração 
de líquido iônico (entre 2,79 a 6,02 µmol/g da 
emulsão) e efeito do modo de irradiação. (ME-
TODOLOGIA) Neste trabalho foram sintetiza-
das emulsões via homogeneizador Ultra-Turrax 
(modelo T-25 Basic da IKA) a partir do petróleo 
nacional e salmoura (conc. 50 g/l de NaCl), 
com  teor de água de 35% - 45% .Os ensaios 
de quebra da emulsão via micro-ondas foram 
conduzidos em reator Synthos 3000 da Anton 
Paar, sob temperatura constante fixada em 
120ºC e tempo de processo de 15 min . Após 
tal processamento, as amostras foram carac-
terizadas utilizando-se de técnica de difração a 
laser (MalvernMastersizer 2000) para determi-
nar a distribuição de tamanho de gotas e de 
titulação potenciométrica (MetrohmTitrando 
836) empregando o reagente de Karl- Fischer 
para determinação do teor de água. (RESUL-
TADOS)Os resultados indicaram que o liquido 
iônico estudado favoreceu a desemulsificação 
chegando inclusive a atingir valores próximos 
a 92% de remoção de água. Outros parâmet-
ros adotados nos diversos testes realizados 
como modo de radiação micro-ondas e tipo de 
aquecimento também influenciaram na eficiên-
cia de separação. (CONCLUSÕES) Pode-se afir-
mar que capacidade de absorver as irradiações 
micro-ondas e de se posicionar na interface 
água-óleo, confere a esta substância caracte-
rísticas importantes no processo de desestabi-
lização das emulsões de petróleo, uma vez que 
a combinação destes dois efeitos permite o 
direcionamento da radiação micro-ondas para 
a interface, favorecendo então a destruição do 
filme interfacial em torno das gotas.

DESIDRATAÇÃO OSMOTICA 
DE MANGABA ASSISTIDA POR 

ULTRASSON

Acácia Lima Silva (Mestranda em Eng. 
de Processos  UNIT/acacialima_eng@
hotmail.com); Dr. Álvaro Silva Lima 
(Orientador  UNIT/ alvaro_lima@itp.

org.br); DrªOdelsia Alsina (Orientadora  
UNIT/ odelsia@uol.com.br)

A mangaba (Hancorniaspeciosa) é uma baga, 
de formato oblongo e casca amarelada com 
manchas vermelhas quando madura. A pol-
pa é branca, cremosa, aromática, agridoce, 
ligeiramente ácida e um tanto leitosa ao ama-
durecer. Possui elevado valor nutritivo, sendo 
rica em vitaminas A, B1, B2 e C, além de ferro, 
fósforo, cálcio e proteínas. São encontrados 
principalmente nas regiões Centro-oeste, 
Sudeste, Norte e Nordeste, sendo que nessas 
duas últimas, apresenta um mercado bastante 
vasto, podendo ser consumido in natura ou na 
forma de geleias, sorvete, licor, doce e refres-
co. É um fruto altamente perecível, e, portanto 
suscetível a danos mecânicos durante a colhei-
ta, transporte e manuseio, representando um 
obstáculo para a comercialização. Entre as téc-
nicas utilizadas tradicionalmente com o intuito 
de reduzir as perdas pós-colheita e aumentar 
a vida útil das frutas está à desidratação os-
mótica que consiste em um processo no qual, 
os alimentos são colocados em contato com 
soluções concentradas de sólidos solúveis, 
que possuem maior pressão osmótica e menor 
atividade de água. Um dos agentes mais utili-
zados na desidratação osmótica de frutas são 
os carboidratos, já que apresentam baixo val-
or calórico, não são tóxicos e possuem ampla 
estabilidade quanto ao calor e pH. O uso da 
desidratação osmótica, em geral, elimina em 
torno de 50% da massa inicial da fruta devido 
à redução da umidade. Outro pré-tratamento 
associado ao uso da desidratação osmótica, 
bastante utilizado atualmente é o ultrassom, 
uma tecnologia moderna, capaz de melhorar 
as condições de processamento de muitos 
produtos, atendendo as novas tendências de 
mercado. A sonificação de frutas traz como 
vantagens, a minimização da perda de com-
postos de aroma, melhor homogeneização, 
eficiência na inativação de enzimas respon-
sáveis pelo escurecimento enzimático e maior 
economia de energia. A vantagem de usar o 
ultrassom é que o processo pode ser realizado 
na temperatura ambiente, reduzindo a proba-
bilidade de degradação do alimento. Objeti-
va-se, nesse trabalho, avaliar a desidratação 



273Anais 2013
Universidade Tiradentes

ENGENHARIA DE PROCESSOS

osmótica assistida por ultrassom em solução 
de sacarose, com relação à perda de água 
(PA), ganho de sólidos (GS), atividade de água 
(aw) e parâmetros como cor, textura e aceitab-
ilidade sensorial. A desidratação osmótica será 
realizada com os frutos inteiros em solução de 
sacarose a 50% em condições de temperatura 
em torno de 30°C. Como método de avaliar 
uma maior PA, GS e reduzir a probabilidade 
de degradação do alimento serão utilizados 
ondas ultrassônicas em tempos que variam de 
10 a 40 minutos. Além disso, será avaliada a 
aceitação sensorial do produto final

CONTROLE DE PROCESSO EM 
UMA PLANTA DE PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL

Iraí T. F. de Resende (irairesende@
yahoo.com.br); Paulo J. P. Araújo 

(jardelengenharia@gmail.com); Renan T. 
Figueiredo (Renan_Figueiredo@itp.org.br); 
Manuela S. Leite (sl.manuela@gmail.com)

Com a constante procura de combustível, 
para diversas finalidades, pelo mercado con-
sumidor, o biodiesel surge como uma fonte 
alternativa ao biodiesel derivado do petróleo, 
corroborando não só para a matriz energética 
nacional mas também com a diminuição de 
agentes poluentes na natureza. A rota quími-
ca mais comumente usada para obtenção do 
biodiesel é a transesterificação. Nesta, pela 
reação de um álcool com os triacilgliceróis 
(TAG) presentes principalmente em óleos veg-
etais e gordura animal, são produzidos o bio-
diesel e, como produto secundário, o glicerol. 
O controle dos processos é importante para 
manter os produtos dentro das especificações 
desejadas. Os sistemas de controle são desen-
volvidos de forma a alcançar uma transição 
rápida e segura das condições iniciais até as 
condições de operação com mínimas sobreel-
evações O controle das variáveis é necessário 
para manter o processo o mais estável possível 
e garantir a máxima uniformidade do produto, 
assim como favorecer o aumento da produ-
tividade. Este trabalho propõe a aplicação de 
técnicas de controle em um reator de escala 
laboratorial para produção de biodiesel em 
batelada. A planta será composta de um rea-
tor de aço-inox com capacidade de 1,2L do 
tipo casco tubo, sensores e transmissores de 
temperatura tipo Pt100, sensores de vazão, 
bombas volumétricas, inversor de frequência, 

resistências elétricas; além de instrumentos 
de medição solar: piranômetro, pireliômetro, 
entre outros. Um fluido de aquecimento será 
circulado pela camisa do reator. A planta pi-
loto irá operar de forma automatizada através 
de CLP (controlador lógico programável) de 
forma que todos os instrumentos da plan-
ta serão ligados a um painel de comando. 
O banco de dados do processo será atual-
izado em tempo real através de um sistema 
supervisório desenvolvido para aquisição e 
monitoramento dos dados. As estratégias de 
controle serão desenvolvidas e testadas, para 
possibilitar a comparação entre os diferentes 
modos de controle, verificando a eficiência 
dos controladores desenvolvidos através do 
comportamento das variáveis controlada e 
manipulada, e análise das propriedades finais 
do produto obtido.

UTILIZAÇÃO DA Moringaoleifera 
LAM PARA REMOÇÃO DE GLIFOSATO 

E ÁCIDO AMINOMETILFOSFÔNICO 
(AMPA)

Juciely Aparecida dos Santos Mota 
(Mestranda em Engenharia de Processos  
PEP - UNIT, juciely.mota@hotmail.com); 

Vitor Andrade de Campos (UNIT, vctrxdd@
hotmail.com); Tâmara Tatiana Souza 

Santos (ITPS); Profª. Drª. Maria Nogueira 
Marques (UNIT/LEA/ITP); Profº. Dr Gabriel 

Francisco da Silva (UFS/LTA); Profª. Drª. 
Odelsia Leonor Sanchez de Alsina (PEP 
- UNIT/LTRE/ITP, odelsia@uol.com.br); 

Profª. Drª. Eliane Bezerra Cavalcanti (PEP - 
UNIT/LTRE/ITP, ebcavalcanti@gmail.com).

Atualmente, alternativas vêm sendo tomadas 
tanto pela população quanto pelos estudi-
osos, com propósito de obter água potável, 
pois vários são os poluentes que fazem parte 
da contaminação das águas e solo como, por 
exemplo, metais pesados, dejetos industriais, 
aterros em locais inapropriados, gerando des-
ta forma um grande problema para saúde hu-
mana, bem como para a fauna e flora. Outro 
fato é a utilização em larga escala de herbici-
das. Um dos herbicidas bastante utilizados é 
o glifosato classificado como pós-emergente, 
não-seletivo e sistêmico. Para a descontami-
nação, tanto da água quanto do solo poluídos 
vários são os processos estudados, dentre os 
quaisse pode destacar a utilização da Moringa 
oleifera LAM utilizada como coagulante e na 
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remoção de metais pesados. O presente tra-
balho visa remover através do processo de ad-
sorção, o herbicida Glifosato e seu metabolito 
ácido aminometilfosfônico (AMPA) da água, 
utilizando a Moringa oleifera LAM. Os experi-
mentos foram realizados em reator batelada, 
com agitação de 100rpm. Foi estudado o efei-
to das variáveis de operação sobre a cinética 
e capacidade de adsorção.O adsorvente uti-
lizado foi constituído por cascas de moringa 
trituradas e peneiradas com granulometria 
de 60 Mesh. As amostras de solução aquosa 
de glifosato foram analisadas por meio de 
cromatografia iônica.Os experimentos foram 
realizados com 0,100, 0,200 e 0,300 e 1g de 
casca da moringa e solução de 40mg/L de gli-
fosato, sendo que, no experimento realizado 
com 1g de moringa foi utilizada solução com 
16mg/L de glifosato. Os resultados apresen-
taram uma capacidade de adsorção variando 
entre 0,6 e 2,6 mg de glifosato adsorvido por 
g de adsorvente.

APLICAÇÃO DE PROCESSOS FENTON 
E FOTO-FENTON ARTIFICIAL E 

SOLAR NA OXIDAÇÃO DE LÍQUIDOS 
IÔNICOS

Nayara Silva Lima (Mestranda de 
Engenharia de Processos - UNIT/ nayara.
silvalima@hotmail.com); Igor Leonardo 

Ribeiro Rodrigues (Engenharia Civil 
-UNIT/ igor.leonardo.rodrigues@

gmail.com); João. A. P. Coutinho (UA/ 
jcoutinho@ua.pt); Maria Nogueira 

Marques (Professora das Engenharias 
e pesquisadora - UNIT/LEA/ITP/ 

maria_nogueira@itp.org.br); Eliane 
Bezerra Cavalcanti (Professora das 

Engenharias e pesquisadora - UNIT/LTRE/
ITP/ ebcavalcanti@gmail.com); Álvaro 
Silva Lima (Professor da Engenharia e 

pesquisador -UNIT/LPA/ITP/ aslima2001@
yahoo.com.br).

Líquidos iônicos (LIs) são compostos orgânic-
os com características iônicas que apresentam 
baixo ponto de fusão (<100 oC) e pressão 
de vapor. Estes compostos são formados por 
um ânion tais como: cloreto, acetato, dician-
amida; um cátion constituído por um coração 
catiônico (por exemplo: imidazólio, piridínio, 
piperidínio) e uma porção alquílica de com-
primento variado. Esta formação pode ser 
manipulada de modo a se ter propriedades 

desejáveis, portanto estes solventes são de-
nominados design solvents. Estas possibili-
dades permitem o emprego de LI na captura 
de CO2, na extração de biomoléculas por meio 
de sistemas aquosos bifásicos e na catálise 
para síntese de biocombustíveis. Os LIs po-
dem ocorrer nos efluentes industriais mesmo 
que em pequenas concentrações, necessitan-
do de metodologias para a sua degradação. 
Este trabalho aplicou diferentes processos de 
oxidação avançada (Fenton, foto-Fenton e 
foto-Fenton solar) na degradação de LI imi-
dazólio: cloreto de 1-etil-3-metilimidazólio, 
[C2mim]-Cl; o cloreto de 1-butil-3-metilimi-
dazólio, [C4mim]-Cl; cloreto de 1-hexil-3-me-
tilimidazólio, [C6mim]-Cl; o cloreto de 1-oc-
til-3-metilimidazólio, [C8mim]-Cl; cloreto de 
1-decil-3-metilimidazólio, [C10mim]-Cl a 25 
mM. A análise dos LI foi realizada em cromato-
grafia líquida de alta eficiência (HPLC). Inicial-
mente avaliou-se o efeito do [Fe2+] e [H2O2] 
na degradação e observou-se que a condição 
ótima foi 5mM e  50 mM, respectivamente, e 
que o aumento da cadeia alquilica diminui a 
degradação do LI. Em seguida estudou-se a 
redução do teor de carbono orgânico (TOC) 
no processo de degradação do [C2mim]Cl du-
rantre 6 h. O processo foto-Fenton solar foi o 
mais efetico com redução de 66,4% seguido 
do foto-Fenton e Fenton (19,8% e 11,40%, re-
spectivamente). Em todos os casos o processo 
foto-Fenton solar foi o mais efetivo na degra-
dação dos LI.

USO DE FLUIDO PRESSURIZADO 
PARA VALORIZAÇÃO DE 

RESÍDUOS LIGNOCELULÓSICOS DA 
AGROINDÚSTRIA DO DENDÊ

Aline Leite P. C. de Oliveira (PEP/UNIT/
alineleitepco@gmail.com), Priscila Sobral 

de Almeida (Engenharia de Petróleo/
UNIT/ tila_ppp@hotmail.com), David 
Vilanova Nascimento (Engenharia de 
Petróleo/UNIT/ davidengland1994@

hotmail.com), Cláudio Dariva (Professor 
do PEP/UNIT/claudio_dariva@itp.org.br), 
Elton Franceschi. (Professor do PEP/UNIT/

elton@itp.org.br).

A busca por novas fontes energéticas, aliada a 
processos mais eficientes de conversão, vem 
ganhando espaço nos últimos anos. O uso de 
fluido pressurizado vem a ser uma boa alterna-
tiva, pois, nesta condição os fluidos apresen-
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tam um maior poder de difusão e solvatação. 
Essa técnica pode ser aplicada em diferentes 
processos utilizando resíduos lignocelulósicos 
para obtenção de biocombustíveis. Os resídu-
os da agroindústria do dendê vêm a ser uma 
fonte de matéria-prima interessante pelo vol-
ume do material disponível a um baixo custo. 
Um tratamento térmico empregando água 
ou água/dióxido de carbono pressurizados 
como solvente pode ser utilizado tanto na de-
spolimerização deste material lignocelulósico, 
obtendo-se um licor rico em açúcares fermen-
táveis, como no processo de liquefação para 
obtenção de bio-óleo numa mesma unidade 
de processamento. (OBJETIVOS) O projeto 
tem como objetivo geral empregar a tecnolo-
gia de fluidos pressurizados no tratamento da 
biomassa oriunda de resíduos de dendê. Este 
trabalho específico buscou avaliar os efeitos 
da temperatura e do tempo de residência da 
água pressurizada na desconstrução do ma-
terial lignocelulósico do dendê. (METODOLO-
GIA) O trabalho foi desenvolvido no NUESC/
ITP/UNIT. A fibra e o engaço de dendê passar-
am por dois processos diferentes de extração, 
com propano pressurizado e hexano por sohx-
let. Após o pré-tratamento da fibra e o engaço 
foram caracterizados quanto a composição 
lignocelulósica. A fibra foi tratada pelo proces-
so de auto-hidrólise com água pressurizada, 
em uma unidade experimental em escala de 
bancada que é composta por uma bomba de 
deslocamento positivo, um forno tipo muflae 
um reator de aço inox de 28 cm de compri-
mento e 3/4de diâmetro. O reator era carre-
gado com 1,2 g da fibra de dendê e acondicio-
nado no forno e o solvente era continuamente 
bombeado através do reator a temperatura 
constante. Já a pressão era controlada por 
uma válvula reguladora de pressão. Vazões 
entre 0,2 e 1,2 ml/mim foram avaliadas, com 
temperaturas entre 120 e 220°C enquanto 
a pressão era mantida constante em 60 bar. 
(RESULTADOS) Os resultados indicaram que o 
teor de celulose, hemicelulose e lignina vari-
am de acordo com o pré-tratamento ao qual 
a matéria prima foi submetida. No tocante ao 
processo de auto-hidrólise com água pres-
surizada, os resultados indicaram que tanto 
a temperatura quanto o tempo de residência 
apresentam um efeito positivo na quantidade 
de material que é extraído.

INFLUÊNCIA DO TEOR DE ÁGUA NA 
VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO 
PARA EMULSÕES ÁGUA-EM-ÓLEO

Walisson de Jesus Souza (Mestrado PEP/
UNIT e NUESC/ITP walissonjsouza@

hotmail.com); Arley Alles Cruz (Graduação 
em Engenharia de Petróleo/UNIT e 

PROVIC/NUESC/ITP, arley_alles@hotmail.
com); Katilla Monique Costa Santos 

(Graduação em Engenharia de Petróleo/
UNIT e PIBIC/NUESC/ITP, katilla_13@

hotmail.com); Alexandre Ferreira Santos 
(Professor e Pesquisador PEP/UNIT e 

NUESC/ITP, alexfsantos@itp.org.br), e 
Cesar Costapinto Santana (Professor e 
Pesquisador PEP/UNIT e NUESC/ITP, 

cesarcsantana@gmail.com).

Na indústria petrolífera é comum a formação 
de emulsões estáveis do tipo água-em-óleo 
(A/O), devido à presença do óleo e da água, 
que são misturados nos reservatórios durante 
a sua cadeia produtiva. A estabilidade das 
emulsões depende de vários fatores, sendo a 
presença de emulsificantes naturais (resinas, 
asfaltenos, etc) nas interfaces o principal fator 
de estabilização das emulsões, reduzindo as-
sim a probabilidade de coalescência entre as 
gotas. As técnicas utilizadas para a separação 
destas emulsões normalmente estão baseadas 
na associação da separação gravitacional com 
métodos térmicos e químicos. A separação 
das fases é comumente entendida através da 
velocidade de sedimentação das gotas em um 
campo gravitacional, em função da diferença 
de densidade e a viscosidade dos líquidos en-
volvidos, a qual é tradicionalmente descrita 
com base na lei de Stokes, ou ainda, através 
da equação de Hadamard e Rybczynski (gen-
eralização da Lei de Stokes referente a um 
sistema líquido-líquido) na qual se considera 
a sedimentação de uma gota em um líquido 
com a correção do quociente da viscosidade 
de ambas as fases. A determinação da veloci-
dade de sedimentação das gotas emulsio-
nadas no petróleo é geralmente efetuada de 
modo empírico, sendo necessários para um 
projeto racional de sedimentadores estudos 
que busquem a introdução de aspectos mais 
científicos na interpretação dos resultados ex-
perimentais. (OBJETIVOS) Os ensaios possuem 
o intuito de avaliar os efeitos destas variáveis 
no comportamento das emulsões sintetizadas 
em escala laboratorial, em termos de estabi-
lidade, e demonstrar a aplicação da correção 
da velocidade de sedimentação das gotas em 
um sistema líquido-líquido. (METODOLO-
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GIA) No presente trabalho foram estudadas 
emulsões modelo do tipo água-óleo contida 
num vaso separador vertical. O procedimento 
experimental envolve a aferição da velocidade 
de sedimentação das gotas, concentração 
de fase dispersa (água) e a determinação do 
tamanho médio gotas, ao longo do tempo. 
Para determinação do teor de água, utilizou-
se a técnica de titulação potenciométrica com 
reagente de Karl Fischer (Metrohm Titrino 
Plus 870) e para determinação do tamanho 
médio das gotas empregou-se o método de 
difração a laser (MALVERN, modelo Master-
sizer 2000). A velocidade de sedimentação da 
interface foi obtida através da determinação 
da altura da interface versus tempo. (RESUL-
TADOS) A metodologia empregada permitiu 
uma correlação adequada entre a velocidade 
de sedimentação da interface e o teor de água 
presente na emulsão. (CONCLUSÕES) Esses 
resultados são úteis para o dimensionamen-
to e escalonamento de vasos separadores de 
emulsões. (DISSERTAÇÃO)

A CASA DE FARINHA SOLAR

Pedro Henrique Campello/pedro_
campello@hotmail.com; Waldiney 

Giacomelli/waldineyunit@gmail.com; Drª. 
Manuela Souza Leite/manuela_leite@itp.
org.br; Renan Tavares Figueiredo/renan_

figueiredo@itp.org.br

A farinha de mandioca é um alimento tradi-
cional, genuinamente brasileiro e é consumido 
diariamente por grande parte da população do 
Estado de Sergipe. A produção local da farinha 
é feita através de tradicionais Casas de Farinha, 
cujos fornos são aquecidos com a queima da 
lenha. Essa prática tem devastado a flora lo-
cal além de contribuir com o lançamento de 
gases estufa. O LCEM - Laboratório de Catálise, 
Energia e Materiais vem trabalhando com um 
Concentrador Solar de Foco Fixo desde 2007. 
Este equipamento foi inventado pelo físico 
Wolfgang Scheffler e possui 2,7 m² de área re-
flexiva. Esse tipo de concentrador tem a van-
tagem de gerar um foco capaz de aquecer um 
absorvedor localizado em área coberta. Esse é 
um diferencial frente a outros modelos onde o 
absorvedor obrigatoriamente deve ficar expos-
to ao Sol. Testes vêem sendo realizados a fim 
de aquecer um forno com o foco do concen-
trador a ponto de produzir a Farinha de Man-
dioca sem a emissão de gases tóxicos. Porém 

uma grande dificuldade encontrada para tra-
balhar com o Concentrador tipo Scheffler é a 
necessidade de corrigir seu posicionamento 
para compensar a rotação terrestre. O obje-
tivo deste trabalho é desenvolver um sistema 
automático para movimentação da superfície 
refletora do Concentrador Solar na mesma ve-
locidade do movimento aparente do Sol. Para 
isso foram utilizados os seguintes equipamen-
tos: motor de passo com tensão de trabalho de 
4 V, corrente nominal de 1,6 A e torque de 6 
Kgf; conjunto de engrenagens; e um sistema de 
controle e automação de processos. Em teste 
preliminar, utilizando o sistema automatizado, 
foi registrada temperatura máxima de 490,3 °C 
no dia 03/10/2013 as 10h50h. Nesse teste uma 
chapa metálica foi aquecida pelo foco do Con-
centrador Solar e a temperatura foi medida por 
um Pirômetro a laser. A automação representa 
maior eficiência do sistema além de proporcio-
nar mais conforto ao operador. Em visita a uma 
tradicional Casa de Farinha no município de In-
diaroba/SE foi medida a temperatura de 80 °C 
na superfície do forno durante processamento 
da farinha. Em virtude dos aspectos vistos, é 
esperado produzir farinha utilizando o Concen-
trador Solar deste trabalho. (DISSERTAÇÃO)

EFEITO DO pH NAS PROPRIEDADES 
INTERFACIAIS ÁGUA-ÓLEO

Cesar B. Z. de Oliveira (Doutorado em 
Eng. de Processos, PEP/UNIT e NUESC/

ITP, cesarbundchen@hotmail.com), Camila 
Freitas Santana (Graduação em Eng. de 
Petróleo/UNIT, PIBITI/CNPq e NUESC/
ITP, camila_fsantana@hotmail.com), 

Montserrat Fortuny (PEP/UNIT e NUESC/
ITP, fhmontse@yahoo.es), Alexandre 

F. Santos (PEP/UNIT e NUESC/ITP, 
alexfsantos@itp.org.br)

É comum a formação de emulsões estáveis 
na indústria de petróleo. A estabilidade das 
emulsões são geralmente correlacionadas com 
a presença de um filme interfacial e mecanica-
mente resistente entre a fase óleo e as gotícu-
las de água. Tal filme é formado pelos agentes 
tensoativos presentes na fase óleo. (OBJETIVO) 
O presente trabalho teve por objetivo a investi-
gação do efeito do potencial de hidrogenação 
sobre as propriedades viscoelásticas interfaci-
ais para tempos de contato entre 12h e 24h. 
A elasticidade do filme interfacial foi definida 
ao final de cada experimento. (RESULTADOS) 
A partir dos experimentos realizados, obs-
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ervou-se que a elasticidade do filme interfacial 
é intensificado com o aumento do tempo de 
contato das fases. A variação do potencial de 
hidrogenação da fase aquosa pode reduzir ou 
aumentar significantemente a rigidez do filme 
interfacial. Para interfaces com 12h de contato, 
a fase aquosa ácida apresentou módulos in-
terfaciais similares à fase aquosa próximo ao 
ponto isoelétrico, por outro lado, fases aquosas 
básicas apresentaram módulos interfaciais re-
duzidos quando comparados com as demais. 
Os módulos interfaciais obtiveram magnitude 
bastante similar para tempos de contato de 
24h, tal fato deve-se ao elevado tempo de or-
ganização das moléculas na interface que per-
mite que os agentes tensoativos presentes na 
fase óleo se consolidem na interface. (CON-
CLUSÃO) Os resultados indicaram que a elasti-
cidade do filme interfacial é fortemente influen-
ciada pela composição da fase dispersa, porém 
ainda é necessário compreender os fenômenos 
envolvidos na estabilidade de interfaces água-
petróleo. (DISSERTAÇÃO)

 
EFEITO DO pH NAS PROPRIEDADES 

INTERFACIAIS ÁGUA-ÓLEO

 Cesar B. Z. de Oliveira (Doutorado em 
Eng. de Processos, PEP/UNIT e NUESC/

ITP, cesarbundchen@hotmail.com), Camila 
Freitas Santana (Graduação em Eng. de 
Petróleo/UNIT, PIBITI/CNPq e NUESC/
ITP, camila_fsantana@hotmail.com), 

Montserrat Fortuny (PEP/UNIT e NUESC/
ITP, fhmontse@yahoo.es), Alexandre 

F. Santos (PEP/UNIT e NUESC/ITP, 
alexfsantos@itp.org.br).

É comum a formação de emulsões estáveis 
na indústria de petróleo. A estabilidade das 
emulsões são geralmente correlacionadas 
com a presença de um filme interfacial e 
mecanicamente resistente entre a fase óleo e 
as gotículas de água. Tal filme é formado pe-
los agentes tensoativos presentes na fase óleo. 
(OBJETIVO) O presente trabalho teve por ob-
jetivo a investigação do efeito do potencial de 
hidrogenação sobre as propriedades viscoe-
lásticas interfaciais para tempos de contato 
entre 12h e 24h. A elasticidade do filme inter-
facial foi definida ao final de cada experimen-
to. (RESULTADOS) A partir dos experimentos 
realizados, observou-se que a elasticidade do 
filme interfacial é intensificado com o aumen-
to do tempo de contato das fases. A variação 

do potencial de hidrogenação da fase aquosa 
pode reduzir ou aumentar significantemente 
a rigidez do filme interfacial. Para interfaces 
com 12h de contato, a fase aquosa ácida apre-
sentou módulos interfaciais similares à fase 
aquosa próximo ao ponto isoelétrico, por out-
ro lado, fases aquosas básicas apresentaram 
módulos interfaciais reduzidos quando com-
parados com as demais. Os módulos interfaci-
ais obtiveram magnitude bastante similar para 
tempos de contato de 24h, tal fato deve-se ao 
elevado tempo de organização das moléculas 
na interface que permite que os agentes ten-
soativos presentes na fase óleo se consolidem 
na interface. (CONCLUSÃO) Os resultados in-
dicaram que a elasticidade do filme interfacial 
é fortemente influenciada pela composição 
da fase dispersa, porém ainda é necessário 
compreender os fenômenos envolvidos na es-
tabilidade de interfaces água-petróleo. (DIS-
SERTAÇÃO)

 
ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO DE 

ASFALTENOS VIA ESPECTROSCOPIA 
DE UV-VISÍVEL E MICRO-NIR 

Denisson Santos (Doutorado em Engenharia 
de Processos – PEP/UNIT, denis_s_santos@

hotmail.com), Thereza Helena Azevedo 
Silva (Bacharelado em Engenharia de 

Petróleo/UNIT e PROVIC/UNIT, tekinha_
has@hotmail.com), Cleiton dos Santos 
Dantas (Bacharelado em Engenharia de 
Petróleo/UNIT, PROVIC/UNIT, cleiton_

csd_dantas@hotmail.com), Eloá Cristina 
Loureiro da Rocha (Bacharelado em 

Engenharia de Petróleo/UNIT, PIBIC/CNPq, 
eloa_cristina14@hotmail.com), Montserrat 
Fortuny (Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Processos/UNIT, NUESC/ITP, 
fhmontse@yahoo.es), Alexandre Ferreira 
Santos (Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Processos/UNIT, NUESC/ITP, 
alexfsantos@hotmail.com).

Os asfaltenos consistem na fração mais pesada 
e complexa do petróleo, solúveis em aromáti-
cos e insolúveis em n-alcanos. Variações nas 
propriedades termodinâmicas do petróleo 
costumam causar a desestabilização, precipi-
tação e deposição dos agregados de asfal-
teno. Tais variações são mais frequentemente 
verificadas em sistemas de produção offshore 
em águas profundas e ultraprofundas, con-
ferindo mais um desafio ao desenvolvimento 
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dos reservatórios do Pré-Sal brasileiro. A for-
mação de depósitos de asfaltenos gera diver-
sos problemas durante a elevação, processa-
mento, transporte, armazenamento e refino 
de petróleo. Neste cenário, faz-se necessária 
a compreensão dos parâmetros que con-
trolam a precipitação de asfaltenos e, princi-
palmente, o desenvolvimento de métodos de 
inibição e redissolução de seus agregados. 
Assim, o objetivo deste trabalho consiste em 
determinar o onset de precipitação de asfal-
tenos de um petróleo do Pré-Sal brasileiro e 
monitorar sua cinética de precipitação. Tam-
bém foi analisado o potencial de determina-
dos compostos químicos na inibição daquela 
precipitação. Para tanto, realizou-se extração 
de asfalteno via precipitação por n-heptano. 
Soluções de asfalteno em tolueno foram tit-
uladas com agente precipitante n-heptano 
a razões n-heptano/tolueno variando de 0 
a 3,0. Utilizou-se como agentes inibidores 
da floculação e precipitação dos asfaltenos 
dois líquidos iônicos e um desemulsificante 
químico típico: bis (trifluorometilsulfonil)1-
methyl-3-octilimidazólio, bis (trifluorometil-
sulfonil) 1-dodecyl-3-methylimidazolium e 
Dissolvan®, respectivamente. As técnicas uti-
lizadas para as análises foram espectroscopia 
de UV-visível e infravermelho próximo (NIR). 
Ambas as técnicas propiciaram uma curva de 
calibração com coeficiente de correlação (R2) 
de 0,99. Contudo, elas apresentaram algumas 
limitações. Concentrações superiores a 20 g.L-
1 ultrapassaram o limite de detecção na faixa 
do UV-Vísivel, utilizando o espectrofotômetro 
U-1800 (Hitachi). Acima dessa concentração 
também foi observado um ruído considerável 
nos espectros obtidos via Micro-NIR (JDSU 
2200) durante os ensaios de precipitação. Isso 
devido provavelmente ao espalhamento de 
luz provocado pelo aumento de tamanho dos 
agregados de asfalteno. O onset de precipi-
tação dos asfaltenos estudados consiste de 
1,5 (razão entre agente precipitante/agente 
solubilizante). A cinética obtida mostrou que 
acima deste ponto a precipitação ocorre ime-
diatamente após a adição do agente pre-
cipitante. Contudo, verificou-se que o dese-
mulsificante utilizado retarda o processo de 
floculação dos asfaltenos. Os líquidos iônicos 
estudados, por sua vez, aceleram tal processo. 
Tal constatação pode auxiliar na compreensão 
e otimização do processo de desemulsificação 
de petróleo e inibição de precipitação de as-
faltenos. As técnicas utilizadas estão bem es-
tabelecidas como meio de monitorar a flocu-
lação e precipitação de asfaltenos. Contudo, a 
utilização do Micro-NIR surge como um meio 
promissor de realizar tal monitoramento on-

line. No entanto, são ainda necessários estu-
dos que superem as limitações apresentadas 
neste trabalho.

APLICAÇÃO DE REDES NEURAIS 
ARTIFICIAIS EM UM PROCESSO DE 
ADSORÇÃO PARA REMOÇÃO DE 

COLESTEROL DO LEITE

 Gilderlan Rodrigues Oliveira (Mestrando 
- UNIT/PEP/ITP; rodriguesufcg@yahoo.

com.br); Daniel Silva Siqueira (Bolsista de 
Iniciação Científica - PIBIC-CNPq-FAPITEC; 
danielsiqueira97@yahoo.com.br), Álvaro 

Silva Lima (Docente - UNIT/PEP/ITP; 
aslima2001@yahoo.com.br), Cleide Mara 

Faria Soares (Docente - UNIT/PEP/ITP; 
cleide_mara@itp.org.br), Manuela Souza 
Leite (Docente - UNIT/PEP/ITP; manuela_

leite@itp.org.br) 

O processo de adsorção para remoção de coles-
terol do leite é um processo multicomponente, 
o que torna difícil a modelagem fenomenológi-
ca de tais sistemas, podendo ser requerida a 
modelagem através de métodos não tradicio-
nais. Uma alternativa para modelar este tipo de 
sistema é o emprego de Redes Neurais Artifici-
ais (RNA).  Neste trabalho o processo de adsor-
ção em fluxo contínuo para remoção do coles-
terol em leite foi utilizado como estudo de caso 
de uma aplicação de RNA. As RNA são sistemas 
de computação inspirados nas características 
de processamento de informação encontrada 
nos neurônios reais e possuem uma capaci-
dade de armazenar informações baseadas em 
experimentos (aprendizagem). OBJETIVO: A 
partir deste trabalho pretende-se quantificar os 
efeitos das variáveis estudadas sobre a eficiên-
cia da adsorção do colesterol no leite e encon-
trar um modelo que relacione estas variáveis 
com a eficiência do processo. METODOLOGIA: 
O estudo de adsorção de colesterol em fluxo 
contínuo foi realizado utilizando uma coluna de 
adsorção de vidro encamisada e a sílica como 
adsorvente, obtida pela técnica sol-gel. Para 
quantificar a quantidade de colesterol adsor-
vida, utilizou-se a técnica de espectrofotome-
tria a 495 nm. O delineamento experimental 22 
com três pontos centrais foi usado para deter-
minar a influência das variáveis no processo e 
avaliar a eficiência da adsorção. O banco de da-
dos para o desenvolvimento do modelo neural 
foi constituído de experimentos realizados na 
coluna de adsorção, e foram distribuídos alea-
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toriamente em dados de treinamento (70%), 
simulação (15%) e teste (15%). Os parâmetros 
para a definição da arquitetura e otimização da 
rede foram definidos mediante testes obtidos 
por simulação. A partir da implementação do 
modelo, construiu-se gráficos comparativos 
entre as saídas reais e calculada, os quais foram 
analisados para se concluir a cerca da validação 
do modelo desenvolvido. RESULTADOS PAR-
CIAIS: Os testes de implementação das RNAs 
através simulação, mostraram que dentre as 
arquiteturas geradas, o melhor desempenho 
ocorreu para a arquitetura do tipo feedforward 
com algoritmo de treinamento do tipo Leven-
berg-Marquardt backpropagation. O número 
de neurônios e as funções de transferências uti-
lizadas nas camadas intermediárias e de saída 
foram: 10, tansig, 1, purelin, respectivamente. 
A escolha do melhor modelo para represen-
tar a capacidade de adsorção do colesterol foi 
feita com base na comparação entre os valores 
preditos e observados, cujos parâmetros de 
desempenho foram o maior coeficiente de cor-
relação 0,97 e o menor erro médio quadrático 
4,6. Este modelo computacional ainda poderá 
ser utilizado para quantificar os efeitos das var-
iáveis envolvidas sobre a resposta do processo 
dentro do limite das condições experimentais 
não estudadas. 
 
 

PRODUÇÃO CONTÍNUA DE 
BIODIESEL ETÍLICO EM MEIO 
PRESSURIZADO UTILIZANDO 
DISTINTOS ÓLEOS DE PALMA

 
Jesus A. A. (Doutorando PEP/NUESC/
ITP, andalles@yahoo.com.br), Bomfim  

L. (NUESC/ITP, larissabb12@gmail.
com), C.V. Campos (UFRGS, cecilxk@

hotmail.com)  Carvalho R. (NUESC/ITP, 
rodrigo_carvalho_12@hotmail.com),Santos 

A. F. (PEP/UNIT e NUESC/ITP), Egues 
S. (Programa de Pós-graduação em 

Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/
ITP,egues@ibest.com.br), Franceschi 

E. (PEP/UNIT e NUESC/ITP, franceschi.
elton@gmail.com), Fortuny M. (PEP/

UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@yahoo.es); 
Dariva C. (PEP/UNIT e NUESC/ITP, claudio.

dariva@yahoo.com.br).

Nos últimos anos a literatura tem sido bastante 
vasta em trabalhos relacionados à produção 
de biodiesel empregando álcoois supercríti-
cos como reagentes/solventes da reação. As 

elevadas conversões, aliadas à facilidade da 
purificação do biodiesel e a baixa influência da 
pureza das matérias primas (alcoóis e óleos), 
são as principais razões para o sucesso des-
ta técnica. A palma é uma planta perene que 
apresenta vida útil longa (20 a 30 anos) e se 
adapta muito bem às regiões norte e nordeste 
do país.  Dentro deste contexto, o presente 
trabalho busca o desenvolvimento de um pro-
cesso contínuo para produção de biodiesel 
etílico empregando etanol supercrítico e óleo 
de palma como matéria prima. (METODOLO-
GIA) Etanol P.A. (VETEQ) foi utilizado como 
recebido. O óleo de palma empregado nos 
experimentos foi originário da região da Costa 
do Dendê (Bahia) e extraído por meios distin-
tos (prensagem e meio pressurizado (propano 
como solvente a 40°C e 150 bar )) .  Concomi-
tantemente uma parte da palma foi pré tratada 
(degomagem e neutralização) com finalidade 
de avaliar o efeito destes compostos no pro-
cesso de reação. Para o presente trabalho as 
três matérias prima foram submetidas as mes-
mas condições reacionais em experimentos 
distintos. Os testes de produção contínua de 
biodiesel foram realizados em uma unidade 
de bancada composta de um reator tubular 
tipo PFR inserido no interior de uma estufa 
com recirculação de ar.  A mistura álcool:óleo 
vegetal (razão molar 40:1) era continuamente 
bombeada para o interior do reator através 
de duas bombas de deslocamento positivo. 
Os experimentos foram realizados em tem-
peraturas entre 250 e 350°C, mantendo fixa a 
pressão em torno de 100 bar. Amostras eram 
retiradas em períodos de tempo que variavam 
de 30 a 60 minutos para a determinação da 
conversão por cromatografia gasosa. (RESUL-
TADOS E DISCUSSÕES) Aos resultados in-
dicaram que o tipo de preparo do óleo tem 
muito pouco influência sobre a conversão em 
ésteres. Tais resultados apontam para um pro-
cesso promissor para a produção contínua de 
biodiesel etílico empregando fluidos pressuri-
zados.  (CONCLUSÃO) Os resultados mostram 
que o condicionamento da matéria prima não 
é um fator limitante no processo, ou seja, a 
matéria prima pode ser utilizada sem necessi-
dade prévia de tratamento, como ocorre em 
processos.
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ESTUDO DA SoLUBILIDADE DE 
HEXAFLUORACETILACETONATO DE 

PALÁDIO EM DIÓXIDO DE CARBONO 
SUPERCRÍTICO

Alexander Junges (Doutorado em 
Engenharia de Processos/UNIT, 

xandeeng@yahoo.com.br), Bruna de 
Araújo Queiroz (Graduação em Engenharia 

de Petróleo/UNIT, araujo.bhu@hotmail.
com), Cláudio Dariva (PEP/UNIT, claudio.
dariva@yahoo.com.br) Silvia Maria Egues 
Dariva (PEP/UNIT, egues@ibest.com.br), 

Alexandre Ferreira Santos (PEP/UNIT, 
alexfsantos@hotmail.com), Montserrat 

Hortuny heredia (PEP/UNIT, fhmontse@
yahoo.es), Elton Franceschi (PEP/UNIT, 

franceschi.elton@gmail.com).

Para sintetizar nanopartículas metálicas em 
nanoescala empregando tecnologia super-
crítica, a escolha dos precursores metálicos 
apropriados é necessária devido à sua solu-
bilidade no fluido supercrítico sendo critério 
essencial para a impregnação de diferentes 
tipos de metais (paládio, ouro, prata, platina) 
em matrizes porosas. Pois os dados de medi-
das de solubilidade através do precursor me-
tálico e o fluido levam a controlar mais a dis-
persão e a concentração das nanopartículas 
metálicas ao longo do suporte e também da 
distribuição do tamanho das nanopartículas 
resultantes (OBJETIVO) Neste contexto, o pre-
sente trabalho visa obter dados experimentais 
de solubilidade de hexafluoracetilacetonato 
de paládio [Pd(hfac)2] em dióxido de carbono 
(CO2) supercrítico.(METODOLOGIA) O mé-
todo empregado para as medidas de solu-
bilidade foi o estático sintético. As medidas 
foram realizadas na faixa de temperatura de 
35 a 60 °C e pressões de até 150 bar. (RESUL-
TADOS) Os dados de solubilidade foram cor-
relacionados satisfatoriamente por equações 
semi-empíricas que permitem a interpolação 
dos dados de solubilidade em diferentes con-
dições e também mostraram o limite máximo 
de concentração do soluto disponível para a 
impregnação.

 

IMOBILIZAÇÃO DA LIPASE DE 
Burkholderia cepacia SOBRE SÍLICA 

MESOPOROSA MODIFICADA 
COM LÍQUIDO IÔNICO PRÓTICO 

E APLICAÇÃO NA REAÇÃO DE 
HIDRÓLISE E TRANSESTERIFICAÇÃO

Nayara Bezerra Carvalho (Engenharia 
de Processos, nayara.eng@hotmail.

com), Bruna Targanski Vidal (Engenharia 
Ambiental, brunabtv@hotmail.com), 

Matheus Mendonça Pereira (Engenharia 
Química, matheus.pereira@ua.pt), Lisiane 

Santos Freitas (Química, lisiane_santos_
freitas@yahoo.com.br), Silvana Mattedi 

(Engenharia Química-UFBA, silvana@
ufba.br), Miguel Angel Iglesias Duro 
(Engenharia Química-UFBA, miguel.
iglesias@usc.es), Álvaro Silva Lima 

(Engenharia de Processos, alvaro_lima@
itp.org.br), Cleide Mara Faria Soares 

(Engenharia de Processos, cleide.soares@
pq.cnpq.br).

A utilização do aditivo líquido iónicos (LI) na 
modificação superficial de sílica mesosporosa 
obtida pela técnica de sol-gel como suporte 
é uma das mais recentes estratégias para a 
obtenção de um biocatalisador imobilizado 
(BI) com alta eficiência catalítica e aplicação à 
biocatálise1. Para avaliação da modificação da 
sílica mesoporosa com LI, foram preparadas 
sílica mesoporosa obtidas pela técnica sol gel 
na presença (S1) do líquido iônico prótico C5 
(ácido pentanóico-N-Metilmonoetanol ami-
na)1 e na ausência (S2), como controle para 
comparação. As sílicas mesosporosas foram 
utilizadas para imobilização da lipase de Burk-
holderia cepacia pela técnica de ligação cova-
lente (LC). Por meio das reações de hidrólise 
do azeite de oliva avaliou-se o rendimento de 
imobilização, estabilidade operacional, efeito 
do pH (2-11) e temperatura (25-80ºC). Os 
BIs foram aplicados na transesterificação de 
diferentes óleos (soja, canola e girassol) (96h 
à 40ºC) e os éstes etílicos foram analisados 
por meio de cromatografia à gás. As sílicas 
mesosporosas e BIs foram avaliados quanto 
à caracterização físico-química e morfológica 
por meio de diferentes técnicas: Microscopia 
Eletronica de Varredura (MEV), Termogravi-
metria (TGA), Infravermelho por Transformada 
de Fourier (FTIR) e método B.E.T. E também 
foi verificado o teor de umidade e a S1 e S2 
obtiveram 10,1 e 8,6%, respectivamente, isto 
ocorreu devido ao caráter hidrofóbico do LI 
que mantém a água nos poros do suporte. Na 
MEV foi observada para a S2 uma morfologia 
de superfície rígida, para a S1 apresentou ca-
nais porosos. Na avaliação da perda de massa 
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por TGA, obteve-se 17,7% para a LC em S1 e 
15,1% para a LC em S2. A caracterização por 
FTIR confirmou a presença da enzima e os 
seus derivados imobilizados obtidos no pre-
sente estudo. Os rendimentos de imobilização 
foram de 94,10 e 54,32% para a LC em S1 e 
em S2, respectivamente. Na avaliação da esta-
bilidade operacional, o biocatalisador imobili-
zado por LC em S2 apresentou uma de perda 
de atividade de 40% no seu 2º reciclo e em S1 
alcançou 50% de sua atividade após 5º reciclo. 
O melhor pH para os biocatalisadores imobi-
lizados foi o pH 4 e a temperatura reacional 
ótima foi 45ºC. As conversões de ésteres etíli-
cos de diferentes óleos obtidos pelos biocat-
alisadores foram: 86% (girassol ou soja) e 87% 
(canola) para biocatalisadores imobilizados 
em S1; e 74 (girassol), 78% (soja) e 89% (can-
ola) para biocatalisadores imobilizados em S2.
 

PURIFICAÇÃO DA LIPASE DE Bacillus 
sp. ITP-001 UTILIZANDO SISTEMA 
AQUOSO BIFÁSICO COM LÍQUIDOS 

IÔNICOS COMO ADJUVANTES

Ranyere L. de Souza (Eng. de Processos – 
UNIT/ranyerels@hotmail.com), Sónia P. 
M. Ventura (Departamento de Química, 

Universidade de Aveiro), Cleide M. F. 
Soares (Professora – UNIT), João A. P.  

Coutinho (Professor da Universidade de 
Aveiro), Álvaro S. Lima (Professor – UNIT).

Um método considerado eficaz e economi-
camente viável para a separação/purificação 
de biomoléculas é a extração líquido-líquido 
pela aplicação de sistemas aquosos bifásicos 
(SAB). Esta técnica é amplamente utilizada, e 
suas vantagens incluem seletividade favorável, 
baixo custo, adaptação para o processamento 
da amostra contínua e manutenção da ativi-
dade biológica da biomolécula de interesse. 
No entanto, os SAB convencionais formandos 
por polímeros de polietileno-glicol (PEG) são 
responsáveis por uma gama de aplicabilidade 
limitada, devido à baixa polaridade induzida 
na formação dos SABs comuns. Para superar 
esta limitação SAB à base de líquidos iônic-
os (LIs) foram recentemente investigados in-
duzindo uma escala de maior polaridade nas 
duas fases aquosas. Neste sentido, SAB utili-
zando LIs como adjuvantes (apenas 5%, m/m), 
demonstraram permitir um controlo eficaz 
dos coeficientes de partição do L-triptofano 
como uma biomolécula modelo. O objetivo 

do trabalho é utilizar SAB à base de poli-
etileno-glicol (PEG 1500, 4000, 6000 e 8000) 
/ tampão fosfato de potássio, com LI como 
adjuvante na partição e purificação da lipase 
de Bacillus sp. ITP-001 produzida por fermen-
tação submersa. Os sistemas bifásicos foram 
compostos por 5% (m/m) de lipase no pon-
to de extração seguinte: 15% (m/m) de PEG 
1500,+ 15% (m/m) de tampão fosfato de po-
tássio (KH2PO4/K2HPO4 a pH 7), + 5% (m/m) 
de cada LI. Foram estudados LIs da família dos 
imidazólios, conjugados com o ânion cloreto 
e com cadeia lateral que varia de 2 a 8 átomos 
de carbono [Cnmim]Cl. Os coeficientes de par-
tição para a enzima (Ke) e as proteínas con-
taminantes (Kp) foram definidos pela relação 
entre atividade enzimática e concentração de 
proteína nas fases de topo (rica em polímero) 
e fundo (rica em sal). Os fatores de purificação 
(PF) também foram calculados com base na 
atividade lipolítica e concentração proteica. Os 
resultados mostram que é possível manipular 
a purificação da lipase de Bacillus sp. ITP-001, 
principalmente no controle da partição das 
proteínas contaminantes para a fase oposta à 
da enzima pela alteração do comprimento da 
cadeia alquílica do LI, sendo o mais elevado PF 
(≈ 276.21 ± 10,7) obtido para o sistema for-
mado por PEG 1500 e o LI [C6mim]Cl.

INFLUÊNCIA DO TEOR DE ÁGUA NA 
VELOCIDADE DE SEDIMENTAÇÃO 
PARA EMULSÕES ÁGUA-EM-ÓLEO

Walisson de Jesus Souza (Mestrado PEP/
UNIT e NUESC/ITP walissonjsouza@

hotmail.com); Arley Alles Cruz (Graduação 
em Engenharia de Petróleo/UNIT e 

PROVIC/NUESC/ITP, arley_alles@hotmail.
com); Katilla Monique Costa Santos 

(Graduação em Engenharia de Petróleo/
UNIT e PIBIC/NUESC/ITP, katilla_13@

hotmail.com); Alexandre Ferreira Santos 
(Professor e Pesquisador PEP/UNIT e 

NUESC/ITP, alexfsantos@itp.org.br), e 
Cesar Costapinto Santana (Professor e 
Pesquisador PEP/UNIT e NUESC/ITP, 

cesarcsantana@gmail.com).

(INTRODUÇÃO) Na indústria petrolífera é co-
mum a formação de emulsões estáveis do 
tipo água-em-óleo (A/O), devido à presença 
do óleo e da água, que são misturados nos 
reservatórios durante a sua cadeia produti-
va. A estabilidade das emulsões depende de 
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vários fatores, sendo a presença de emulsifi-
cantes naturais (resinas, asfaltenos, etc) nas in-
terfaces o principal fator de estabilização das 
emulsões, reduzindo assim a probabilidade 
de coalescência entre as gotas. As técnicas 
utilizadas para a separação destas emulsões 
normalmente estão baseadas na associação 
da separação gravitacional com métodos té-
rmicos e químicos. A separação das fases é 
comumente entendida através da velocidade 
de sedimentação das gotas em um campo 
gravitacional, em função da diferença de den-
sidade e a viscosidade dos líquidos envolvi-
dos, a qual é tradicionalmente descrita com 
base na lei de Stokes, ou ainda, através da 
equação de Hadamard e Rybczynski (gener-
alização da Lei de Stokes referente a um sis-
tema líquido-líquido) na qual se considera a 
sedimentação de uma gota em um líquido 
com a correção do quociente da viscosidade 
de ambas as fases. A determinação da veloci-
dade de sedimentação das gotas emulsio-
nadas no petróleo é geralmente efetuada de 
modo empírico, sendo necessários para um 
projeto racional de sedimentadores estudos 
que busquem a introdução de aspectos mais 
científicos na interpretação dos resultados ex-
perimentais. (OBJETIVOS) Os ensaios possuem 
o intuito de avaliar os efeitos destas variáveis 
no comportamento das emulsões sintetizadas 
em escala laboratorial, em termos de estabi-
lidade, e demonstrar a aplicação da correção 
da velocidade de sedimentação das gotas em 
um sistema líquido-líquido. (METODOLO-
GIA) No presente trabalho foram estudadas 
emulsões modelo do tipo água-óleo contida 
num vaso separador vertical. O procedimento 
experimental envolve a aferição da velocidade 
de sedimentação das gotas, concentração 
de fase dispersa (água) e a determinação do 
tamanho médio gotas, ao longo do tempo. 
Para determinação do teor de água, utilizou-
se a técnica de titulação potenciométrica com 
reagente de Karl Fischer (Metrohm Titrino 
Plus 870) e para determinação do tamanho 
médio das gotas empregou-se o método de 
difração a laser (MALVERN, modelo Master-
sizer 2000). A velocidade de sedimentação da 
interface foi obtida através da determinação 
da altura da interface versus tempo. (RESUL-
TADOS) A metodologia empregada permitiu 
uma correlação adequada entre a velocidade 
de sedimentação da interface e o teor de água 
presente na emulsão. (CONCLUSÕES) Esses 
resultados são úteis para o dimensionamen-
to e escalonamento de vasos separadores de 
emulsões.

USO DE FLUIDO PRESSURIZADO 
PARA VALORIZAÇÃO DE 

RESÍDUOS LIGNOCELULÓSICOS DA 
AGROINDÚSTRIA DO DENDÊ

Aline Leite P. C. de Oliveira (PEP/UNIT/
alineleitepco@gmail.com), Priscila Sobral 

de Almeida (Engenharia de Petróleo/
UNIT/ tila_ppp@hotmail.com), David 
Vilanova Nascimento (Engenharia de 
Petróleo/UNIT/ davidengland1994@

hotmail.com), Cláudio Dariva (Professor 
do PEP/UNIT/claudio_dariva@itp.org.br), 
Elton Franceschi. (Professor do PEP/UNIT/

elton@itp.org.br).

(INTRODUÇÃO) A busca por novas fontes en-
ergéticas, aliada a processos mais eficientes 
de conversão, vem ganhando espaço nos últi-
mos anos. O uso de fluido pressurizado vem 
a ser uma boa alternativa, pois, nesta con-
dição os fluidos apresentam um maior poder 
de difusão e solvatação. Essa técnica pode ser 
aplicada em diferentes processos utilizando 
resíduos lignocelulósicos para obtenção de 
biocombustíveis. Os resíduos da agroindústria 
do dendê vêm a ser uma fonte de matéria-
prima interessante pelo volume do material 
disponível a um baixo custo. Um tratamento 
térmico empregando água ou água/dióxido 
de carbono pressurizados como solvente 
pode ser utilizado tanto na despolimerização 
deste material lignocelulósico, obtendo-se um 
licor rico em açúcares fermentáveis, como no 
processo de liquefação para obtenção de bio-
óleo numa mesma unidade de processamen-
to. (OBJETIVOS) O projeto tem como objetivo 
geral empregar a tecnologia de fluidos pres-
surizados no tratamento da biomassa oriunda 
de resíduos de dendê. Este trabalho específico 
buscou avaliar os efeitos da temperatura e do 
tempo de residência da água pressurizada na 
desconstrução do material lignocelulósico do 
dendê. (METODOLOGIA) O trabalho foi desen-
volvido no NUESC/ITP/UNIT. A fibra e o en-
gaço de dendê passaram por dois processos 
diferentes de extração, com propano pressuri-
zado e hexano por sohxlet. Após o pré-trata-
mento da fibra e o engaço foram caracteri-
zados quanto a composição lignocelulósica. 
A fibra foi tratada pelo processo de auto-hi-
drólise com água pressurizada, em uma uni-
dade experimental em escala de bancada que 
é composta por uma bomba de deslocamento 
positivo, um forno tipo muflae um reator de 
aço inox de 28 cm de comprimento e 3/4¿¿de 
diâmetro. O reator era carregado com 1,2 g 
da fibra de dendê e acondicionado no forno 
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e o solvente era continuamente bombeado 
através do reator a temperatura constante. Já 
a pressão era controlada por uma válvula reg-
uladora de pressão. Vazões entre 0,2 e 1,2 ml/
mim foram avaliadas, com temperaturas en-
tre 120 e 220°C enquanto a pressão era man-
tida constante em 60 bar. (RESULTADOS) Os 
resultados indicaram que o teor de celulose, 
hemicelulose e lignina variam de acordo com 
o pré-tratamento ao qual a matéria prima foi 
submetida. No tocante ao processo de auto-
hidrólise com água pressurizada, os resultados 
indicaram que tanto a temperatura quanto o 
tempo de residência apresentam um efeito 
positivo na quantidade de material que é ex-
traído.

CONTROLE DE PROCESSO EM 
UMA PLANTA DE PRODUÇÃO DE 

BIODIESEL

Iraí T. F. de Resende (irairesende@
yahoo.com.br); Paulo J. P. Araújo 

(jardelengenharia@gmail.com); Renan T. 
Figueiredo (Renan_Figueiredo@itp.org.br); 
Manuela S. Leite (sl.manuela@gmail.com)

Com a constante procura de combustível, 
para diversas finalidades, pelo mercado con-
sumidor, o biodiesel surge como uma fonte 
alternativa ao biodiesel derivado do petróleo, 
corroborando não só para a matriz energética 
nacional mas também com a diminuição de 
agentes poluentes na natureza. A rota quími-
ca mais comumente usada para obtenção do 
biodiesel é a transesterificação. Nesta, pela 
reação de um álcool com os triacilgliceróis 
(TAG) presentes principalmente em óleos veg-
etais e gordura animal, são produzidos o bio-
diesel e, como produto secundário, o glicerol. 
O controle dos processos é importante para 
manter os produtos dentro das especificações 
desejadas. Os sistemas de controle são desen-
volvidos de forma a alcançar uma transição 
rápida e segura das condições iniciais até as 
condições de operação com mínimas sobreel-
evações O controle das variáveis é necessário 
para manter o processo o mais estável possível 
e garantir a máxima uniformidade do produto, 
assim como favorecer o aumento da produ-
tividade. Este trabalho propõe a aplicação de 
técnicas de controle em um reator de escala 
laboratorial para produção de biodiesel em 
batelada. A planta será composta de um rea-
tor de aço-inox com capacidade de 1,2L do 
tipo casco tubo, sensores e transmissores de 

temperatura tipo Pt100, sensores de vazão, 
bombas volumétricas, inversor de frequência, 
resistências elétricas; além de instrumentos 
de medição solar: piranômetro, pireliômetro, 
entre outros. Um fluido de aquecimento será 
circulado pela camisa do reator. A planta pi-
loto irá operar de forma automatizada através 
de CLP (controlador lógico programável) de 
forma que todos os instrumentos da plan-
ta serão ligados a um painel de comando. 
O banco de dados do processo será atual-
izado em tempo real através de um sistema 
supervisório desenvolvido para aquisição e 
monitoramento dos dados. As estratégias de 
controle serão desenvolvidas e testadas, para 
possibilitar a comparação entre os diferentes 
modos de controle, verificando a eficiência 
dos controladores desenvolvidos através do 
comportamento das variáveis controlada e 
manipulada, e análise das propriedades finais 
do produto obtido.
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METODOLOGIAS AUXILIARES PARA 
TRABALHAR OS TEMAS DROGAS E 

VIOLÊNCIA ESCOLAR

Maria Eliane de Andrade (LPPS/ITP, eli.
andradesh@gmail.com); *Igor Soares 
Vieira (igosv@hotmail.com); *Andréia 

Poschi Barbosa Torales (andreiaposhi@
msn.com); Hortência de Oliveira Lacerda 

(LLPS/UNIT, hortencita@ig.com.br); 
**William Alves de Oliveira (william_

mandelly@hotmail.com); **José Marcos 
Melo dos Santos (josemarcos.se@gmail.
com); **Bruno Felipe de Santana Santos 

(bruno_psico@yahoo.com.br); *Marlizete 
Maldonado Vargas (marlizte_maldonado@

itp.org.br); *Cristiane Costa da Cunha 
Oliveira (cristiane_cunha@itp.org.br).* 

Mestrado em Saúde e Ambiente* Aluno do 
curso de psicologia –UNIT

O objetivo do presente trabalho é apresentar 
uma proposta metodológica para trabalhar os 
temas drogas e violência na comunidade es-
colar. Estas metodologias têm como público-
alvo os pais e alunos, proporcionando con-
hecimentos científicos, informações relevantes 
e atividades específicas sobre a prevenção do 
uso de drogas e a prática de violência escolar.  
As metodologias foram criadas a partir do di-
agnóstico situacional de Aracaju apresentado 
pela pesquisa sobre consumo de substâncias 
psicoativas e violência escolar nas escolas da 
rede estadual de Sergipe. As sugestões me-
todológicas foram separadas em dois mo-
mentos: metodologias para os pais e para os 
alunos, as quais podem ser executadas por um 
mediador (coordenador, educador, psicólogo 
ou especialista). O material é uma forma sim-
ples e prática de discussão de questões nor-
teadoras como promoção da saúde e autoes-
tima, informações sobre drogas psicoativas e 
o acesso aos fatores de proteção do uso de 
drogas e da violência nas escolas.

PERCEPÇÃO DOS ADOLESCENTES 
SOBRE BULLYING NUMA ESCOLA 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 
SOCORRO/SE

Igor Soares Vieira (igosv@hotmail.com); 
Maria Eliane de Andrade (LPPS/ITP, 

eli.andradesh@gmail.com); **William 
Alves de Oliveira (william_mandelly@
hotmail.com); Marlizete Maldonado 

Vargas (marlizte_maldonado@itp.org.
br); *Cristiane Costa da Cunha Oliveira 

(cristiane_cunha@itp.org.br).
Na contemporaneidade algumas questões 
se fazem presente de forma particular no to-
cante à vulnerabilidade e proteção de crianças 
e jovens nas diferentes sociedades. A escola, 
por sua vez, tem uma função social crescente, 
visto que é nela que crianças e jovens passam 
grande parte da sua vida e a violência en-
tre pares, por usa vez, desenvolvida também 
neste contexto, sob diversas formas, pode cor-
romper as relações interpessoais, diminuindo 
a autoestima, tornando as crianças inseguras, 
solitárias, propensas a depressões e, em casos 
extremos, pode levar ao suicídio. O objetivo 
da pesquisa é analisar as percepções dos alu-
nos participantes sobre as experiências de vi-
olência escolar. Trata-se de uma pesquisa com 
abordagem qualitativa. A técnica escolhida 
para a coleta de dados foi o grupo focal a par-
tir dos relatos e diálogos com adolescentes de 
uma escola pública da rede estadual do Mu-
nicípio de Nossa Senhora do Socorro  SE, so-
bre violência escolar e a promoção da saúde. 
No tratamento dos dados, será utilizada a téc-
nica da análise de conteúdo de Bardin (2000), 
para identificar os núcleos de sentido do ma-
terial produzido no grupo focal. Após analise, 
os resultados apontaram que as principais for-
mas de violência escolar relatadas pelos par-
ticipantes foram a agressão verbal (apelidos, 
xingamentos e humilhação) e a agressão física 
(jogar papel, tapas e brincadeiras violentas). 
Foi observado que a grande maioria natu-
raliza a questão da violência existente no âm-
bito escolar, considerando muitas vezes como 
brincadeira. Alguns estudantes ainda disseram 
que a violência, na grande maioria das situ-
ações, é utilizada como forma de resolver con-
flitos e relataram principalmente a dificuldade 
em propor soluções através do diálogo.
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AVALIAÇÃO SOBRE AGRAVOS À 
SAÚDE DE ADOLESCENTES USUÁRIOS 

DE CRACK MATRICULADOS NO 
CAPS INFANTO-JUVENIL “VIDA”, EM 

ARACAJU-SE

Marissol Lourenço Hermann Teixeira 
marissol.psiquiatria@gmail.com

Agravos à saúde de adolescentes usuários de 
crack matriculados no CAPS infanto-juvenil 
Vida, no município de Aracaju-SE. Marissol 
Lourenco Hermann Teixeira . Médica psiqui-
atra. Discente do Programa de Mestrado em 
Saúde e Ambiente-Universidade Tiradentes. 
Orientadores- Prof. Dr. Francisco Prado Reis e 
Profa. Dra. Vânia Fonseca, Docentes do Pro-
grama de Mestrado em Saúde e Ambiente, 
Universidade Tiradentes.Introdução: Apesar 
da relação do homem com as substancias psi-
coativas existir há milênios, atualmente, o  tráf-
ico ilegal confere características novas, através 
da violência  e do contexto de consumo. Existe 
uma tendência social à culpabilização, e a visão 
do usuário de álcool e outras drogas como 
merecedor de punição. Sabe-se que a maioria 
desses usuários tem contato com tais substân-
cias durante a adolescência, período no qual a 
necessidade de identificação com os pares e a 
impulsividade inerente ao córtex cerebral em 
desenvolvimento aumentam a suscetibilidade. 
O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)in-
fanto juvenil VIDA atende aos preceitos da 
reforma psiquiátrica, oferecendo tratamento 
interdisciplinar a crianças e adolescentes em 
sofrimento psíquico relacionado ao álcool e 
outras drogas. Oferecer atividades que des-
pertem interesse em tal público é um desafio 
para profissionais de saúde. Objetivo: O es-
tudo tem o objetivo de avaliar fatores biopso-
cossociais que possam interferir na adesão ao 
tratamento de adolescentes usuários de crack 
matriculados no CAPS infanto-juvenil Vida, 
em Aracaju-SE, visando a compreensão de es-
tratégias e políticas de saúde-educação que 
aproximem os usuários do serviço de saúde. 
Considerações: O fenômeno do crack tem au-
mentado a violência urbana e atingido ado-
lescentes que, mediante as características da 
própria substância psicoestimulante, tornam-
se dependentes com rapidez, envolvendo-se 
em situações de conflito com a lei, levando ao 
abandono escolar e deterioração de relações. 
A abordagem focada no sujeito, sob a ótica da 
redução de danos, pode ser o caminho para 
uma abordagem mais humanizada, que leve 
em conta os interesses individuais e o está-
gio motivacional de cada um. Metodologia: O 

estudo proposto é uma análise documental, 
método através do qual, após a elaboração 
de uma hipótese, são buscadas pistas rel-
evantesa tal problematização em documen-
tos. É utilizado roteiro para coleta de dados, 
através do qual estão sendo levantadas as 
seguintes variáveis: adesão espontânea dos 
usuários (variável independente), além de var-
iáveis dependentes (fatores biopsicossociais) 
e dados complementares. Estão sendo pes-
quisados prontuários e adolescentes matricu-
lados nos últimos 5 anos. O tratamento es-
tatístico, probabilístico, será através da razão 
de chances (oddsratio), medida estimada pela 
comparação das freqüências relativas de indi-
víduos expostos a um fator e as de indivíduos 
não expostos. Considerações finais: O fenô-
meno do crack, desde a década de 90, vem 
trazendo conseqüências sociais e de saúde 
pública. Entender a realidade de adolescentes, 
sua linguagem e atividades que possam inter-
essá-los é essencial para um terapêutica efi-
caz. Resultados esperados: Com a conclusão 
deste estudo, em fase de desenvolvimento, 
espera-se obter informações sobre as necessi-
dades de adolescentes usuários de crack e a 
adequação do serviço de saúde mental que 
lhes é oferecido.

LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS 
E DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES 
RELACIONADOS AO TRABALHO EM 

SERGIPE

Giselle Santana Dosea (giselledosea@
hotmail.com); Cristiane Costa da Cunha 
Oliveira (cristiane_cunha@itp.org.br); 

Sônia Oliveira Lima (sonia_oliveira@itp.
org.br).

A sociedade capitalista, através das exigências 
por produtividade e competitividade, faz do 
trabalhador um indivíduo exposto a doenças 
ocupacionais, como as Lesões por esforços 
repetitivos (LER) e os Distúrbios osteomuscu-
lares relacionados ao trabalho (DORT). Estas 
doenças, causadas pelo trabalho extenuante, 
sem pausas, com ergonomia e posturas incor-
retas, são responsáveis por elevados índices 
de absenteísmo e aposentadorias precoces. 
OBJETIVO:Sendo assim, o objetivo geral des-
ta pesquisa será identificar o perfil epidemi-
ológico dos trabalhadores portadores de LER/
DORT em Sergipe. METODOLOGIA: A amostra 
será composta por todos os trabalhadores ref-
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erenciados Centros de Referência em Saúde 
do Trabalhador (CEREST) do estado de Ser-
gipe, no ano de 2013, que serão voluntários, 
deverão assinar um Termo de Compromisso 
Livre e Esclarecido, e serão submetidos ao 
questionário de Avaliação da Qualidade de 
Vida (QV), bem como ao Questionário Nórd-
ico de Sintomas Osteomusculates (QNSO). 
Além disto, será realizada uma avaliação er-
gonômica do local do trabalho de cada vol-
untário, baseada nas Normas Regulamenta-
doras, referentes à ergonomia. Serão incluídos 
na pesquisa sujeitos de ambos os gêneros, 
comprovadamente portadores de LER/DORT, 
com diagnóstico médico de algum dos agra-
vos que constam na lista de doenças relacio-
nadas ao trabalho do Ministério da Saúde e do 
Ministério da Previdência Social, referenciados 
nos CEREST - Aracaju, Lagarto e Canindé de 
São Francisco, no ano de 2013 e que aceit-
arem voluntariamente participar da pesquisa. 
Serão excluídos os voluntários portadores de 
transtornos mentais graves, doenças degen-
erativas e reumatológicas. RESULTADOS ES-
PERADOS: Espera-se que este estudo possa 
demonstrar o grau de qualidade de vida dos 
indivíduos portadores de LER/ DORT no es-
tado de Sergipe, com entendimento do per-
fil sócio ocupacional e grau de comprometi-
mento físico dos sujeitos, bem como aspectos 
ergonômicos do ambiente laboral.

PÂNICO DE INCÊNDIO: A AUSÊNCIA 
DE SEGURANÇA NAS EDIFICAÇÕES 

EM ARACAJU

Geovan Lima Fontes (Mestrando em saúde 
e ambiente   UNIT, geovanlimafontes@

hotmail.com); Rubens Riscala Madi 
(Professor Orientador do Curso de 

Mestrado em Saúde e Ambiente- UNIT, 
e Pesquisador do ITP/UNIT, rrmadi@

gmail.com); Vânia Fonseca (Professora e 
Pesquisadora do LPPS/ITP e NPSA/UNIT, 

vania@infonet.com.b

Aracaju, cidade com rápido crescimento urba-
no, tem muitas edificações sem a necessária 
dotação de um projeto técnico de proteção 
contra incêndio, equipamentos e treinamento 
de brigadas de incêndio, bem como, um plano 
de intervenção de incêndio que consiste no 
conhecimento da área físico-construtiva que 
poderão facilitar as ações numa situação de 
pânico. A população, desavisada dessa violên-

cia que se esconde dentro das edificações e 
que pode eclodir a qualquer momento, per-
manece confiante, sem se preocupar com es-
sas medidas preventivas e, ainda, muitas vezes 
altera as condições de segurança que existe, 
obstruindo rotas de passagens para situação 
de fuga, descuidando da manutenção e re-
tirando do lugar equipamentos como extin-
tores, esguichos das mangueiras e outros, por 
ignorar a sua importância em caso de necessi-
dade imediata. O estudo, baseado em levan-
tamentos de campo através de observação 
direta e documentos de vários tipos, analisa 
as condições das edificações e o seu entorno, 
desde as mais antigas até as mais recentes, 
considerando a legislação de várias datas, que 
alteraram as normas de segurança, e aponta 
a necessidade de serem estabelecidas normas 
específicas para Aracaju e o Estado de Sergipe, 
de forma a facilitar o trabalho dos órgãos re-
sponsáveis pelo licenciamento de obras e a 
sua periódica fiscalização, bem como por fazer 
cumprir a exigência de treinamento de briga-
das de incêndio, dentre outras, de forma a di-
minuir o potencial de ocorrência de incêndios 
e suas consequências danosas para os seres 
humanos e o patrimônio, inclusive patrimônio 
histórico, que é imaterial.  Como conclusões 
parciais o estudo considera que se reveste de 
importância o entendimento da necessidade 
do cumprimento das normas de segurança 
por toda a população, que geralmente não 
tem idéia do risco que corre cotidianamente 
devido à prática de burlar a legislação e dar o 
jeitinho brasileiro, achando que os problemas 
nunca acontecerão consigo. Vale salientar que 
o triângulo da segurança deve ser bem defi-
nido: as normas, o órgão fiscalizador e a pop-
ulação devem se integrar e desenvolver um 
sistema de segurança que evite a ocorrência 
de tragédias. O estudo ainda em andamento 
deverá ser concluído no segundo semestre de 
2013. (DISSERTAÇÃO)
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CORRELAÇÃO DOS ACHADOS 
ULTRASSONOGRÁFICOS COM 
O RESULTADO CITOLÓGICO 

DE NÓDULOS TIREOIDIANOS 
SUBMETIDOS À PUNÇÃO 

ASPIRATIVA POR AGULHA FINA

Josilda Ferreira Cruz (Mestranda em 
saúde e ambiente - UNIT/ josildafcruz@
gmail.com); Mário Augusto Ferreira Cruz 
(Medicina – UNIT/ m.gutocruz@gmail.

com); Larissa Baracho Macena (Medicina – 
UNIT/ larabaracho@hotmail.com); Murilo 

Matos de Santana Oliveira (Medicina 
– UNIT/ mur1lomatos@hotmail.com); 

Francielle Temer de Oliveira (Professora 
do curso de medicina – UNIT/ francielle_

temer@uol.com.br)

Introdução: O aparecimento de nódulos na 
tireóide é comum na população, principal-
mente com a utilização de métodos não inva-
sivos capazes de diagnosticar precocemente, 
como a ultrassonografia. São comuns na pop-
ulação geral, com prevalência de nódulos pal-
páveis de 4-7%, mas se considerar os nódulos 
diagnosticados por ultrassonografia cervical, 
essa prevalência ultrapassa 50% na população 
feminina com mais de 50 anos. Segundo a 
literatura, nódulos com tamanho superior a 
um centímetro são encaminhados para reali-
zação da Punção Aspirativa por Agulha Fina 
guiada por Ultrassom (PAAF-US). Conside-
ra-se também, para indicação da PAAF-US, 
achados ultrassonográficos sugestivos de ma-
lignidade como microcalcificações, vasculari-
zação, textura sólida e contornos irregulares. 
Objetivo: Avaliar as variáveis do nódulo pela 
ultrassonografia, comparando-as ao exame 
citológico, a fim de identificar os principais 
fatores preditivos de malignidade no serviço 
e a fidedignidade da ultrassonografia no di-
agnóstico dos nódulos. Metodologia: Foram 
analisados 120 nódulos tireoidianos submeti-
dos à PAAF-US no período de agosto de 2012 
a abril de 2013, por demanda espontânea. A 
coleta de dados foi realizada em três bases de 
análise: dados dos pacientes (idade, sexo, ocu-
pação), informações da ultrassonografia (lo-
cal, tamanho e variáveis dos nódulos - textura, 
ecogenicidade, vascularização, contornos, cal-
cificação) e resultado o exame citológico.  Os 
dados foram analisados no programa SPSS 
versão 20.0. Resultados: Dos 120 nódulos tire-
oidianos analisados, 78 eram benignos (65%), 
07 hemorrágicos (5,8%), 29 insuficientes 
(24,2%), 02 suspeitos (1,7%) e 04 malignos 
(3,3%). Neste estudo as variáveis que mais se 

relacionaram com benignidade foram contor-
no regular com halo e textura mista. Dentre as 
variáveis dos nódulos malignos, se observou 
que 100% foram de textura sólida, 100% de 
baixa ecogenicidade, 100% com contornos 
regulares sem halo, 75% sem vascularização 
e 25% com vascularização central e periférica, 
50% sem calcificações, 25% com calcificações 
grosseiras e 25% com microcalcificações. Os 
04 nódulos malignos foram diagnosticados 
como carcinoma papilífero da tireóide, sendo 
todos os pacientes do sexo feminino, com 
idade variando entre 34-57 anos. 50% pa-
cientes com patologia maligna tinham mais 
de um nódulo na tireoide.

 

O INADIMPLEMENTO DO 
SEGURO-DEFESO A PESCADORES 

DA COLÔNIA Z4: SUAS 
CONSEQUÊNCIAS À BIOTA LOCAL

Wladimir Correa e Silva (Mestrado em 
Saude e Ambiente; wlladcs@gmail.com)

Em virtude da instabilidade econômica, o pes-
cador artesanal tem direito a um seguro cham-
ado de defeso instituído pela Lei 10.779/2003 
A estipulação dos períodos de defeso cabe ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis, sendo a con-
cessão da benesse condicionada à emissão de 
instrução normativa por parte da instituição. 
Os pescadores dessa modalidade só possuem 
este tipo de fonte de renda, a pesca, e esta 
fica proibida durante um espaço de tempo no 
ano. O Estado fornece subsidio equivalente a 
um salário mínimo por mês de paralisação da 
atividade pesqueira, pagamento de tal benefí-
cio a pescadores que preencham os requisitos 
que o habilitam. Para ter direito a esse seguro, 
deve o pescador apresentar ao Ministério da 
Pesca e Aquicultura a carteira que prova sua 
atividade junto ao Registro Geral de Atividade 
Pesqueira. Ata do Cartório do 8° Ofício de Ara-
caju, comprova uma omissão: Por questões 
administrativas o MPA não emite as carteiras. 
Porém, quem emite a ordem para o paga-
mento através da Caixa Econômica Federal é 
o Ministério do Trabalho e Emprego, mas so-
mente após a comprovação da inscrição junto 
ao MPA e emissão da Carteira. Não havendo 
carteiras o MTE não emite ordem de paga-
mento à CEF e não se credita os valores do 
seguro-defeso devido aos pescadores. Eis que 
há de ser pesquisada a razão do inadimple-
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mento do Seguro-Defeso e as consequências 
à saúde do pescador, e as consequências à 
biota local. Justifica a realização da pesquisa 
a necessidade da adoção de medidas de di-
agnóstico e aplicação de protetivas quanto ao 
pagamento/inadimplemento do seguro-defe-
so, tanto visando a sobrevivência material dos 
pescadores artesanais da Colônia Z4 e família, 
como a manutenção do ecossistema. Obje-
tiva-se analisar as causas para o não paga-
mento do defeso e a relação existente entre o 
inadimplemento do pagamento deste com os 
possíveis efeitos socioambientais na região da 
Colônia de Pescadores Artesanais Z4, ao que 
seguir-se-ão outros objetivos secundários. O 
estudo será realizado na região do Município 
de Estância, Santa Luzia do Itanhy e Indiaroba, 
todos no Estado de Sergipe, onde se verifica 
a atividade pesqueira da Colônia. Os pontos 
de coleta de dados serão definidos de acordo 
com informações fornecidas pelo Presidente 
da mesma com mínimo de 311 pescadores, 
(formula de Barbetta (1999), contemplando-se 
pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo, 
através de revisão de literatura para embasar 
o reconhecimento da atividade da pesca arte-
sanal e suas peculiaridades e ação de caráter 
descritivo aos procedimentos para o desem-
penho dessa atividade. Espera-se se possam 
apresentar dados referentes ao inadimple-
mento do seguro e a vida do pescador arte-
sanal na Colônia especificada quando desse 
inadimplemento e desenvolver-se melhorias 
aos seus participes que mitiguem a falta de 
aporte financeiro quando do defeso e quando 
do não pagamento do seguro. Tornar possível 
ações que minimizem os efeitos nocivos de 
uma pesca predatória na ocorrência dela ac-
ontecer pelo não pagamento do seguro. 
 

PÂNICO DE INCÊNDIO: A AUSÊNCIA 
DE SEGURANÇA NAS EDIFICAÇÕES 

EM ARACAJU

Geovan Lima Fontes (Mestrando em saúde 
e ambiente – UNIT, geovanlimafontes@

hotmail.com); Rubens Riscala Madi 
(Professor Orientador do Curso de 

Mestrado em Saúde e Ambiente- UNIT, 
e Pesquisador do ITP/UNIT, rrmadi@

gmail.com); Vânia Fonseca (Professora e 
Pesquisadora do LPPS/ITP e NPSA/UNIT, 

vania@infonet.com.br) 

Aracaju, cidade com rápido crescimento urba-
no, tem muitas edificações sem a necessária 
dotação de um projeto técnico de proteção 

contra incêndio, equipamentos e treinamen-
to de brigadas de incêndio, bem como, um 
plano de intervenção de incêndio que con-
siste no conhecimento da área físico-con-
strutiva que poderão facilitar as ações numa 
situação de pânico. A população, desavisada 
dessa violência que se esconde dentro das 
edificações e que pode eclodir a qualquer mo-
mento, permanece confiante, sem se preocu-
par com essas medidas preventivas e, ainda, 
muitas vezes altera as condições de seguran-
ça que existe, obstruindo rotas de passagens 
para situação de fuga, descuidando da ma-
nutenção e retirando do lugar equipamentos 
como extintores, esguichos das mangueiras 
e outros, por ignorar a sua importância em 
caso de necessidade imediata. O estudo, ba-
seado em levantamentos de campo através 
de observação direta e documentos de vários 
tipos, analisa as condições das edificações 
e o seu entorno, desde as mais antigas até 
as mais recentes, considerando a legislação 
de várias datas, que alteraram as normas de 
segurança, e aponta a necessidade de serem 
estabelecidas normas específicas para Ara-
caju e o Estado de Sergipe, de forma a facili-
tar o trabalho dos órgãos responsáveis pelo 
licenciamento de obras e a sua periódica 
fiscalização, bem como por fazer cumprir a 
exigência de treinamento de brigadas de in-
cêndio, dentre outras, de forma a diminuir o 
potencial de ocorrência de incêndios e suas 
consequências danosas para os seres hu-
manos e o patrimônio, inclusive patrimônio 
histórico, que é imaterial.  Como conclusões 
parciais o estudo considera que se reveste de 
importância o entendimento da necessidade 
do cumprimento das normas de segurança 
por toda a população, que geralmente não 
tem idéia do risco que corre cotidianamente 
devido à prática de burlar a legislação e dar o 
jeitinho brasileiro, achando que os problemas 
nunca acontecerão consigo. Vale salientar 
que o triângulo da segurança deve ser bem 
definido: as normas, o órgão fiscalizador e a 
população devem se integrar e desenvolver 
um sistema de segurança que evite a ocor-
rência de tragédias. O estudo ainda em an-
damento deverá ser concluído no segundo 
semestre de 2013.
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UM ESTUDO DO CASO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 

N.° 660861: O CONTROLE PELO 
PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE 

INTERNET DO CONTEÚDO CRIADO 
POR TERCEIROS E DIVULGADOS EM 

SEU SÍTIO

Carlos Costa (Professor de Direito/
UNIT/carlos-costaadv@hotmail.com; 

DR. Marco Aurélio Rodrigues da Cunha 
e Cruz (Professor PPGD/UNIT  / vmar.

cunhaecruz@gmail.com)

A informatização das relações remete a uma 
releitura da liberdade de expressão e dos dire-
itos da personalidade. Para que os indivíduos 
possam exteriorizar pela Internet o pensamen-
to, as ideias e o conhecimento da atividade in-
telectual, artística, científica, de comunicação, 
faz-se necessário um intermediário: o prove-
dor de serviço de Internet.O problema surge 
com o papel deste intermediário, se deve ele 
controlar, prévia ou posteriormente, o con-
teúdo inserido na Internet. Urge sublinhar que 
não há lei civil específica para solucionar este 
deslinde, mas há sim dispositivo normativo, 
raramente citado na doutrina especializada, 
que já trata do assunto: o art. 57-F da Lei n° 
9.504, de 30 de setembro de 1997. O Supremo 
Tribunal Federal no ARE 660861 reconheceu 
a repercussão geral sobre o embate entre a 
liberdade de expressão, a ofensa à honra e 
o controle de conteúdo em uma rede social 
administrada por um provedor de serviços 
de Internet. O objeto deste escrito, pois, é in-
vestigar sobre o controle de conteúdo pelo 
provedor de serviços de Internet no leading 
case ARE 660861. Os objetivos são: i) analisar 
a possibilidade de controle prévio, pelo prove-
dor de conteúdo, da informação postada por 
terceiros em site sob sua administração; ii) in-
vestigar o momento em que surge a respon-
sabilidade civil dos provedores pelos materiais 
ofensivos e a natureza jurídica da obrigação 
indenizatória; iii) apontar qual é a postura da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
sobre o tema; iv) descrever qual é a solução 
indicada no PL 2126/2011, o projeto de Marco 
Civil da Internet; v) examinar se é adequada 
a aplicação, via analogia (autointegração),do 
artigo 57-F, da Lei n° 9.504/97 ao caso em 
deslinde. Para a consecução destes, empre-
gar-se-á o método dedutivo, com apoio em 
pesquisa bibliográfica e documental. A pes-
quisa ainda em andamento será concluída no 
decorrer de 2014.

O TRANSPORTE PÚBLICO 
MUNICIPAL COMO INSTRUMENTO 

DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS NA PERSPECTIVA DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Nelson Teodomiro Souza Alves/nelson.
teodomiro.adv@hotmail.com; Orientadora 
DR. Liziane Paixão s. Oliveira (Professora 

PPGD- UNIT)

O Transporte público municipal é o principal 
meio de transporte utilizado pelo brasileiro em 
seu dia a dia. A dinâmica quotidiana do trans-
porte público espelha, sem disfarces, o desen-
ho e a qualidade da convivência democrática 
nos espaços político e social. Ocorre, porém, 
que o trânsito nas cidades mais populosas 
está se tornando cada vez mais caro, lento e 
poluidor. A emissão de fuligem e CO2 é ab-
surda, a deterioração das cidades, o aumen-
to dos custos mais básicos do dia a dia e o 
ataque ao meio-ambiente são ocasionados 
pelo cenário atual que em nenhum momento 
traduz a proposta de desenvolvimento sus-
tentável adotado em nosso ordenamento ju-
rídico constitucional. Os Direitos Humanos 
por sua vez, são resultados de um processo de 
lutas constantes e setoriais e uma das bandei-
ras levantadas nas jornadas de junho de 2013 
foi a melhoria e um acesso mais amplo dos 
transportes públicos através da redução do 
preço das tarifas. O transporte público é um 
Direito fundamental, pois permite acesso aos 
demais direitos fundamentais como saúde, 
educação, lazer etc. e sua inclusão nesse rol, 
está sendo averiguada pelo Congresso Na-
cional através da PEC 90, que pretende lan-
çar o transporte público na égide dos Direitos 
Sociais. Assim sendo, o presente estudo tem 
como objetivo analisar o transporte público 
como importante mecanismo na efetivação 
dos Direitos Humanos, desde que, dentro de 
uma proposta sustentável, bem como realizar 
um levantamento das políticas públicas apli-
cadas ao transporte público sob o ponto de 
vista do desenvolvimento sustentável. Falar 
em desenvolvimento sustentável implica dizer 
que a maneira de desenvolvimento adota-
da contempla três aspectos nucleares, quais 
sejam: equidade social, desenvolvimento 
econômico e proteção ambiental, portanto 
um transporte público que tende a absolutizar 
esses três elementos de forma a ser mais aces-
sível, menos poluidor e mais barato se coad-
una com a proposta adotada, sobretudo pelo 
art. 225 da Constituição Federal. O método 
usado na presente pesquisa será o indutivo, 
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pois partindo do pressuposto dos elementos 
estudados chegará a uma síntese final, quanto 
aos procedimentos técnicos, será utilizada a 
pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base 
em material já elaborado por outros autores, 
constituído principalmente de livros e artigos 
científicos. O presente estudo, ainda em an-
damento, deverá ser concluído no segundo 
semestre do ano de 2014.

OS INCENTIVOS FISCAIS COMO 
ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: REALIDADE 
APLICÁVEL EM ALAGOAS

FLÁVIO ADRIANO REBELO BRANDÃO 
SANTOS rebeloflavioadvogado@hotmail.
com; Orientador Dr. Alexandre Pagliarini 

(Professora PPGD- UNIT) 

O tema apresentado discute métodos alterna-
tivos de proteção ao meio ambiente no sen-
tido de permitir uma integração mais saudável 
entre o desenvolvimento econômico e o meio 
ambiente conforme preconiza a Constituição 
Federal. Percebe-se que a punição, no sentido 
de impedir a degradação, não se mostra um 
instrumento capaz de reduzir a degradação 
ambiental, principalmente porque no exercí-
cio da atividade econômica a desconstituição 
dos recursos naturais é uma regra contumaz, 
desta forma, percebe-se que os índices de 
degradação ambiental não regridem, ao revés, 
aumentam exponencialmente. Desta forma, o 
Estado deve se munir de alternativas no in-
tuito de proteger o meio ambiente, visto que 
as ações governamentais se mostram tímidas, 
mercê a falta de uma fiscalização condizente, 
além do mais, as sanções judiciais e ambi-
entais podem sofrer com a demora na sua 
aplicabilidade ou, senão, na possibilidade de 
parcelamento ou, no caso de quitação, os da-
nos ocorridos não conseguem ser restaurados 
a contento. Com vista ao desenvolvimento 
sustentável outros métodos de proteção ao 
meio ambiente devem ser tentados no in-
tuito de alargar as possibilidades, para tanto, 
defende-se que um dos meios seria inverter 
a dinâmica de sua proteção, posto que, via 
de regra, a imposição da sanção é um mé-
todo adotado pelo Estado logo após todo 
processo de criação do produto final ter sua 
cadência desencadeada, onde, somente ao fi-
nal, caso haja desobediência, a sanção pode 
ser descortinada; neste caso, o poluente tem 

duas alternativas que se bifurcam no respeito 
a lei e sustar a dinâmica de sua atividade ou 
descumprir a legislação, continuar produzin-
do, e sofrer os desatinos que a lei plasmar; a 
rigor, a segunda alternativa se mostra como 
regra. Nessa senda, caso se adote uma forma 
de proteger na gênese o meio ambiente, quer 
no inicio da cadeia produtiva quer no seu fin-
do, o meio ambiente não sofreriam maiores 
agressões, logo o Estado teria um mecanismo 
hábil e eficaz para proteger o meio ambiente, 
criando uma forma de correlacionar o desen-
volvimento econômico e a proteção ao meio 
ambiente. Então, umas das medidas cabíveis 
seriam os incentivos fiscais, isto é, o Estado, 
por meio de Lei ou Decreto, promoveria 
uma inversão na prática protetiva, onde se o 
agente, na formatação de seu produto final, 
passar a proteger o meio ambiente deverá ser 
premiado com dedução de impostos. Logo, os 
incentivos fiscais passam a ser mais um instru-
mento que o Estado se dota para proteger o 
meio ambiente e, por conseguinte, protegê-lo 
sem abrir mão do desenvolvimento econômi-
co, cuja compatibilidade tem sucedâneo plas-
mado no artigo 4º, VI, da Lei nº 6938/81 que 
possibilita a criação de mecanismos inibitórios 
no intuito de coibir práticas danosas, eis, por-
tanto, a importância estratégica da adoção do 
princípio da precaução estabelecida em acor-
dos internacionais e pela legislação vigente 
como princípio ético e uma alternativa impera-
tiva. Neste diapasão, em Alagoas, há a adoção 
de mecanismo de proteção ao meio ambiente 
por meio da inserção do bagaço da cana-de-
açúcar, antes descartado no meio ambiente 
que contaminava o solo, lençol freático e out-
ras vertentes do ecossitema, alocando esse 
dejeto como meio de fomentação de maté-
ria-prima para criação do Etanol e de energia 
elétrica. Percebe-se que o reaproveitamento, 
além de ser um fator produtivo limpo, propi-
cia uma economia em sintonia com os anseios 
preconizados de proteção ao meio ambiente, 
criando um novo cenário ao meio ambiente, 
posto que criam novas vagas de trabalho aos 
cortadores de cana que no ciclo sazonal da 
colheita ficariam sem alternativa de trabalho e 
com este método afronta a ociosidade e faz a 
renda per capita.
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O DIREITO DE RESPOSTA COMO 
TUTELA DOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE

Horácio Vitaliano Lucas dos Santos - 
lucasadvocacia@uol.com.br; Orientador: 
Dr. Luis Gustavo Grandinette Castanho 

de Carvalho - lgc@centroin.com.br 
(Professora PPGD- UNIT)

A dissertação em tela se debruça sobre o 
direito de resposta como garantidor à pro-
teção dos direitos da personalidade no que 
diz respeito à dignidade da pessoa humana 
e, garante, em suma, observância de Direitos 
Humanos. Parte da análise da origem e de 
como evoluiu o direito de resposta no seio da 
sociedade, considerando a Declaração de Di-
reitos Humanos da Organização das Nações 
Unidas, o Convênio Europeu e o Pacto de 
San José da Costa Rica, bem como da recente 
revogação da Lei de imprensa pelo Supremo 
Tribunal Federal, traz estudo sobre a natureza 
processual do direito de resposta e apresen-
ta proposta acerca do modo de exercitar, do 
procedimento judiciário, de atender o direito 
ante a ausência de norma específica no or-
denamento jurídico pátrio. Também houve o 
estudo sobre a decisão do Supremo Tribu-
nal Federal que considerou a Lei de imprensa 
não recepcionada pela Carta Constitucional 
de 1988. Para o desenvolvimento do trabalho 
analisou-se exatamente a questão de como 
tutelar os direitos de personalidade através do 
direito de resposta ante a ausência de norma 
específica. O direito de resposta é meio de 
suma importância para o exercício da democ-
racia, pois atua na proteção tanto de direitos 
individuais quanto coletivos no âmbito dos 
meios de informação. A liberdade de impren-
sa, por seu turno, é bem tutelado por normas 
constitucionais, além daquelas mencionados 
em linhas acima, no entanto, esta liberdade 
encontra limites, e dentre estes se encontra o 
respeito aos direitos da personalidades.

RESISTÊNCIA CIVIL E EFETIVAÇÃO 
DOS DIREITOS HUMANOS: 

FUNDAMENTOS E POSSIBILIDADES 
DESDE A TEORIA CRÍTICA DOS 

DIREITOS HUMANOS

Antonio Dias de Oliveira Neto/toni.
dias88@gmail.com; Orientadora: Drª 

Gabriela Maia Rebouças (Professora PPGD- 
UNIT)

O presente trabalho dedica-se à análise da 
resistência civil em suas concepções e impli-
cações ideológicas no campo da filosofia do 
direito, para compreender os direitos humanos 
em suas potencialidades emancipadoras, con-
tribuindo para uma visão crítica. Através de 
uma análise histórica, percebe-se que os de-
bates em torno da resistência estiveram pre-
sentes desde a antiguidade, especificamente 
na Grécia antiga, até os dias atuais, no campo 
da filosofia, da política e do direito. A tra-
jetória histórica do conceito de resistência e, 
posteriormente, dos direitos humanos, não 
passou por um processo evolutivo, uma vez 
que é permeada por avanços e retrocessos, 
mostrando-se descontínua e não linear. Ade-
mais, a afirmação histórica dos direitos hu-
manos foi marcada por diversos processos de 
luta colocados em prática pela sociedade. O 
presente projeto objetiva investigar a os fun-
damentos da resistência em suas dimensões 
ética e política, como matriz e possibilidade de 
construção dos direitos humanos. Em seguida, 
busca-se realizar uma revisão crítica das teo-
rias do direito de resistência, em especial as 
existentes no Brasil, questionando as possibili-
dades e limitações do exercício da resistência 
civil enquanto direito. Por mostrar-se comple-
tamente afastado da realidade social, o direito 
de resistência sofre uma série de limitações e 
divergências quando posto em prática, uma 
vez que reconhecido como última opção da 
sociedade contra a opressão ou inércia do 
Estado. Em razão disso, mostra-se necessário 
explorar a potencialidade da resistência em 
suas diversas formas, que muitas vezes são 
marginalizadas pelo Direito.  Neste sentido, 
busca-se apresentar a resistência como um 
dos elementos da Teoria Crítica dos Direitos 
Humanos, questionando a possibilidade da 
adoção de critérios mais eficazes para a im-
plementação de processos de luta e mobili-
zação social, sem a necessária conformação 
e chancela prévia do poder jurídico-estatal. 
Através de pesquisa direcionada para a teo-
ria e filosofia do direito, será utilizada a for-
ma de ensaio como percurso metodológico, 
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como impulso para uma compreensão mais 
adequada da escrita filosófica no campo ju-
rídico, sem abrir mão dos parâmetros exigidos 
no ambiente acadêmico. A pesquisa será re-
alizada por meio de técnica de levantamento 
bibliográfico e documental sobre o tema no 
campo da filosofia do direito, sem deixar de 
realizar um diálogo entre as teorias e as práti-
cas existentes, tendo em vista que a temática 
está inserida num processo histórico-dialético 
de construção, desconstrução e reconstrução. 
Por fim, procura este trabalho defender a re-
sistência não como última alternativa da socie-
dade contra as injustiças existentes, mas como 
um exercício do próprio princípio democrático 
da participação popular e da ação cidadã que 
dá sentido e significado aos direitos humanos.

A ÉTICA DA BIOTECNOLOGIA 
SEGUNDO O PRINCÍPIO DA 

RESPONSABILIDADE EM HANS 
JONAS  

ZELMA TOMAZ TOLENTINO aluna 
do Mestrado em Direitos Humanos; 

Orientadora Dr. Liziane Paixão S. Oliveira. 
(Professora PPGD- UNIT)

Os avanços técnicos, o esgotamento das reser-
vas naturais, o ritmo acelerado da produção e 
consumo vêm colocando à prova a dignidade 
humana, o futuro das gerações e o meio ambi-
ente. Uma crise ambiental encontra-se instala-
da e ela reflete o modo pelo qual as atividades 
do homem, na sociedade moderna se desen-
volvem. Hans Jonas propõe uma ética baseada 
no princípio da responsabilidade como mote 
para as ações humanas diante da criação e 
do uso das novas tecnologias e dos cuidados 
para com o meio ambiente. A dissertação tem 
por objetivo geral analisar a contribuição do 
princípio da responsabilidade em Hans Jonas 
e sua relação com a Proteção ao Meio Ambi-
ente. Como objetivos específicos pretende-se 
analisar em que medida a tecnologia coloca 
em perigo o meio ambiente e a vida humana; 
analisar o princípio da responsabilidade nos 
diversos pensamentos éticos clássicos que 
possam servir como parâmetros a uma ética 
para a sociedade tecnológica, capazes de jus-
tificar os problemas ambientais. Utilizar-se-á o 
método descritivo/qualitativo, mediante pes-
quisa bibliográfica, utilizando-se fontes se-
cundárias e demais fontes. Serão levantados 
os tipos de agressão ambiental, as relações 

entre desenvolvimento e degradação ambien-
tal, sendo que os dados mais relevantes serão 
selecionados. Serão analisados documentos 
divulgados após 1970, selecionados de forma 
intencionais, que se mostrem, prontamente 
acessíveis e se mostrarem adequados ao foco 
da pesquisa, os quais serão registrados em 
formulários de fichamento, com identificação 
de pontos de convergência e de divergência 
dos diferentes autores pesquisados. Espera-se 
com o resultado conhecer a contribuição do 
princípio da responsabilidade em Hans Jonas 
para com a Proteção ao Meio Ambiente, com 
vistas à elaboração de políticas públicas que 
possam melhorar a relação entre homem e 
meio ambiente e sirva, também, de inspiração 
reflexiva, que leve a uma conscientização das 
consequências do agir do homem, quanto ao 
uso da tecnologia. 

A ABERTURA CONSTITUCIONAL 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, A 
SOLUÇÃO DE CASOS DIFÍCEIS E A 
JURISPRUDÊNCIA DE INSTÂNCIAS 

SUPERIORES ACERCA DO PRINCÍPIO 
DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA

Eduardo de Abreu Lima Sobrinho 
(Mestrado em Direitos Humanos  UNIT / 

dudu_abreu@hotmail.com); Karyna Batista 
Sposato (Coordenadora do Programa 

de Pós-Graduação em Direito: Mestrado 
em Direitos Humanos  UNIT / karyna_

sposato@unit.br)

O presente projeto de dissertação visa ana-
lisar a hermenêutica de instâncias superiores 
em face do princípio do melhor interesse da 
criança. O tema é de extrema importância haja 
vista a falta de concretude normativa dada ao 
princípio ora estudado e a baixa formulação 
doutrinária e jurisprudencial da matéria. Esta 
falta de concretude se depreende da própria 
lógica de existência e aplicação normativa car-
acterística dos princípios constitucionais, tais 
como o de melhor interesse da criança. Em 
decorrência disso, é necessário que o Poder 
Judiciário se encarregue de completar o seu 
sentido normativo, tendo sempre em mente 
também o princípio de separação dos po-
deres, norteador das atividades estatais no 
nosso sistema jurídico-político. Assim sendo, 
o desenvolvimento do estudo tem como pon-
to de partida a análise bibliográfica acerca de 
temas pertinentes, tais como a abertura con-
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stitucional para os Tratados Internacionais, 
visto que tal princípio é previsto na Conven-
ção sobre os Direitos da Criança. Com isso, 
será possível estudarmos com que força nor-
mativa as regras advindas deste e de outros 
Tratados devem ser recepcionadas pelo orde-
namento jurídico, ou seja, se possuem força 
constitucional, supralegal ou de lei ordinária, 
utilizando os estudos, principalmente, de Fla-
via Piovesan e Ingo Sarlet. É também objeto 
de análise, o papel do Poder Judiciário em face 
dos chamados casos difíceis, ou seja, aqueles 
casos em que é chamado para decidir quan-
do não há regra clara sobre como resolver 
o conflito, ou inclusive para dar concretude 
normativa a uma determinada regra ou princí-
pio existente no ordenamento jurídico. Tais 
inflexões remetem a obra de Robert Alexy e 
Ronald Dworkin, e atual discussão em torno 
da legitimidade democrática do Poder Ju-
diciário em seu papel decisório e criativo do 
direito, contrastando-se à função atribuída ao 
Poder Legislativo, que tem a sua legitimação 
pelo voto popular.  Por derradeiro, a partir da 
pesquisa jurisprudencial em instâncias supe-
riores, e da demonstração da racionalidade e 
padrões decisórios predominantes nos casos 
relacionados ao princípio do melhor interesse 
da criança, deparamo-nos com aspetos afetos 
à consolidação democrática naquilo que toca 
a necessária efetivação do catálogo de direitos 
fundamentais (especificamente, neste caso, o 
princípio do melhor interesse da criança), el-
emento central do constitucionalismo con-
temporâneo.

A CIDADANIA PARA OS PRESOS 
SERGIPANOS

Luiz Eduardo Oliveira, (Mestrando em 
Direitos Humanos; eduardoabril1965@
gmail.com); Orientadora Dr. Verônica 

Teixeira Marques (PPGD/Unit;ITP; NPGCS/
FITS; IPEA; veronica.marques@hotmail.com).

O projeto intitulado A cidadania para os 
presos sergipanos, tem como objetivo prin-
cipal identificar como os presos em Sergipe 
entendem o(s) significado(s) da cidadania, en-
tre o período de tempo 2013 e 2014. Para isso 
será feita uma avaliação preliminar entre os 
presos quanto à compreensão sobre a cidada-
nia, entendida como um conjunto de direitos 
e deveres que possibilita ao homem viver em 
sociedade e possa ser chamado de cidadão. 

Dentre os fatores que promovem a cidada-
nia serão levantadas informações quanto à 
localização dos presídios e sua relação com 
a efetividade na observância da manutenção 
do vínculo familiar. O estudo utilizará dados 
disponíveis no Departamento Penitenciário 
Nacional  DEPEN -, na Secretaria de Estado 
da Justiça e de Defesa ao Consumidor, em 
Sergipe  SEJUC, na Secretaria de Segurança 
Pública em Sergipe  SSP, e também dados 
secundários, levantados em diversas fontes e 
registrados de diferentes formas: dissertações, 
teses, monografias entre outras bibliografias, 
relatórios, fotografias que serão complemen-
tados com levantamento de campo através de 
questionários semiabertos com os detentos 
e representantes de famílias dos presos. Du-
rante o período da pesquisa será feita uma 
revisão de literatura com o objetivo de balizar 
os dados e os resultados obtidos. Para verifi-
car como os presos entendem o significado de 
cidadania serão contemplados e averiguados 
em sua individualidade e nesse sentido será 
definida amostra de caráter probabilístico, se-
lecionados aleatoriamente das unidades pri-
sionais do Estado de Sergipe. Serão aplicados 
dois questionários semi-estruturados distintos 
direcionados ao preso.

ADOÇÃO DE EMBRIÕES 
EXCEDENTÁRIOS: LEGALIDADE E 

LEGITIMIDADE À LUZ DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA

Lucivânia Guimarães Salles (professora 
universitária na UNIT, especialista em 

Direito Civil-Constitucional, Mestranda 
em Direitos Humanos na UNIT/

lucivaniasalles@yahoo.com.br); Dra. 
Renata Braga Klevenhunsen(Pós-Doutora 

pelo Instituto  de Medicina Social, 
Professora nos Programas Stricto Sensu da 

UNIT orientadora)/renatabragak@terra.
com.br).

A destinação e conservação dos embriões 
excedentários provenientes das técnicas de 
reprodução humana assistida, no Brasil, se 
constituem em um dos grandes desafios da 
atualidade: primeiro porque o casal doador do 
material genético tem o direito subjetivo de 
planejamento familiar garantido pela Consti-
tuição Federal, não estando obrigado a fazer 
o implante de todos os embriões; segundo, a 
crioconservação se constitui numa técnica de 
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alto custo financeiro gerando problemas de 
ordem econômica na conservação, bem como 
jurídico, pois o lapso temporal entre a concep-
ção e a nidação gera uma situação de máxima 
vulnerabilidade para os embriões criopreser-
vados. A pesquisa objetiva fazer um estudo 
acerca da destinação dos embriões exceden-
tários para fins de adoção pré-implantatória 
como consolidação de uma prática social e 
único meio legítimo consoante os princípios 
de natureza constitucional, visto que não ex-
iste uma legislação específica que discipline as 
técnicas de reprodução assistida no Brasil, que 
se subordinam, apenas, à Resolução do Con-
selho Federal de Medicina, n.º 2013/2013, que 
tem caráter de soft law. O estudo se consti-
tuirá numa pesquisa documental/bibliográfica 
e far-se-á uma análise da legislação nacional, 
artigos científicos, doutrina, jurisprudência, 
dados constantes em bancos oficias ou não-
oficiais, notícias na mídia, entre outros. Buscar-
se-á traçar um lineamento histórico do avanço 
da biotecnologia no mundo e seus reflexos 
na reprodução humana, analisar os princí-
pios constitucionais aplicáveis às técnicas de 
reprodução humana assistida e verificar sea 
adoção pré-implantatória se harmoniza com 
o princípio da dignidade da pessoa humana 
e com o direito ao planejamento familiar. Para 
tanto, como questão preliminar, será estudada 
a natureza jurídica do embrião excedentário e 
a necessidade de se estabelecer um estatuto 
jurídico, bem como, a evolução da doutrina e 
jurisprudência brasileira acerca do tema, esta-
belecendo-se um paralelo com o Direito com-
parado. Como resultado haverá a geração de 
documento científico com análise crítica sobre 
a utilização de embriões humanos exceden-
tários para fins de adoção com beneplácito na 
Constituição Brasileira, e, também, apresen-
tação da discussão acerca da necessidade de 
estabelecimento de um Estatuto Jurídico do 
embrião extracorpóreo. Ao final, haverá divul-
gação através de artigos científicos, capítulos 
de livros, apresentações em eventos científi-
cos e dissertação do Curso de Mestrado em 
Direitos Humanos da Universidade Tiradentes, 
com disponibilização de cópias em CD e ex-
posição no acervo da Biblioteca da Universi-
dade Tiradentes para o público interessado.

PLURIPARENTALIDADE: a visão do 
direito de família pelo prisma dos 

direitos humanos

Rita de Cássia Barros de Menezes, 
Mestranda do curso de Direitos Humanos 

– UNIT Email :ritacassiamenezes@uol.
com.br; Profa. Doutora KarynaSposato, 
Doutora em Direito pela Universidade 

Federal da Bahia; Email: karyna_sposato@
unit.br

O presente trabalho visa analisar a pluriparen-
talidade à luz dos direitos humanos e do dire-
ito de família contemporâneo, como forma de 
garantir o metaprincípio do melhor interesse 
da criança preconizado na legislação domés-
tica e internacional de direitos da Criança e do 
Adolescente. O princípio do melhor interesse 
da criança ingressa no ordenamento jurídico 
nacional pela redação da Convenção Internac-
ional dos Direitos da Criança, colocando em 
evidência o modelo constitucional brasileiro 
adotado que se caracteriza pela regra da ab-
ertura constitucional aos tratados de direitos 
humanos. Neste sentido, se sublinha igual-
mente a necessidade de conferir concretude 
normativa ao principio na mesma medida em 
que se defende sua recepção como norma 
de hierarquia constitucional no Direito Bra-
sileiro. O tema é carecedor de discussão, uma 
vez que se observa uma constante evolução 
da sociedade e dos modelos de família, onde 
cada vez mais se valoriza o afeto nas relações 
inter-familiares, com efeitos no campo jurídi-
co. Utilizando a conceituação de José Eduardo 
Faria, do campo jurídico, o estudo será de-
senvolvido através do método de abordagem 
dialética, por reconhecer a família como Enti-
dade em constante mudança, procurando não 
somente conhecer a realidade, mas também 
analisá-la, buscando as alterações sociais re-
fletidas no surgimento de novos direitos. A 
partir da pesquisa documental e bibliográfica, 
será feita a sistematização e análises de dados, 
buscando compreender a origem histórica e 
social do fenômeno da pluriparentalidade e os 
novos modelos de famílias contemporâneos. 
Sendo assim, o percurso metodológico está 
desenhado pela pesquisa (documental) juris-
prudencial nos Tribunais do País e a revisão de 
literatura especializada, com foco nos casos 
de reconhecimento da pluriparentalidade e 
do seu registro em Certidões de Nascimento. 
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A TRAMITAÇÃO ADEQUADA 
DOS PROCESSOS NOS JUIZADOS 
ESPECIAIS CIVEIS NO ESTADO DE 

SERGIPE À LUZ DOS DIREITOS 
HUMANOS, SOB A ÉGIDE DO 

PRINCIPO DO ACESSO A JUSTIÇA 
E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO

Manuel Soares Caldas Filho (Mestrando em 
Direitos Humanos\UNIT), Orientadora: Dr. 
Leslie s. Ferraz (Professora PPGD- UNIT)

Há uma tendência natural dos Juizados Es-
peciais em tornarem-se mais um órgão juris-
dicional não atinge os fins para os quais foi 
criado, diante da inobservância dos princípios 
a ele inerentes quando da tramitação dos seus 
feitos, que assim, constituem a inquietação 
ver os entraves gerados na prática, pela trami-
tação inadequada dos processos, que o torna 
mais um órgão que não atinge plenamente os 
objetivos pelos quais foi criado, bem como na 
dificuldade, ainda existente, de se obtertem-
pestivamente a prestação jurisdicional coex-
istencial. Percebe-se um descompasso entre 
os pressupostos da prestação jurisdicional 
consagrados que assegura como direito fun-
damental que nenhuma lesão ou ameaça de 
direito deixará de ser apreciada pelo judiciário 
e, sistematicamente, que se dará num prazo 
razoável, segundo determina o artigo 5º, LX-
VIII, incorporado pela Emenda nº 45/2004. 
Parte-se assim, de que a tutela jurisdicional 
não engloba apenas a garantia do direito de 
ação, mas, principalmente, o direito a uma 
tutela adequada e efetiva entregue ao jurisdi-
cionado no tempo desejado. O procedimento 
sumaríssimo, instituído pela Lei nº 9.099/95, 
instrumentaliza uma justiça coexistencial, 
célere, econômica, simples e informal, e ex-
emplifica a máxima dos princípios do Acesso 
à Justiça e o da Duração Razoável do Proces-
so, que, devem ser estritamente observados, 
sob o risco de ter sua eficiência prejudicada 
e seus objetivos desvirtuados, criando infidas 
expectativas aos cidadãos e o aviltamento da 
instituição. O Direito origina-se das relações 
sociais, exprimindo o caráter político da so-
ciedade, neste sentido, com o Estado social, 
passou a ter, o dever de proteção e efetivação 
dos Direitos Humanos, pacificando as agruras, 
as angústias e os conflitos entre as pessoas 
devem ser pacificados.  A observância dos 
Direitos Humanos indica, por outro lado, ao 
sistema, na figura de seus encarregados, que 
o processo deve ser uma ferramenta efetiva 
para a consecução da justiça. Infelizmente, a 

prestação jurisdicional tem sido morosa na 
efetiva proteção ao direito que sofre risco de 
perecimento. Assim, a metodologia se baseará 
em um estudo bibliográfico sistematizado, de 
caráter exploratório, desenvolvido com base 
em material publicado em livros, revistas dos 
tribunais, jurisprudência, como também, serão 
utilizados como fontes de dados os proces-
sos em trâmite perante os juizados especiais 
cíveis do Estado de Sergipe, além de indica-
dores e resultados de pesquisas do CNJ e dos 
institutos de estatística. Espera-se, ao final da 
pesquisa, conhecer aplicação e utilização do 
procedimento sumárissimo como instrumento 
de acesso à justiça e de duração razoável do 
processo a fim de atender ao direito humano 
a uma prestação jurisdicional eficiente e tem-
pestiva, podendo subsidiar a adoção de um 
modelo de aplicação do procedimento suma-
ríssimo e práticas forense que permitam mel-
horar a eficiência e eficácia do modelo para os 
demais órgãos especiais do Estado de Sergipe.

RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE 
CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: 

UMA ANÁLISE SOBRE OS CASOS DE 
POLUIÇÃO SONORA EM ARACAJU

Ronaldo Marinho Aluno Minter UNIT/ 
PUC- PR

Em pesquisa realizada pelo Ministério da Justiça 
no ano de 2009 foi constatado que a violência 
no Brasil tem crescimento constante, apesar 
das políticas públicas adotadas (SENASP, 2012). 
Além disso, foi diagnosticado que são vários 
os fatores que contribuem para este quadro, 
especialmente em decorrência de educação 
deficitária, aspecto que resulta em desigual-
dade social, sendo que este último ainda é o 
maior responsável pelos alarmantes índices de 
violência, apesar do crescimento econômico 
observado nos últimos anos, conforme dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE, 2012). O sentimento de impunidade e o 
descrédito da população na capacidade do Es-
tado em suprir suas carências elementares, per-
petuam a sensação de insegurança, o que faz o 
cidadão não acreditar no Poder Judiciário como 
instrumento de resolução dos pequenos confli-
tos diários, em face da demora e do alto custo 
de uma decisão judicial.Assim, alternativas so-
cialmente viáveis devem ser incentivadas a fim 
de construir um ambiente propulsor da paz, 
retroalimentando o desenvolvimento social e 
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edificando a melhoria das condições de vida 
em sociedade. O ‘acesso à justiça’, compreen-
dido também como acesso ao Poder Judiciário 
talvez seja um dos maiores problemas a ser en-
frentado para a construção de um ambiente de 
paz, pois este é um direito fundamental a ser 
plenamente efetivado. A Constituição Federal 
(CF) de 1988 veio contemplar tal princípio, am-
pliando os mecanismos de defesa dos direitos 
difusos e coletivos, possibilitando ações para a 
efetivação de tais direitos e prevendo órgãos 
competentes para intentá-los. Nesta mesma 
linha, a CF previu a existência dos juizados es-
peciais e do juízes leigos, a fim de promover 
a resolução dos conflitos de pequena monta, 
sejam eles criminais ou cíveis.Entretanto, mais 
do que o simples acesso ao Judiciário, busca-se 
constituir uma ordem jurídica socialmente justa 
e capaz de atender às demandas sociais. Seg-
undo Rodrigues (1994, p.98), é o “acesso a uma 
ordem determinada de valores e de direitos 
fundamentais para o ser humano”, o qual “não 
se esgota no acesso ao judiciário e no próprio 
universo do direito estatal”, até mesmo porque 
o acesso a jurisdição não é o único meio, ou um 
meio indispensável, para buscar a resolução de 
conflitos, posto que existem outros meios al-
ternativos ou extrajudiciais para tal mister.O 
presente trabalho objetiva analisar as ocorrên-
cias registradas nas unidades de polícia espe-
cializada (Delegacia de Proteção ao Meio Am-
biente e Companhia de Polícia Ambiental/PM) 
e no Ministério Público Estadual (Sergipe), no 
ano de 2012, traçando o perfil dos envolvidos 
e o desenho dos índices de resolutividade dos 
casos atendidos pelas equipes conciliadoras. 
Além de coletar e interpretar os índices de res-
olutividade e o grau de reincidência das partes 
e a avaliar o impacto das medidas conciliadoras 
na redução das demandas judicias.

A CATA DA MANGABA, 
UMA ABORDAGEM PARA A 

PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 
TERRITORIALIDADES E 

CONHECIMENTOS TRADICIONAIS 
ASSOCIADOS

Fábia Ribeiro Carvalho de Carvalho, aluna 
MINTER UNIT/PUC-PR

Resumo: O presente artigo tem como objetivo 
analisar aos saberes tradicionais como con-
hecimento inerente ao ser humano, que se 
revela de modo simbólico conjugando práti-

cas, valores e ideias coletivamente difundidas 
e empiricamente apreendidas decorrentes 
da atuação do homem sobre a natureza em 
contrapartida da dinâmica do conhecimento 
científico. Enfoca o conhecimento do ponto 
de vista tradicional e científico discorrendo 
sobre suas semelhanças e dessemelhanças, 
identificando neste último uma estruturação 
discriminatória e hegemônica que relega ao 
saber tradicional um lugar mitificado e esté-
ril. Analisa, ainda, a questão fundiária que se 
sobreleva assumindo contornos ambientais 
que se delimitam a partir de conflitos surgidos 
em função da destruição das mangabeiras em 
função da pratica de outras culturas. A partir 
de uma abordagem qualitativa fundada na 
observação sem, contudo, realizar entrevis-
tas ou qualquer interação realiza pesquisa de 
campo por meio da qual estuda a construção 
dos saberes de uma comunidade tradicional 
que se define como catadoras de mangaba 
no povoado de Capoã situado no município 
de Barra dos Coqueiros–SE. Analisa-se de que 
maneira a biodiversidade sofre influência ou 
influencia a reprodução social por meio dos 
saberes, destacando a adequação dos modos 
de vida das populações tradicionais ao para-
digma da proteção da diversidade de espé-
cies de ecossistemas e cultural, requerendo 
para tanto a construção de uma ciência que se 
oriente pela precaução de um conhecimento 
prudente, democrático e comunicativo. Há 
possibilidade de que as relações desenvolvi-
das na comunidade possam amparar-se no 
contexto legal protetivo das sociedades, em 
especial a sociedade cooperativa possibil-
itando-se o seu desenvolvimento de modo 
a propiciar a efetiva reprodução social, e de 
saberes, bem como a preservação da biodi-
versidade intrínseca. O estudo visa mostrar 
que o desenvolvimento deve se manifestar 
de acordo com as dirimentes da sustentabili-
dade tomando-se como parâmetro a práticas 
recorrentes no âmbito das populações tradi-
cionais. O estudo deu-se através da análise de 
dados colhidos de órgãos oficiais do governo 
federal e estadual, bem como pela pesquisa 
bibliográfica de autores como Boaventura de 
Souza Santos, Milton Santos, José Eli da Veiga, 
Antônio Carlos Diegues, Lévi-Strauss, Amartya 
Sen, Phillipe Descola, Celso Furtado e outros 
que permitem uma análise dos modelos de 
desenvolvimento, das populações tradicion-
ais e seus conhecimentos sobre os vários en-
foques.
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A CIDADANIA PARA OS PRESOS 
SERGIPANOS

Luiz Eduardo Oliveira, (Mestrando em 
Direitos Humanos; eduardoabril1965@
gmail.com); Orientadora Dr.Verônica 

Teixeira Marques (PPGD/Unit;ITP; 
NPGCS/FITS; IPEA; veronica.marques@

hotmail.com).

O projeto intitulado A cidadania para os 
presos sergipanos, tem como objetivo prin-
cipal identificar como os presos em Sergipe 
entendem o(s) significado(s) da cidadania, en-
tre o período de tempo 2013 e 2014. Para isso 
será feita uma avaliação preliminar entre os 
presos quanto à compreensão sobre a cidada-
nia, entendida como um conjunto de direitos 
e deveres que possibilita ao homem viver em 
sociedade e possa ser chamado de cidadão. 
Dentre os fatores que promovem a cidada-
nia serão levantadas informações quanto à 
localização dos presídios e sua relação com 
a efetividade na observância da manutenção 
do vínculo familiar. O estudo utilizará dados 
disponíveis no Departamento Penitenciário 
Nacional – DEPEN -, na Secretaria de Estado 
da Justiça e de Defesa ao Consumidor, em 
Sergipe – SEJUC, na Secretaria de Segurança 
Pública em Sergipe – SSP, e também dados 
secundários, levantados em diversas fontes e 
registrados de diferentes formas: dissertações, 
teses, monografias entre outras bibliografias, 
relatórios, fotografias que serão complemen-
tados com levantamento de campo através de 
questionários semiabertos com os detentos 
e representantes de famílias dos presos. Du-
rante o período da pesquisa será feita uma 
revisão de literatura com o objetivo de balizar 
os dados e os resultados obtidos. Para verifi-
car como os presos entendem o significado de 
cidadania serão contemplados e averiguados 
em sua individualidade e nesse sentido será 
definida amostra de caráter probabilístico, se-
lecionados aleatoriamente das unidades pri-
sionais do Estado de Sergipe. Serão aplicados 
dois questionários semi-estruturados distintos 
direcionados ao preso.
 

A OLIGOPOLIZAÇÃO DO MERCADO 
DE SEMENTES DE MILHO E A (IN)

SUSTENTABILIDADE AGRÍCOLA NO 
BRASIL

Lucas Cardinali Pacheco (Professor de 
Direito /UNIT/ Mestrando Minter PUCPR/ 
lucasaju@uol.com.br); Emerson Gabardo 
(Professor Doutor de Direito do Minter /
PUCPR/ Orientador/ e.gab@uol.com.br)

Com o passar dos anos, após a criação da Lei 
de Patentes e de Proteção de Cultivares, o 
setor de sementes do Brasil passou por situ-
ação inédita, já que tais leis acabaram por criar 
restrições financeiras, econômicas e jurídicas 
às empresas nacionais que trabalhavam com 
tecnologia em sementes. Com isso, as grandes 
empresas multinacionais se viram beneficia-
das, já que o processo para estudo e desen-
volvimento tecnológico do grão se mostra 
complexo e oneroso, surgindo um verdadeiro 
oligopólio no mercado de sementes, mor-
mente as de milho. O cenário internacional e o 
processo agroindustrial brasileiro se mostram 
ainda mais propícios à utilização de commodi-
ties de milho de empresas multinacionais que 
trabalham com tecnologia de ponta, domi-
nando o mercado e inundando-o com produ-
tos transgênicos, sobre os quais há grande 
discussão e controvérsia. A ausência de políti-
cas públicas do governo brasileiro tem gerado 
verdadeira insustentabilidade agrícola, o que 
prejudica a pequena, a média e a agroindús-
tria. A presente dissertação situará os prob-
lemas jurídicos e ambientais que envolvem a 
questão, discutindo e propondo medidas para 
proteção da ordem econômica e social com 
base no texto constitucional, a fim de proteger 
o mercado interno e reequilibrar a economia 
do setor; sem, contudo, criar barreiras instran-
sponíveis à livre iniciativa. Observa-se que o 
tema proposto para esta pesquisa é atual, e 
que o problema é pertinente para estudos 
mais avançados, principalmente como ob-
jeto de estudos focados nas áreas do direito 
econômico e socioambiental. A pesquisa tem 
por objetivo identificar os problemas entorno 
da produção de sementes hibridas produzidas 
por grandes multinacionais, buscando garantir 
o desenvolvimento econômico e socioambi-
ental no contexto da sociedade pós-moderna. 
Para tanto, opta-se pelo método qualitativo, 
uma vez que a fundamentação teórico-prática 
se dará pela análise doutrinária e de campo, 
ou seja, abordagem reflexiva e sistemática. No 
decorrer do trabalho utiliza-se principalmente 
a técnica de pesquisa bibliográfica, baseada 
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na análise histórica, conceitual (teórica) do 
assunto. Quanto ao método de abordagem, 
utiliza-se do método descritivo, expondo as 
características basilares e contextualização 
econômica e ambiental do tema. Faz-se então 
necessário um estudo aprofundado sobre a 
temática proposta, para que através dos resul-
tados obtidos possa se conhecer todo o en-
redo que tramita diante da resolução de um 
problema interpessoal e conhecer também a 
melhor forma de resolução de tal problema. 

 
A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 
NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

- EXECUÇÃO DA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA À REPARAÇÃO DO 

DANO AMBIENTAL
 

ALISSON FONTES DE ARAGÃO (Aluno 
do Mestrado em Direito UNIT-PUC/PR; 

afdaragao@gmail.com)
 
Diante das garantias constitucionais de pro-
teção ao Meio Ambiente na sociedade con-
temporânea, o trabalho se analisará estas, so-
bre a égide do Desenvolvimento Sustentável 
e da execução da sentença condenatória à 
reparação do dano ambiental.  Neste passo, 
o trabalho tentará enquadrar a necessidade 
de destacar a importância do manejo da ex-
ecução forçada diante destas sentenças, evi-
denciando, assim, os mecanismos processuais 
hábeis a efetivar esta reparação, sempre em 
paralelo com a discussão para saber se é 
possível a reparação integral dos danos am-
bientais, quais os meios mais efetivos e que 
causarão menos prejuízos ao meio ambiente. 
Serão, assim, observados e delimitados os 
instrumentos processuais aptos a garantir a 
reparação do Dano Ambiental e a efetivação 
dos comandos jurisdicionais em casos de in-
denização decorrentes de danos ambientais, 
bem como serão abordados os Princípios 
inter-relacionados a estes instrumentos, ob-
servando as mudanças já ocorridas em nosso 
Ordenamento e aquelas que ocorrerão em um 
futuro próximo (novo Código de Processo Civ-
il). Observe-se, por fim, que o tema proposto 
faz uma interdisciplinaridade entre os direitos 
Ambiental e processual.
 

DIAGNÓSTICO DA EXECUÇÃO 
PENAL EM SERGIPE: UMA REFLEXÃO 
SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

REINSERÇÃO SOCIAL DO PRESO. 
(2013 - 2014)

 Gabriel Ribeiro Nogueira Junior 
(Mestrando em Direitos Humanos – UNIT 

/ gabrielrnog@hotmail.com); Orientadora: 
Dr. Verônica Teixeira Marques (PPGD/
Unit; ITP; NPGCS/FITS; IPEA; veronica.

marques@hotmail.com ).
 
Entendendo que o sistema penitenciário na-
cional vive momentos de crise, resultado das 
precárias e insalubres condições de instalação, 
superlotação, crise de autoridade, bem como 
ineficiência de políticas públicas de reinserção 
social dos egressos e, não sendo diferente a 
realidade do Estado de Sergipe, o trabalho 
tem como objetivo identificar as razões que 
contribuem para gerar e agravar essa situação, 
tendo como foco o momento da execução da 
penal. Para verificar se existem e como são 
implementadas as políticas públicas de re-
inserção social dos presos em Sergipe, no 
biênio 2013-2014, pretende-se identificar o 
processo de implementação, pois se constata 
a crescente reincidência de infratores que já 
passaram pelo sistema penitenciário (Secre-
taria Estadual de Justiça e Cidadania - SEJUC), 
além de um aumento progressivo da violência 
em nossa realidade estadual, conforme dados 
da SSP/SE e SENASP/MJ. As políticas públicas 
de reinserção social a serem analisadas são 
aquelas efetivadas (ou não) dentro dos es-
tabelecimentos prisionais sergipanos (preso 
sentenciados e provisórios), assim como nas 
delegacias, em relação aos presos provisórios. 
Ademais, verificar-se-á se, por ventura, exis-
tem diferenças nas políticas públicas em an-
damento nas unidades prisionais estudadas, 
deixando-se claro que o estudo não pretende 
trabalhar com políticas públicas para egres-
sos e sim, as políticas desenvolvidas durante o 
cumprimento da pena para viabilizar a reinser-
ção dos presos. Ciente da existência de opor-
tunidade laborativa nos presídios sergipanos 
aos internos, no que pertine ao trabalho e ao 
estudo, espera-se verificar como o preso e os 
funcionários de unidades prisionais percebem 
as atividades disponibilizadas pelo Estado para 
o processo de sua reinserção social após cum-
primento da pena e/ou nos casos dos presos 
em progressão de regime (regime semiaberto, 
aberto ou em livramento condicional). Está 
sendo realizada pesquisa de campo, dentro 
das unidades prisionais que compõem o siste-
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ma estadual, tanto as que são completamente 
públicas, quanto a que funciona em regime de 
co-gestão (público-privada),verificando como 
se dá a aplicação dos preceitos/princípios da 
Lei de Execuções Penais, igualmente aplicável 
aos presos provisórios, e seu reflexo na resso-
cialização destes. Em fase seguinte serão en-
trevistados os gestores, funcionários, para que 
seja possível a elaboração de diagnóstico mais 
próximo da realidade, repercutindo na pesqui-
sa como importante fonte para apresentação 
dos resultados. (PPGD/UNIT).

O TRÁFICO DE PESSOAS NA 
PERSPECTIVA DA ASSISTÊNCIA E 

DO EMPODERAMENTO ÀS VÍTIMAS: 
DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Maria Ione Vasconcelos de Menezes 
(Mestranda em Direitos Humanos, 

pelo Programa de Pós Graduação em 
Direitos Humanos-UNIT / maria_yone@

hotmail.com). Orientadora Prof Dr. 
Waldimery Corrêa da Silva (Doutora em 
Direito Internacional Público e Relações 

Internacionais pela Universidad de Sevilla, 
professora do Programa de Pós Graduação 

em Direitos Humanos-UNIT/m-sevilla@
hotmail.com); 

O presente resumo tem como finalidade dis-
cutir acerca do Tráfico de Pessoas na perspec-
tiva dos desafios para a garantia da assistência 
integral e do empoderamento às vítimas en-
quanto categoria relevante no enfrentamen-
to deste crime transnacional, que precisa ser 
problematizado. Como possibilidade, apre-
sentar-se-à as estratégias para a articulação 
e implementação da Política Nacional de En-
frentamento ao Tráfico de Pessoas, que apre-
senta-se como uma problemática presente 
na sociedade globalizada e configura-se num 
crime contra a garantia dos direitos humanos, 
na medida em que este envolve as mais varia-
das formas de exploração à saber: sexual, lab-
oral e para fins de remoção de órgãos. Como 
metodologia, privilegiamos a pesquisa bibli-
ográfica e documental nas legislações e de-
mais documentos acerca da matéria. A Política 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pes-
soas representa uma das estratégias eficazes, 
no entanto, deve ser implementada. 

 

O PAPEL DAS MULHERES 
DAS COMUNIDADES 

TRADICIONAIS COMO VETOR DE 
SUSTENTABILIDADE NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 

Fábio Rezende Braga; Leonardo Menezes 
Vasconcelos Silva; Profª. Dra. Márcia 
Rodrigues Bertoldi; (Direito; Núcleo 

de Pós-Graduação em Direito - NPGD; 
frezendebraga@gmail.com; leomvsilva@
hotmail.com; marcia_bertoldi@unit.br)    

As comunidades tradicionais têm uma im-
portância fundamental na conservação do 
meio ambiente, tendo em vista que seu rear-
ranjo social serve como contraponto à nociva 
relação empreendida pelas grandes socie-
dades de consumo. Além disso, os conheci-
mentos tradicionais advindos delas demon-
stram o quanto é possível estabelecer uma 
relação saudável entre a natureza e o homem. 
A comunidade internacional, por meio da im-
plementação da Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB), vem debatendo medidas que 
protejam estas comunidades ante às inúmeras 
adversidades, a exemplo da biopirataria, que 
obstam sua continuidade, bem como um di-
reito ao desenvolvimento de acordo com 
suas singularidades. Neste contexto, a CDB 
prevê, através das decisões das Conferências 
das Partes (COP), o reconhecimento da mul-
her como vetor na manutenção das comu-
nidades tradicionais, em virtude das práticas 
sustentáveis empreendidas por elas, as quais 
garantem a manutenção e o desenvolvimento 
dos conhecimentos tradicionais associados à 
biodiversidade e dos habitas onde se desen-
volvem. Deste modo, há o incentivo à imple-
mentação de  políticas e medidas voltadas 
para a efetiva participação das mulheres nas 
decisões e no direcionamento das comuni-
dades, sugerindo o seu protagonismo social. 
É importante destacar a dupla importância 
da mulher neste processo. Em primeiro lugar 
como incentivadora das comunidades tradi-
cionais e, em segundo, em razão à quebra dos 
paradigmas que a posicionam em um patamar 
social secundário, no qual sempre lhe foi priva-
do o poder de decisão e atuação nos espaços 
públicos. Assim, é imprescindível conhecer o 
papel da mulher na comunidade tradicional a 
partir da compreensão das correntes teóricas 
do ecofeminismo, movimento político que dá 
propriedade à relação de intimidade estabel-
ecida entre a mulher e a natureza, as quais se 
unem para combater as opressões advindas 
da lógica capitalista e do patriarcado, bus-
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cando garantir o direito à continuidade e ao 
desenvolvimento. O presente projeto tem 
caráter qualitativo e a construção dos dados 
será realizada sobre a base da pesquisa bib-
liográfico-documental. Enquanto a pesquisa 
bibliográfica nos oferecerá o aporte necessário 
para compreender os conceitos, princípios e 
instituições jurídicas que estruturam o objeto, 
a documental nos oferecerá o conhecimento 
quanto à legislação, as discussões nos fóruns 
internacionais, bem como as decisões e delib-
erações que a Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB) e a Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual (OMPI) emitem so-
bre a temática. Estas pesquisas oferecerão os 
subsídios para a construção teórica dos obje-
tivos assinalados. O objetivo geral do projeto 
é identificar o papel da mulher pertencente a 
comunidades tradicionais no desenvolvimen-
to de práticas sustentáveis que fomentam a 
continuidade cultural e a promoção do desen-
volvimento sustentável.

RECALL JUDICIAL E O MODELO 
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO: 

CARACTERÍSTICAS, LIMITES À 
REFORMA CONSTITUCIONAL, RISCOS 

E REFLEXOS SOCIAIS E POLÍTICOS.

Mario Jorge Tenorio Fortes Junior 
(Mestrando em Direito (PPGD/PUC-
PR); Orientação  Dra. Danielle Anne 

Pamplona; Professor Assistente da FITS/
AL; mariofortes@gmail.com)

A partir de uma pesquisa analítica de revisão, 
envolvendo o estudo e avaliação crítica das 
produções bibliográficas indicadas nas refer-
ências, busca-se realizar uma análise sobre 
o modelo democrático brasileiro, especifi-
camente se o mesmo permite a revisão pela 
população da decisão judicial em controle de 
constitucionalidade (recall judicial) como in-
strumento de compatibilização entre democ-
racia e constitucionalismo. Ou seja, busca-se 
verificar se a democracia brasileira permite e 
necessita da criação de novos mecanismos 
democráticos que impliquem mudanças mais 
profundas no ordenamento brasileiro. Neste 
sentido, acompanhando um movimento 
democrático, ou de inserção de instrumentos 
de participação popular, existente na América 
Latina (especialmente na Bolívia, Equador e 
Venezuela), o Congresso Nacional do Brasil 
discute, entre outras, a possibilidade de re-

alizar uma reforma política, de simplificar o 
procedimento relativo ao projeto de lei de ini-
ciativa popular (conforme Proposta de Emen-
da Constitucional nº 3 de 2011 – PEC 3/2011), 
bem como a instituição do “recall judicial” 
(PEC 33/2011). E, justamente a possibilidade 
de inserção deste “Recall” no Brasil merece 
ser objeto de um debate profundo, especial-
mente se este procedimento, democrático em 
sua origem, não pode sofrer desvirtuamento 
capaz de fragilizar a democracia brasileira. 
Neste sentido, observar-se que muitos países 
se apresentam para a comunidade exterior 
como democráticos, todavia tal qualificação 
precisa ser avaliada não apenas em seu aspec-
to procedimental (existência de regramento 
referente a instrumentos democráticos), mas 
dever-se-á verificar a efetividade desta par-
ticipação popular, a capacidade da população 
de compreender suas necessidades e de de-
cidir seus rumos. No conflito entre democracia 
(representada pela vontade do povo na elabo-
ração de normas legislativas) e constitucional-
ismo (decisão técnica acerca da adequação da 
vontade popular aos mandamentos constitu-
cionais), alguns países optaram por mecanis-
mos democráticos de controle do julgamento 
de inconstitucionalidade, especialmente a 
Inglaterra e os Estados Unidos da América. 
Nos Estados Unidos, desde 1912 (criado no 
por Theodore Roosevelt) foi desenvolvido um 
modelo democrático de reforma de decisão 
judicial sobre inconstitucionalidade de lei de-
nominado Recall, estabelecendo que eventual 
declaração de inconstitucionalidade poderá 
ser anulada pelo voto da maioria dos elei-
tores, hipótese em que será considerada con-
stitucional. E, este instituto foi a base da PEC 
33/2011. Todavia, embora encontre respaldo 
no parágrafo único do art. 1º da Constituição 
Federal, o recall, eventualmente apontado 
como garantia de prevalência da democracia, 
pode converter-se em instrumento de legiti-
mação de um modelo demagógico. Para tanto, 
utiliza-se o exemplo brasileiro, que adotou um 
modelo de revisão “democrática” da decisão 
judicial sobre controle de constitucionalidade 
no Governo Getúlio Vargas (Constituição de 
1937), permitindo a reforma de uma decisão 
de controle de constitucionalidade mediante 
a utilização de um controle político, solicitado 
pelo Presidente e quando aprovado por 2/3 
(dois terços) dos votos em cada Casa Legisla-
tiva, instituto que foi utilizado para aumentar 
a força do poder executivo em um governo 
populista, fragilizando a segurança jurídica e a 
separação de poderes.
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ANCORAMENTO DE 
BROMOCRIPTINA EM 

NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS 
(Fe3O4) REVESTIDAS COM 

QUITOSANA E SÍLICA

Carla Regina Santos Sobral (Mestranda 
em Biotecnologia Industrial   UNIT/ ITP/ 

LPA, carlasobralnutricao@gmail.com; 
Álvaro Silva Lima (Professor - UNIT/ ITP/ 
LPA, alvaro_lima@itp.org.br); Luiz Pereira 

da Costa (Professor - UNIT/ ITP/ LEB), 
lupeco7@hotmail.com.

A liberação controlada de fármacos envolve 
novas vias de administração baseada no con-
trole de doses terapêuticas diárias, na di-
minuição de picos e valores plasmáticos no 
processo de vetorização a alvos específicos, 
diminuição de efeitos tóxicos e do tempo 
de permanência na circulação sanguínea. O 
uso de nanopartículas magnéticas (Fe3O4) 
revestidas devido a sua propriedade de super-
paramagnetismo tem contribuído para a sua 
utilização em aplicações biomédicas. A bro-
mocriptina, com ação agonista ao se ligar ao 
receptor da dopamina D2 e antagonista ao se 
ligar ao receptor da dopamina D1 de células 
lactóforas normais ou tumorais é usada em 
tratamento do quadro de Hiperprolactine-
mia sendo este o fármaco de escolha para 
o nosso sistema de carreamento. O objetivo 
desse trabalho é ancorar a bromocriptina em 
nanopartículas magnéticas (Fe3O4) revestidas 
com quitosana e sílica pelo método de ad-
sorção física. O processo de síntese de nano-
partículas magnéticas (Fe3O4) escolhido para 
o presente trabalho foi o de coprecipitação 
dos íons de ferro Fe2+ e Fe3+ (razão molar 
1:2) (BUMB et al, 2008). Após a de síntese de 
nanopartículas magnéticas, as mesmas foram 
submetidas a tratamento térmico na estufa 
por 2 h em temperatura de 121 ºC e em se-
guida revestidas com quitosana e sílica. No 
revestimento com quitosana foi adicionado as 
2,7 g de  nanopartículas magnéticas 3,36 mL 
de Triton X-100; 14,12 mL de Ciclohexano 3,2 
mL de Pentanol e ainda sob agitação aquosa 
foi gotejado a solução aquosa de NaOH a 3 
M . No revestimento com sílica foi adicionado 
a 0,15 g de nanopartículas magnéticas 2,5 g 
de polietileno-glicol (PEG 8000), 120 mL de 
metanol, 30 mL de NH4OH e o tetraetilorto-
silicato (TEOS) em agitação constante por 6 h. 
As nanopartículas revestidas com quitosana e 
sílica foram caracterizadas pela Microscopia 
eletrônica de transmissão (MET) e Microscopia 
eletrônica de varredura (MEV). No processo de 

incorporação da bromocriptina por adsorção 
física foi adicionado a 5 mg de nanopartículas 
magnéticas revestidas com quitosana e sílica 
uma solução aquosa de 5mL com o fármaco 
em uma concentração de 0,1 mg/ mL e man-
tido sob agitação(200 rpm) a 37 ºC durante 
24 horas. Em intervalos fixos de tempo as 
nanopartículas magnéticas revestidas foram 
removidas por meio de um imã e a concen-
tração da bromocriptina foi determinada por 
meio de espectroscopia UV-VIS, utilizando 
aparelho Varian Cary-50 Espectrofotômetro 
UV-visível Bio, em comprimento de onda 
definido pelo pico máximo de absorção (304 
nm). O método de adsorção física testado não 
apresentou resultados satisfatórios. Portanto, 
a incorporação do fármaco bromocriptina em 
nanopartículas magnéticas será a nova estra-
tégia adotada conforme descrito por Andrade 
et al., 2009 Após a obtenção desses dados 
serão realizadas as caracterizações pelas téc-
nicas de Difratometria de Raios X (DRX) e Es-
pectroscopia no Infravermelho com transfor-
mada de Fourier (IR-TF). (DISSERTAÇÃO)

SÍNTESE DE MICROESFERAS DE 
QUITOSANA MESOPOROSA VIA 

“MOLDE” DE NANOPARTÍCULAS DE 
PRATA PARA CARREAMENTOS DE 

FÁRMACOS

Fernando Mendonça Diz (Mestrado 
em Biotecnologia Industrial – UNIT\ 
femdiz@gmail.com); Jamiel Menezes 

Oliveira (Engenharia de Petróleo – UNIT\ 
jamielmenezes@gmail.com); Luiz Pereira 

da Costa (Professor do Mestrado em 
Biotecnologia Industrial – UNIT\lupeco7@

hotmail.com).

A produção de microesferas mesoporosas 
de quitosana, a partir de nanopartículas de 
prata, é uma alternativa inovadora na geração 
de mesoporos compatíveis com a dimensão 
das nanopartículas e passíveis de encapsular 
moléculas diversas com potencial aplicação 
no carreamento de fármacos. Biomateriais a 
base de quitosana para aplicações biomédicas 
tem sido foco de diversas pesquisas, visto que 
a utilização de polímeros naturais apresen-
tam diversas vantagens: fácil aplicabilidade, 
biocompatibilidade e biodegradabilidade. A 
quitosana pode ser modificada fisicamente, 
sendo preparada em diferentes formas, tais 
como membranas, esponjas, nanopartículas 
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e microesferas. A síntese de microesferas de 
quitosana é algo bem relatado na literatura, 
no entanto o controle efetivo de porosidade 
ainda representa um desafio. Diante disto, o 
objetivo deste trabalho é a obtenção de mi-
croesferas mesoporosas de quitosana a partir 
de nanopartículas de prata, criando um ambi-
ente disponível para o ancoramento/encapsu-
lação de moléculas de interesse na área far-
macêutica.
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AVALIAÇÃO DO RISCO PARA 
DOENÇA CARDIOVASCULAR E 

GRAU DE CONTROLE DO DIABETES 
EM PACIENTES DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA   UMA ABORDAGEM 
MULTIPROFISSIONAL

Elizabeth Leite Barbosa (Fisioterapeuta, 
pós-graduanda em Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva -UNIT 
/bethleitebarbosa@hotmail.com). Geisa 
Carla de Brito Bezerra Lima (Enfermeira, 
pós-graduanda em Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva -UNIT /
geisacarlalima@hotmail.com). Iara Ferreira 
Bruno (Cirurgiã Dentista, pós-graduanda 

em Residência Integrada Multiprofissional 
em Saúde Coletiva -UNIT /iara_bruno@
hotmail.com). Kelyane Oliveira de Sousa 

(Psicóloga, pós-graduanda em Residência 
Integrada Multiprofissional em Saúde 

Coletiva -UNIT /kely.olliveira@hotmail.com). 
Leane de Carvalho Machado (Enfermeira, 
Mestre em Ciências da Saúde - Tutora da 

Residência Integrada Multiprofissional em 
Saúde Coletiva -UNIT /leanecm@gmail.

com).Simone Alves Garcez Guedes(Cirurgiã 
Dentista,Mestre em Ciências da Saúde 

- Tutora da Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva -UNIT /

simonegguedes@yahoo.com.br).

A hipertensão arterial e o diabetes mellitus são 
doenças com alta prevalência e representam um 
grave problema de saúde pública em decorrên-
cia das suas complicações crônicas. As doenças 
cardiovasculares constituem a principal causa de 
morbidade e mortalidade na população brasilei-
ra¹. Diante desse contexto e devido à necessi-
dade de organização do processo de trabalho 
dentro da Equipe de Saúde da Família tornou-se 
necessária à melhoria do fluxo e qualidade da 
assistência ao usuário. Para isso utilizamos es-
tratégias de avaliação dos pacientes na prática 
clínica diária, baseada nos preceitos de estratifi-
cação. Objetivos: Realizar estratificação de risco 
para doenças cardiovasculares e grau de con-
trole de diabetes em pacientes portadores das 
doenças crônicas (Hipertensão arterial e diabe-
tes mellitus). Metodologia: Foi realizado estudo 
um estudo com usuários atendidos por uma 
Equipe de Saúde da Família em Aracaju - SE, no 
período de março a agosto de 2013. No qual, 
portadores de hipertensão arterial e diabetes 
mellitus foram avaliados por Equipe multiprofis-
sional a partir de dados específicos coletados 
em entrevista semi-estruturada. Esse instrumen-
to traz uma abordagem biopsicosocial enfocada 

nas especificidades que resulta em estratificação 
de risco. Essa avaliação, juntamente com as in-
formações contidas no prontuário do usuário 
permitiu consolidar informações cruciais para 
estratificação de risco.Os dados foram tabulados 
em uma planilha do Excel posteriormente colo-
cados em gráficos que permitem melhor visu-
alização. Resultados:No total foram avaliados 
62 usuários, sendo eles hipertensos e diabéticos 
ou hipertensos ou diabéticos. A organização 
dessa demanda facilitou a entrada do usuário na 
Unidade de Saúde, garantindo atendimento de 
acordo com suas necessidades,estabelecendo 
e sistematizando frequência entre as consul-
tas. Além disso, todos os avaliados foram con-
vidados a participar do grupo de educação em 
saúde que por sua vez proporciona melhor con-
hecimento acerca da importância da adesão ao 
tratamento, vinculação com a Equipe de Saúde 
da Família e fixação de cronograma de ativi-
dades com esse grupo.

GINÁSTICA LABORAL: ESTRATÉGIA 
NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

E NA SOCIALIZAÇÃO ENTRE OS 
TRABALHADORES DA UNIDADE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DONA JOVEM 

SITUADA EM ARACAJU-SE.

Elizabeth Leite Barbosa (Fisioterapeuta, 
pós-graduanda em Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva 
- UNIT / bethleitebarbosa@hotmail.
com). Geisa Carla de Brito Bezerra 

Lima (Enfermeira, pós-graduanda em 
Residência Integrada Multiprofissional em 
Saúde Coletiva - UNIT / geisacarlalima@

hotmail.com). Iara Ferreira Bruno 
(Cirurgiã Dentista, pós-graduanda em 
Residência Integrada Multiprofissional 

em Saúde Coletiva - UNIT /  iara_bruno@
hotmail.com). Kelyane Oliveira de 

Sousa (Psicóloga, pós-graduanda em 
Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde Coletiva - UNIT /  kely.olliveira@
hotmail.com). Daniela Teles de Oliveira 
(Fisioterapeuta, Mestre em Ciências da 
Saúde, Tutora da Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva - 

UNIT / danidto@yahoo.com.br).  Lívia de 
Melo Barros (Psicóloga, Doutoranda em 
educação. Tutora Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva - 

UNIT / melolivia@ig.com.br).

Atualmente o local de trabalho consome muito 
tempo do dia das pessoas. Programas de pro-
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moção à saúde do trabalhador vêm ganhando 
importância por seu potencial desenvolvimen-
to de estratégias que beneficiem a qualidade 
de vida dos trabalhadores. No Brasil, uma das 
formas mais utilizadas de intervenção no tra-
balho, com intuito de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, é a ginástica laboral (GL). 
Esta tem características de preparação muscu-
lar para o trabalho, pausa, correção postural 
ou relaxamento muscular. O estudo proposto 
teve como objetivos gerais inserir a GL na Uni-
dade de Saúde da Família Dona Jovem situada 
no bairro Industrial na cidade de Aracaju-SE 
através da residente Fisioterapeuta e vincular 
o profissional educador físico da Academia da 
Cidade à atividade. A ginástica foi realizada 
semanalmente nas sextas-feiras às 8 horas da 
manhã com duração média de 15 min, na qual 
eram realizados exercícios de alongamentos, 
exercícios respiratórios, metabólicos e de re-
laxamento. Além disso, eram realizadas ori-
entações posturais. Participaram da atividade 
agentes comunitários de saúde, auxiliares de 
enfermagem, auxiliares de serviços gerais, en-
fermeiros e auxiliares administrativos. Pactu-
ou-se com a gerente da unidade a inserção 
dessa atividade na rotina dos trabalhadores e 
a vinculação do educador físico contribuindo 
com a continuidade da ginástica laboral como 
forma de prevenção e promoção da saúde. 
Dessa forma, houve a inserção dessa prática 
e a vinculação do profissional da academia da 
cidade nessa unidade de saúde da família.

AVALIAÇÃO DO RISCO PARA 
DOENÇA CARDIOVASCULAR E 

GRAU DE CONTROLE DO DIABETES 
EM PACIENTES DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA   UMA ABORDAGEM 
MULTIPROFISSIONAL

Elizabeth Leite Barbosa (Fisioterapeuta, 
pós-graduanda em Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva -UNIT 
/bethleitebarbosa@hotmail.com). Geisa 
Carla de Brito Bezerra Lima (Enfermeira, 
pós-graduanda em Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva 
-UNIT /geisacarlalima@hotmail.com). 
Iara Ferreira Bruno (Cirurgiã Dentista, 

pós-graduanda em Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva 
-UNIT /iara_bruno@hotmail.com). 

Kelyane Oliveira de Sousa (Psicóloga, 
pós-graduanda em Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva -UNIT 
/kely.olliveira@hotmail.com). Leane de 

Carvalho Machado (Enfermeira, Mestre em 
Ciências da Saúde - Tutora da Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde 
Coletiva -UNIT /leanecm@gmail.com).
Simone Alves Garcez Guedes(Cirurgiã 
Dentista,Mestre em Ciências da Saúde 

- Tutora da Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva -UNIT 

/simonegguedes@yahoo.com.br).

Introdução: A hipertensão arterial e o diabetes 
mellitus são doenças com alta prevalência e rep-
resentam um grave problema de saúde pública 
em decorrência das suas complicações crôni-
cas. As doenças cardiovasculares constituem a 
principal causa de morbidade e mortalidade na 
população brasileira¹. Diante desse contexto e 
devido à necessidade de organização do pro-
cesso de trabalho dentro da Equipe de Saúde 
da Família tornou-se necessária à melhoria do 
fluxo e qualidade da assistência ao usuário. 
Para isso utilizamos estratégias de avaliação 
dos pacientes na prática clínica diária, baseada 
nos preceitos de estratificação. Objetivos: Re-
alizar estratificação de risco para doenças car-
diovasculares e grau de controle de diabetes 
em pacientes portadores das doenças crônicas 
(Hipertensão arterial e diabetes mellitus). Me-
todologia: Foi realizado estudo um estudo com 
usuários atendidos por uma Equipe de Saúde 
da Família em Aracaju - SE, no período de mar-
ço a agosto de 2013. No qual, portadores de 
hipertensão arterial e diabetes mellitus foram 
avaliados por Equipe multiprofissional a partir 
de dados específicos coletados em entrevista 
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semi-estruturada. Esse instrumento traz uma 
abordagem biopsicosocial enfocada nas es-
pecificidades que resulta em estratificação de 
risco. Essa avaliação, juntamente com as in-
formações contidas no prontuário do usuário 
permitiu consolidar informações cruciais para 
estratificação de risco.Os dados foram tabula-
dos em uma planilha do Excel posteriormente 
colocados em gráficos que permitem melhor 
visualização. Resultados:No total foram avali-
ados 62 usuários, sendo eles hipertensos e 
diabéticos ou hipertensos ou diabéticos. A 
organização dessa demanda facilitou a en-
trada do usuário na Unidade de Saúde, ga-
rantindo atendimento de acordo com suas 
necessidades,estabelecendo e sistemati-
zando frequência entre as consultas. Além 
disso, todos os avaliados foram convidados 
a participar do grupo de educação em saúde 
que por sua vez proporciona melhor con-
hecimento acerca da importância da adesão 
ao tratamento, vinculação com a Equipe de 
Saúde da Família e fixação de cronograma de 
atividades com esse grupo.

GINÁSTICA LABORAL: ESTRATÉGIA 
NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

E NA SOCIALIZAÇÃO ENTRE OS 
TRABALHADORES DA UNIDADE DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA DONA JOVEM 

SITUADA EM ARACAJU-SE.

Elizabeth Leite Barbosa (Fisioterapeuta, 
pós-graduanda em Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva 
- UNIT / bethleitebarbosa@hotmail.
com). Geisa Carla de Brito Bezerra 

Lima (Enfermeira, pós-graduanda em 
Residência Integrada Multiprofissional em 
Saúde Coletiva - UNIT / geisacarlalima@

hotmail.com). Iara Ferreira Bruno 
(Cirurgiã Dentista, pós-graduanda em 
Residência Integrada Multiprofissional 

em Saúde Coletiva - UNIT /  iara_bruno@
hotmail.com). Kelyane Oliveira de 

Sousa (Psicóloga, pós-graduanda em 
Residência Integrada Multiprofissional em 

Saúde Coletiva - UNIT /  kely.olliveira@
hotmail.com). Daniela Teles de Oliveira 
(Fisioterapeuta, Mestre em Ciências da 
Saúde, Tutora da Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva - 

UNIT / danidto@yahoo.com.br).  Lívia de 
Melo Barros (Psicóloga, Doutoranda em 
educação. Tutora Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva - 

UNIT / melolivia@ig.com.br).

Atualmente o local de trabalho consome muito 
tempo do dia das pessoas. Programas de pro-
moção à saúde do trabalhador vêm ganhando 
importância por seu potencial desenvolvimen-
to de estratégias que beneficiem a qualidade 
de vida dos trabalhadores. No Brasil, uma das 
formas mais utilizadas de intervenção no tra-
balho, com intuito de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, é a ginástica laboral (GL). 
Esta tem características de preparação muscu-
lar para o trabalho, pausa, correção postural 
ou relaxamento muscular. O estudo proposto 
teve como objetivos gerais inserir a GL na Uni-
dade de Saúde da Família Dona Jovem situada 
no bairro Industrial na cidade de Aracaju-SE 
através da residente Fisioterapeuta e vincular 
o profissional educador físico da Academia da 
Cidade à atividade. A ginástica foi realizada 
semanalmente nas sextas-feiras às 8 horas da 
manhã com duração média de 15 min, na qual 
eram realizados exercícios de alongamentos, 
exercícios respiratórios, metabólicos e de re-
laxamento. Além disso, eram realizadas ori-
entações posturais. Participaram da atividade 
agentes comunitários de saúde, auxiliares de 
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enfermagem, auxiliares de serviços gerais, en-
fermeiros e auxiliares administrativos. Pactu-
ou-se com a gerente da unidade a inserção 
dessa atividade na rotina dos trabalhadores e 
a vinculação do educador físico contribuindo 
com a continuidade da ginástica laboral como 
forma de prevenção e promoção da saúde. 
Dessa forma, houve a inserção dessa prática 
e a vinculação do profissional da academia da 
cidade nessa unidade de saúde da família.

MULHERES MÃES E O CUIDADO 
COM A SAÚDE: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA.

Rosane Souza Freitas (Residente em 
Saúde Coletiva-Unit/rosane_freitas@
hotmail.com); Marise Santos Cunha 
(Residente em Saúde Coletiva- Unit/
marisescunha@hotmail.com); Camila 
Cunha Dourado (Residente em Saúde 

Coletiva-Unit/ camila.farma@yahoo.com.
br); Raissa de Figueiredo Cabral (Residente 

em SaúdeColetiva-Unit/raycabral16@
hotmail.com); Me. Raquel dos Reis Tavares 

(Enfermeira e preceptora da Residência 
em Saúde Coletiva/quel.tavares@hotmail.

com); Me. Ana Célia Gois Melo Soares 
(Professora de serviço social e medicina-

Unit/ anaceliagoes@hotmail.com).

Uma “mulher-mãe” não é apenas geradora de 
filhos, é também sinônimo de amor, carinho, 
dedicação, doação constante, força, enfim, 
de um valor imensurável. O dia das mães é 
comemorado no 2º domingo do mês de maio 
e é uma data para homenagear a mãe e a ma-
ternidade, uma figura tão especial e ao mesmo 
tempo com características tão comuns. Devido 
à necessidade de valorizar essas “mulheres-
mães” na sociedade, um grupo de residentes 
de saúde coletiva inseridos em uma unidade 
de saúde da família do município de Aracaju/
SE, no ano de 2013, organizou a “Semana das 
mães”, desenvolvendo ações relacionadas à 
qualidade de vida e saúde das mesmas, uma 
vez que esta é o completo bem estar físico, 
social e mental. Assim, o objetivo central foi 
o desenvolvimento de ações sociais ligadas à 
promoção da saúde. Dentre as diversas ações 
de saúde e bem-estar desenvolvidas, desta-
cam-se: controle de doenças crônicas através 
da aferição de pressão arterial e verificação 
de glicemia capilar, alongamento, orientação 
sobre a importância do acompanhamento gi-

necológico e cuidados com o corpo e higiene 
bucal, conversa sobre planejamento familiar e 
métodos contraceptivos, uso correto de medi-
camentos, orientação sobre como é possível 
reaproveitar o óleo de cozinha usado na fab-
ricação de sabão, uso de plantas medicinais e 
seus benefícios, dentre outros aspectos. Bem 
como, foi realizado o dia da beleza, em parce-
ria com uma instituição que ofereceu serviços 
de corte e maquiagem gratuitamente. Por 
fim, vale destacar a importância do desen-
volvimento dessas atividades de saúde com a 
população, aumentando assim o vínculo dos 
profissionais com usuários, bem como propor-
cionando o compartilhamento de informações 
relevantes para a saúde das mulheres-mães 
das nossas comunidades.

A PROMOÇÃO DA SAÚDE COMO 
FERRAMENTA DE INCLUSÃO

Camila Cunha Dourado (Residente em 
Saúde Coletiva-Unit/ camila.farma@yahoo.
com.br); Marise Santos Cunha (Residente 
em Saúde Coletiva- Unit/marisescunha@

hotmail.com); Raissa de Figueiredo Cabral 
(Residente em Saúde Coletiva-Unit/

raycabral16@hotmail.com); Rosane Souza 
Freitas (Residente em Saúde Coletiva-Unit/
rosane_freitas@hotmail.com); Raquel dos 

Reis Tavares (Enfermeira e preceptora 
da Residência em Saúde Coletiva/quel.

tavares@hotmail.com); Adriana Karla de 
Lima (Professora-UNIT/adrianaklima@
yahoo.com.br); Simone Alves Garcez 

Guedes (Coordenadora de Pós-Graduação 
LATU SENSO da Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva Unit/
simonegguedes@yahoo.com.br).

A promoção de saúde, segundo a carta de Ot-
tawa, está associada a diversos valores como 
qualidade de vida, cidadania, participação, 
entre outros e refere-se também ao conjun-
to de estratégias incluindo ações estatais, da 
comunidade, indivíduos, sistema de saúde e 
de parcerias de diversos setores, trabalhando 
com a idéia de responsabilização múltipla. A 
educação em saúde é uma ferramenta impor-
tante nesse processo, sendo compreendida 
como uma combinação de experiências de 
aprendizagens com a intenção de promover 
mudanças de comportamento que condu-
zam a saúde.  Partindo desse pressuposto, o 
presente trabalho tem o intuito de ratificar 
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quão importante são as ações voltadas para 
a promoção da saúde. Nesse sentido, uma 
equipe multiprofissional, composta por as-
sistentes sociais, enfermeiras, farmacêutica, fi-
sioterapeuta e odontólogas, inserida em uma 
Unidade de Saúde da Família de Aracaju/SE, 
promoveu uma feira de saúde em um bairro 
do mencionado município, com o objetivo de 
informar e sensibilizar a população sobre as-
suntos que afetam diretamente a saúde da 
mesma. O trabalho multiprofissional facilita o 
atendimento integral aos indivíduos garantin-
do diferentes olhares a uma mesma situação 
e permite que a prática de um profissional se 
reconstrua na prática do outro para que am-
bos possam intervir na realidade em que es-
tão inseridos. Na ocasião, diversas atividades 
foram desenvolvidas, como orientações sobre 
métodos contraceptivos, prevenção de doen-
ças sexualmente transmissíveis, saúde bucal, 
aferição de pressão arterial, glicemia capilar, 
importância da atividade física e prevenção 
da dengue. A partir de vivências como essa, 
a população fica mais consciente sobre os fa-
tores de risco para doenças, como por exemp-
lo, diabetes e hipertensão, e permite descobrir 
precocemente sobre o acometimento de tais 
enfermidades para que assim possam ser trat-
adas. Observou-se também que as atividades 
desenvolvidas para além de uma unidade de 
saúde proporcionam um intenso compartilha-
mento de saberes e a aproximação dos profis-
sionais de saúde com a população assistida, 
uma vez que essa nem sempre frequenta com 
assiduidade o serviço de atenção básica ofer-
tado. Assim, é possível enfatizar a importância 
das ações multiprofissionais em saúde para o 
desenvolvimento dos serviços e inclusão da 
comunidade na rede de regulação e proteção 
da saúde.

IMPORTÂNCIA DA 
MULTIPROFISSIONALIZAÇÃO NO 

INTENSIVISMO

Autores: Silva, J.A.S. S; Oliveira, C.H.T.S; 
Barreto,A.L.S; Araújo, C.C.N; Hora, I.A.A; 
Neto, M.L.C; Cerqueira, T.C.F; Reis, I.F.; 

Duarte, S.S; Bezerra,S.A, Nascimento, E.B.F; 
Buarte, M.D.B.M; Góis, A.A; Azevedo, M.V.C.

 Da necessidade de oferecer suporte avança-
do de vida aos pacientes críticos com chances 
de sobreviver e internação de pacientes com 
instabilidade clínica e alto potencial de gravi-

dade nasceu a Unidade de Terapia Intensiva.  
Inicialmente, apenas com médico e equipe 
de enfermagem prestavam assistência na UTI. 
O tempo determinou a necessidade sempre 
maior de intervenção de outras profissões, que 
foram agregadas à equipe.  Em 2010 a Anvisa 
publicou a RDC 07 definindo os profissionais 
que devem prestar assistência ao paciente in-
ternado em UTI, além de médicos intensivistas 
e equipe de enfermagem.   A equipe multi-
profissional de terapia intensiva atua de forma 
harmônica para melhorar o atendimento a re-
cuperação, a qualidade de vida, a dignificação 
da morte e o cuidado dos familiares do pa-
ciente sob cuidados intensivos. As ações mul-
tidisciplinares têm o objetivo de humanizar a 
assistência ao indivíduo criticamente doente 
considerando-o como um ser biopsicosso-
cioespiritual .  Ademais, a multiprofissionali-
zação no intensivismo divide a responsabili-
dade, alivia o estresse da equipe e torna-se 
uma forma de aprendizado. Enfim, o trabalho 
dessa equipe reduz morbidade, mortalidade, 
tempo de internação, custos hospitalares e 
aumenta a disponibilidade de leitos de UTI, 
que giram em torno de 2% dos leitos hospital-
ares e são responsáveis pelo maior percentual 
dos gastos hospitalares.

ATUAÇÃO DO CIRURGIÃO-DENTISTA 
EM UNIDADES DE TERAPIA 

INTENSIVA

Autores: Alfano, F.A.S; Meneses, I.S; Silva, 
J.A.S; Hora, I.A A; Barreto, A.L.S; Araújo, C. C.

Ao reconhecer a cavidade bucal como um 
reservatório de placa bacteriana em comu-
nicação direta com as vias aéreas inferiores, 
muitas vezes, no ambiente das UTI’s, maior at-
enção é negligenciada a essa região, o que a 
torna um lugar propício para a incubação de 
bactérias potenciais das infecções respiratóri-
as, uma das maiores causas de morbi/mortali-
dade e custos hospitalares. Juntamente com 
estas evidências, a RDC 07/2010 propôs a in-
serção de diversos profissionais nas Unidades 
de Terapia Intensiva, dentre eles o Cirurgião-
dentista, que atua incisivamente na redução 
desses riscos, através do controle de biofilme 
com escovações com anti-sépticos (clorexid-
ina a 0,12%), curetagens, selamento de cavi-
dades, de remoção de focos potencialmente 
infecciosos e de riscos de broncoaspiração, 
com as exodontias, além da atividade terapêu-
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tica de lesões traumáticas com o laser de baixa 
potência.  Assim, apresentamos o serviço do 
cirurgião-dentista nas UTI’s, visto proporcio-
nar melhor qualidade de vida, menor tempo 
de internação aos pacientes, otimização dos 
leitos e redução dos custos. 

ATUAÇÃO DO ASSISTENTE 
SOCIAL NA UNIDADE DE TERAPIA 

INTENSIVA ADULTO DA FUNDAÇÃO 
DE BENEFICÊNCIA HOSPITAL DE 

CIRURGIA

Maria Florência dos Santos; Shirleide 
Araújo Bezerra; Suely Souza Duarte; Vivia 

Santos Santana

O trabalho ora apresentado foi desenvolvido 
a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre 
a atuação do Assistente Social na saúde, além 
da discussão da nossa experiência profissional 
enquanto Assistentes Sociais residentes de 
uma equipe Multiprofissional em Unidade de 
Terapia Intensiva Adulto-UTI da Fundação de 
Beneficência Hospital de Cirurgia-FBHC. OBJE-
TIVOS: Mostrar a atuação do Assistente Social 
na saúde, especificamente em UTI; identificar 
as intervenções da equipe multiprofissional. 
METODOLOGIA: A metodologia utilizada foi a 
revisão de literatura e a experiência profissional 
enquanto residentes em UTI. RESULTADOS: Se-
gundo os Parâmetros de Atuação do assistente 
Social na Saúde (2010, p. 28) o objetivo da 
profissão é compreender os determinantes so-
ciais, econômicos e culturais que interferem no 
processo saúde-doença e na busca de estraté-
gias político-institucionais para o enfrentamen-
to dessas questões. A prática profissional de 
assistentes sociais em UTI é de mediador entre 
equipe de saúde e família dos usuários inter-
nados, prestando apoio e assistencial a família, 
uma vez que esta fica fragilizada e vulnerável 
por ter um dos seus membros hospitalizados, 
além disso, sabe-se que a presença da família 
é de fundamental importância para o processo 
de recuperação do doente (TOMAL, et al, 2012). 
A atuação desenvolvida pelas assistentes soci-
ais residentes da equipe multiprofissional em 
UTI da FBHC são as seguintes: Atendimento e 
acolhimento dos familiares e entrevista social; 
Prestação de orientações sobre normas e ro-
tinas da UTI; Intervenções em conflitos famil-
iares; Realização de contatos com familiares 
e/ou responsável pelo usuário internado para 
investigar o motivo do mesmo não comparec-

er ao hospital para visitar e/ou acompanhar o 
doente; Comunicação de óbitos e assistência 
no sentido de orientação quanto a questões 
funerais;Viabilização de declarações referente 
a acompanhamento, a comparecimento e a in-
ternamento, entre outras ações. Além disso, a 
atuação também acontece de forma interdisci-
plinar, entre as assistentes sociais, os cirurgiões 
dentistas, os enfermeiros e os fisioterapeutas, 
os quais desenvolvem diversas ações, entre as 
quais: acolhimento com os familiares e força 
tarefa, esta é uma atividade conjunta entre os 
quatros profissionais que atuam na mobili-
zação de usuários internados na UTI. Portanto 
o Serviço Social na medida em que desenvolve 
suas ações contribui significamente para a mel-
hora da prestação de serviços na instituição, 
além de trabalhar com a interdisciplinaridade.

AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE 
PARA USUÁRIOS VINCULADOS A 

REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
(REAPS)

Elisangela Moura Santos (Pós-Graduação 
em Residência Integrada Multiprofissional 

em Saúde Coletiva – UNIT, elis_ms@
hotmail.com), George Washington 

Nascimento Souza (Pós-Graduação em 
Residência Integrada Multiprofissional 

em Saúde Coletiva – UNIT, george.
washington81@hotmail.com), Jamille Alves 
Araújo Rosa (Pós-Graduação em Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde 
Coletiva – UNIT, jamillealves@hotmail.

com), Lorena Oliveira Dantas dos Santos 
(Pós-Graduação em Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva – 
UNIT, lorenadantas87@gmail.com), Simone 

Alves Garcez Guedes (Pós-Graduação em 
Residência Integrada Multiprofissional em 
Saúde Coletiva – UNIT, simonegguedes@

yahoo.com.br), Ana Célia Goes Melo Soares 
(Pós-Graduação em Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva – UNIT, 
anaceliagoes@hotmail.com), Sílvia Maria 
de Jesus (Rede de Atenção Psicossocial da 
Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, 

silvia.goes@aracaju.se.gov.br)

A promoção à saúde surge no âmbito da saúde 
coletiva como uma proposta de caráter trans-
formador das ações destinadas à melhoria das 
condições de vida da população. Partindo dos 
princípios da Reforma Psiquiátrica, com uma 
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atenção ampliada ao paciente em sofrimento 
psíquico, presumisse que as práticas de atenção 
à saúde, também estejam pautadas e articuladas 
em ações de prevenção e promoção, permitindo 
uma abordagem integral do sujeito biopsicos-
social. No contexto das ações, as oficinas tera-
pêuticas permitem trabalhar as singularidades 
e subjetividades e é um espaço ímpar na con-
strução de autonomia, no qual se pode sempre 
pensar em novos caminhos para a convivência. 
Acredita-se que uma das áreas a serem explora-
das refere-se às ações de educação em saúde, 
com enfoque na autoproteção e autopercepção, 
conscientizando-os da necessidade do cuidado 
com sua própria saúde. Nesse sentido, a re-
alização de oficinas de cuidados com a higiene 
pessoal e saúde bucal proporcionam despertar 
a potencialidade, espontaneidade e criatividade 
do paciente em sofrimento psíquico, possi-
bilitando a construção de vínculos de cuidado 
consigo mesmo, assim como cria meios de in-
clusão social para esses usuários permitindo 
a construção de um novo olhar da sociedade. 
A ação de promoção a saúde foi realizada nos 
CAPS e nas Residências Terapêuticas da Rede 
de Atenção Psicossocial (REAPS) do municí-
pio de Aracaju/SE, tendo como público-alvo 
os usuários dessa rede. As atividades foram re-
alizadas pelos residentes de Saúde Coletiva da 
Universidade Tiradentes, representados pelas 
categorias profissionais de Enfermagem, Serviço 
Social e Odontologia. As ações foram direcio-
nadas as práticas que estimulem a promoção à 
saúde, buscando no cotidiano dos sujeitos con-
ciliar a relação teoria-prática e disponibilizando 
informações de saúde. Foram também realiza-
das oficinas no formato de roda de conversa, 
com apresentações orais e dinâmicas com o 
intuito de informar acerca da importância para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde 
dos sujeitos, onde os facilitadores responderão 
as demandas emanadas das discussões. Os te-
mas trabalhados foram: Saúde Bucal e Higiene 
Pessoal. No contexto de ações são ofertadas 
ainda as oficinas terapêuticas onde se permite 
trabalhar as singularidades e subjetividades e 
é um espaço ímpar na construção de autono-
mia, no qual se pode sempre pensar em novos 
caminhos para a convivência. Neste ínterim, é 
um excelente dispositivo para se trabalhar com 
os usuários da REAPS. Pode-se ainda destacar o 
fato da oficina permitir uma relação horizontal 
entre técnicos, profissionais residentes e usuári-
os de serviços de saúde, considerando que o es-
paço de discussão tem como objetivo resgatar 
os conhecimentos existentes, possibilitando a 
manifestação de sentimentos relativos à vivên-
cia, facilitando a expressão e comunicação inter-
grupal e motivando a discussão dos conteúdos.

PROMOVENDO EDUCAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA 

GESTANTES RESIDENTES NO BAIRRO 
INDUSTRIAL EM ARACAJU-SE

Elizabeth Leite Barbosa (Fisioterapeuta, 
pós-graduanda em Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva 
da Secretaria Municipal de Saúde de 
Aracaju/Ministério da Saúde/UNIT - 

bethleitebarbosa@hotmail.com). Geisa 
Carla De Brito Bezerra Lima (Enfermeira, 
pós-graduanda em Residência Integrada 

Multiprofissional em Saúde Coletiva 
da Secretaria Municipal de Saúde de 
Aracaju/Ministério da Saúde/UNIT - 

geisacarlalima@hotmail.com). Iara Ferreira 
Bruno (Odontóloga, pós-graduanda em 

Residência Integrada Multiprofissional em 
Saúde Coletiva da Secretaria Municipal 

de Saúde de Aracaju/Ministério da 
Saúde/UNIT - iara_bruno@hotmail.com). 

Kelyane Oliveira de Sousa (Psicóloga, 
pós-graduanda em Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva da 

Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju/
Ministério da Saúde/UNIT - kely.olliveira@

hotmail.com). Daniela Teles de Oliveira 
(Fisioterapeuta,Mestre em Ciências da 
Saúde, Tutora da Pós-graduação em 

Residência Integrada Multiprofissional em 
Saúde Coletiva da Secretaria Municipal de 

Saúde de Aracaju/Ministério da Saúde/
UNIT - danidto@yahoo.com.br). Lívia de 
Melo Barros (Doutoranda em educação. 
Tutora da Pós-graduação em Residência 

Integrada Multiprofissional em Saúde 
Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde 

de Aracaju/Ministério da Saúde/UNIT - 
melolivia@ig.com.br).

Introdução: ao trabalharmos com um grupo 
de gestantes de baixa renda em uma Uni-
dade de Saúde da Família (USF) do município 
de Aracaju-SE, constatamos que as mesmas 
eram carentes de educação, a maioria delas 
não sabia como proceder desde os exames do 
pré-natal, até o nascimento da criança. Além 
disso, as grávidas não tinham noções básicas 
de higiene. Dessa forma, realizamos oficinas 
de caráter multidisciplinar a fim de provocar 
um processo de promoção de saúde no âm-
bito da Saúde Coletiva. Objetivo: realizar edu-
cação em saúde através de grupos temáticos. 
Metodologia:foram realizados dois cursos, 
com três módulos cada um, tendo como eixos 
centrais temas como o pré-natal, puerpério 
e cuidados com o recém-nascido. O público 
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alvo foram mulheres de diversos períodos 
gestacionais que foram captadas a partir das 
consultas pré-natais e pelo convite dos agen-
tes de saúde da família. Durante a realização 
das palestras, foram destrinchados, a partir 
dos eixos centrais elaborados, diversos assun-
tos como a adesão e importância do pré-natal, 
aspectos emocionais da gravidez, mudanças 
corporais, queixas mais frequentes do período, 
aleitamento materno, cuidados gerais com o 
recém-nascido, cuidados com o corpo no pós-
parto, saúde bucal da gestante e do bebê. Re-
sultados: o curso atingiu seu objetivo, pois ob-
servamos mudanças comportamentais nessas 
mulheres, já que percebemos que as mesmas 
fortaleceram sua vinculação com a equipe de 
saúde da família, aumentaram sua frequência 
na Unidade de Saúde, procuraram tirar mais 
dúvidas com os profissionais de referência, ou 
seja, se tornaram mais compromissadas com 
o seu pré-natal. Assim, ficou clara o fortaleci-
mento da autonomia e do protagonismo fa-
vorecendo a responsabilização das gestantes 
com sua saúde. 

SAÚDE BUCAL: AÇÃO EDUCATIVA 
NO COMBATE AO CÂNCER DE BOCA

Jamille Alves Araújo Rosa (Dentista-
Residente em Saúde Coletiva UNIT/ 

jamillealves@hotmail.com); Karla Santos 
Celestino (Dentista-Apoio de coordenação 
do Programa de Saúde Bucal do município 

de Aracaju/ karla.celestino@aracaju.
se.gov.br); Kelyane Oliveira de Sousa 

(Psicóloga-Residente em Saúde Coletiva 
UNIT/ kely.olliveira@hotmail.com); 

José Guimarães Lima Neto (Dentista-
Coordenador do Programa de Saúde Bucal 

do município de Aracaju/ jose.lima@
aracaju.se.gov.br); Rosane Souza Freitas 
(Assistente Social-Residente em Saúde 
Coletiva UNIT/ rosane_freitas@hotmail.

com); Simone Alves Garcez Guedes 
(Dentista- Coordenadora da residência em 

Saúde Coletiva UNIT/ simonegguedes@
yahoo.com.br)

O câncer de boca é uma denominação que 
inclui os cânceres de lábio e de cavidade oral 
(mucosa bucal, gengivas, palato duro, língua 
oral e assoalho da boca). O câncer de lábio é 
mais freqüente em pessoas brancas, e registra 
maior ocorrência no lábio inferior em relação 
ao superior. O câncer em outras regiões da 

boca acomete principalmente tabagistas e os 
riscos aumentam quando o tabagista é tam-
bém alcoólatra. Os fatores que podem levar 
ao câncer de boca são idade superior a 40 
anos, vício de fumar cachimbos e cigarros, 
consumo de álcool, má higiene bucal e uso de 
próteses dentárias mal-ajustadas. O principal 
sintoma deste tipo de câncer é o aparecimen-
to de feridas na boca que não cicatrizam em 
uma semana. Outros sintomas são ulcerações 
superficiais, com menos de 2 cm de diâmetro, 
indolores (podendo sangrar ou não) e man-
chas esbranquiçadas ou avermelhadas nos 
lábios ou na mucosa bucal. Dificuldade para 
falar, mastigar e engolir, além de emagre-
cimento acentuado, dor e presença de lin-
fadenomegalia cervical (caroço no pescoço) 
são sinais de câncer de boca em estágio 
avançado. No estado de Sergipe, pesquisas 
demonstram que a maioria dos casos, o cânc-
er de boca é diagnosticado tardiamente e o 
número de casos tem sido cada vez maior, 
principalmente em homens, com mais de 40 
anos de idade, que fumam e ingerem bebidas 
alcóolicas frequentemente, justificando assim 
a importância de se realizar uma ação educa-
tiva no combate ao câncer de boca. A ação 
educativa foi realizada no CEMAR Siqueira 
Campos, CEMAR Zonal Sul, Rodoviária Nova, 
Centro de Especialidades Odontológicas, In-
stituições particulares, dentre outros, tendo 
como objetivo alertar e orientar a população 
contra o câncer de boca e informando que 
se for descoberto precocemente haverá cura. 
Para a realização da ação educativa foi levado 
para os espaços, cartazes, banners e folders 
além da abordagem de temas relativos aos 
principais agravos e doenças bucais, sua etio-
logia, patogenia e prevenção, diretrizes que 
regulam o serviço odontológico prestado 
pelo município, fluxo de atendimento odon-
tológico na atenção primária e especializada-
tendo como objetivo estreitar o contato com 
os cirurgiões-dentistas e esclarecer dúvidas. 
O Cirurgião Dentista exerce papel funda-
mental no diagnóstico precoce de lesões de 
câncer, se o paciente for diagnosticado no 
início e tratado de maneira adequada à maio-
ria (80%) dos casos desse tipo de câncer tem 
cura. Com essa ação educativa a população 
será estimulada a procurar o Cirurgião Den-
tista e passará a reconhecer as atribuições e 
responsabilidades da Odontologia.
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NÚCLEO DE PREVENÇÃO DE 
VIOLÊNCIAS E ACIDENTES 

(NUPEVA) E PROMOÇÃO À SAÚDE: 
A EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 

ARACAJU 

Elisangela Moura Santos (Pós-
Graduação em Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva 

– UNIT, elis_ms@hotmail.com), 
Simone Alves Garcez Guedes (Pós-

Graduação em Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva 
– UNIT, simonegguedes@yahoo.com.
br), Ana Célia Goes Melo Soares (Pós-
Graduação em Residência Integrada 
Multiprofissional em Saúde Coletiva 
– UNIT, anaceliagoes@hotmail.com), 
Lidiane Gonçalves Ferreira de Oliveira 
(Núcleo de Prevenção de Violências e 
Acidentes da Secretaria Municipal de 
Saúde de Aracaju, lidiane.oliveira@
aracaju.se.gov.br), Lijane Oliveira 
S. Silva (Núcleo de Prevenção de 

Violências e Acidentes da Secretaria 
Municipal de Saúde de Aracaju, 
lijane.silva@aracaju.se.gov.br)

A violênciase tornou um problema social com 
grandes proporções por afetar toda a socie-
dade em momentos distintos ou durante 
toda a vida das pessoas. Dessa forma, faz-se 
necessário entender a violência considerando 
as questões sociais, econômicas, históricas, 
psicológicas e institucionais (MINAYO, 1984). 
Considerando a complexidade desse fenô-
meno, o Ministério da Saúde cria em 2001 a 
Política Nacional de Redução da Morbimor-
talidade por Acidentes e Violências. Enquanto 
que na capital sergipana, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Aracaju criou o Núcleo 
de Prevenção de Violências e Acidentes (NU-
PEVA) por meio da Portaria nº 182 em 21 de 
novembro de 2011. (OBJETIVO) Tem como 
finalidade o planejamento e implementação 
de ações voltadas para a prevenção das vi-
olências, acidentes e promoção da cultura 
da paz no âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde. (METODOLOGIA) Para isso, uma das 
estratégias adotadas pelo núcleo é a edu-
cação permanente com todos os serviços da 
rede de atenção à saúde e outros serviços que 
fazem parte da rede de proteção às vítimas de 
violências e seus familiares através de rodas 
de conversa com nas Unidades de Saúde da 

Família e Hospitais Particulares a fim de sen-
sibilizar os profissionais quanto à importância 
da notificação das violências através da ficha 
de Vigilância de Violência e Acidentes (VIVA). 
(RESULTADOS) Participação dos profission-
ais na discussão sobre a violência, onde foi 
esclarecido que notificação não é denúncia 
e, para proporcionar maior segurança aos 
profissionais ao fazer uma notificação, o nú-
cleo criou uma assinatura institucional e rep-
resenta o profissional da unidade de saúde nas 
audiências realizadas no Ministério Público; e, 
aumento do número de Unidades de Saúde 
notificadoras realizadas por esses profission-
ais quando comparado aos anos anteriores. 
Além disso, há a necessidade de se criar uma 
rede de apoio e proteção aos profissionais no-
tificadores, considerando os fatores de risco 
e proteção da ocorrência da violência. Cabe 
salientar ainda que há um grande desafio de 
romper o silêncio de muitos, pois o silêncio 
contribui para gerar a impunidade. 
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PENAS ALTERNATIVAS: PRINCIPAIS 
DESAFIOS E PERSPECTIVAS EM 

ARACAJU/SE

Grasielle Borges Vieira de Carvalho  
Professora e Pesquisadora da Universidade 

Tiradentes   Coordenadora PROBIC 
2012/1   email: grasielle_vieira@

yahoo.com.br; Karoline Batalha de 
Goes Mendes   Acadêmica do curso de 
Direito UNIT  PROVIC 2012/1, email: 

karolzinhabatalha@hotmail.com; Gabriela 
Tavares Soares Alves   Acadêmica do curso 

de Direito UNIT   PROBIC 2012/1, email: 
gabi09tavares@hotmail.com

Este trabalho foi produzido através do Pro-
jeto de Iniciação Científica 2012/1, PROBIC/
UNIT. As autoras são integrantes do Grupo 
de Pesquisa de Execução Penal Do Diretório 
de Pesquisa do CNPq com o apoio da Uni-
versidade Tiradentes, o projeto intitulado  A 
Execução Penal das Penas Alternativas em 
Aracaju”, teve como principal objetivo traçar 
um perfil das penas alternativas aplicadas na 
comarca de Aracaju, por meio do estudo dos 
processos dispostos na 10ª Vara Especializada 
na Execução de Medidas e Penas Alternati-
vas (VEMPA) de Aracaju/Se, no ano de 2011. 
Como objetivos específicos estavam a identi-
ficação das principais penas aplicadas; da in-
cidência de cumprimento, além da verificação 
da eficácia na ressocialização e as principais 
instituições/projetos que auxiliam e fazem 
parte da execução das penas alternativas em 
Aracaju. A respeito da finalidade das penas al-
ternativas Guilherme Nucci leciona “tendo por 
fim evitar o encarceramento de determinados 
criminosos, autores de infrações penais con-
sideradas mais leves, promovendo-lhes a re-
cuperação através de restrições a certos direi-
tos” (NUCCI, 2013, p. 389). As penas restritivas 
de direito estão elencadas no artigo 43 do Có-
digo Penal. A espécie de pena alternativa mais 
aplicada em Aracaju é a prestação de serviços 
à comunidade, mantendo um padrão que já 
ocorre em outras capitais brasileiras, conforme 
relatório do ILANUD. Em se tratando da resso-
cialização, o estudo realizado na presente ci-
dade, demonstrou que esta, possui um índice 
significativo, pois, no universo de 748 proces-
sos pesquisados, decorrentes do ano de 2011, 
apenas em 24 deles, os beneficiários eram 
reincidentes; Das penas aplicadas, 296 foram 
prestação de serviço à comunidade; 118 pre-
stação pecuniária, 44 prestação de outra na-
tureza, 23 interdição temporária de direitos e 
144 multas. As principais infrações praticadas 

são furto, estelionato, conduzir veículo auto-
motor alcoolizado, lesão corporal, receptação 
e uso de drogas. Dentre os projetos que foram 
implementados, pela VEMPA, com o apoio de 
instituições credenciadas, objetivando uma 
efetiva ressocialização e reintegração dos 
apenados com penas restritivas de direitos, 
estão: Programa de prestação pecuniária; 
Programa despertar; Projeto motorista legal;  
Programa de reunião inicial para os cumpri-
dores da suspensão condicional do processo; 
Programa processual de acompanhamento do 
sursis processual; Programa de reunião inicial 
para os cumpridores de prestação de serviço 
à comunidade; Projeto violência doméstica. 
(PROVIC)

A CARACTERÍSTICA CURRICULAR 
DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 

DESIGN NO BRASIL

Ilka Maria Escaliante Bianchini ibianchini@
yahoo.com.br/ Tales Bündchen Záccaro de 

Oliveira talesbundchen@hotmail.com

Este artigo explícita as características curricu-
lares inseridas nos cursos de graduação em 
design no Brasil. Tal perspectiva é de suma im-
portância, tanto para a comunidade acadêmi-
ca quanto para o mercado de trabalho devido 
à possibilidade de traçar um perfil caracterís-
tico do egresso por intermédio das disciplinas 
práticas e teóricas serem relacionadas entre 
si, como também dirigidas para com as práti-
cas profissionais, permitindo melhor aproxi-
mação da realidade profissional do discente, 
de forma interdisciplinar em projetos teóricos 
e práticos, a partir da comparação do cur-
rículo de curso de graduação em design para 
com os PCN S   Parâmetros Curriculares Na-
cionais definidos pelo Ministério da Educação   
MEC do Brasil.  Sendo que, para isto, tornar-
se-á necessário o levantamento de um breve 
contexto histórico que caracterize a imersão 
no contexto do design com a finalidade de 
auxiliar o leitor na compreensão do mesmo. 
A construção do conhecimento em design é 
valorizada por diversos autores como oriun-
das de uma atividade grupal, a partir da qual 
são mesclados valores e elementos cognitivos 
capazes de oferecer diferentes elementos 
conceituais. Para sustentação do pensamento 
aqui exposto, foi utilizada análise e pesquisa 
bibliográfica com foco no sistema alemão de 
ensino, em específico na escola de arte apli-
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cada alemã, Bauhaus e a Escola Superior da 
Forma (Hochschüle für Gestaltung, Ulm) no 
ensino de arte aplicada e da ESDI   Escola Su-
perior de Desenho Industrial (Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro), Brasil. Para realização do es-
tudo, optou-se pela pesquisa qualitativa e 
bibliográfica, fundamentada na literatura es-
pecífica, publicações eletrônicas de referência, 
jornais, revistas especializadas e demais docu-
mentos consultados para a produção do tex-
to. Para tanto, foi realizado um levantamento 
bibliográfico em fontes primárias, secundárias, 
bem como bibliotecas virtuais e sites organi-
zacionais, institucionais e governamentais. Em 
seguida, recorreu-se a interpretação dos da-
dos e informações com ênfase sobre a abord-
agem qualitativa, nos níveis exploratório, 
descritivo e crítico, além da perspectiva da 
análise de conteúdo.
 
 

ASSASSINATOS DE MULHERES NO 
BRASIL: CONTEXTO PRÉVIO DA 

VIOLÊNCIA

Lizyane Fonseca Almeida (Serviço Social 
- UNIT/ lizy_aju@hotmail.com); Adriele 

Maria Silva Ramos (Serviço Social   UNIT/ 
adrielemsr20@hotmail.com); Bruna Cibele 

Silva de Jesus (Serviço Social   UNIT/ 
bruna-cibele@hotmail.com); Acácia 

Gardênia Santos Lellis (Professora de 
Direito e Legislação Social - Serviço Social   

UNIT/ aglelis@infonet.com). 

Em meio à dinâmica das relações sociais, as 
interações humanas referentes à questão de 
gênero são fortemente existentes, dentre elas, 
a referente aos homens e mulheres estabelece-
se historicamente de forma problemática e 
complexa na sociedade brasileira. Ao longo 
dos anos, os paradigmas estabelecidos fo-
cavam a total submissão da mulher ao sexo 
masculino, entretanto, as mesmas passaram a 
ter através da prática de seus relacionamentos 
cotidianos a consciência de seu papel social e 
maior visão da possibilidade de modificação 
deste em prol da revigoração da justiça social. 
O cenário contemporâneo brasileiro aparece 
altamente preocupante, através do crescente 
número de feminicídios demonstrados em re-
cente pesquisa realizada pelo Instituto de Pes-
quisas Econômicas Aplicadas (IPEA). O femi-
nicídio define-se como um crime de gênero, 
ligado a essencial característica de ser mul-
her, sendo o ápice do contexto histórico de 

violência física e psicológica contra a mesma 
no país. Esta pesquisa teve como objetivo en-
tender os fatores promotores do aumento da 
taxa de feminicídios no Brasil, assim como o 
contexto interativo destes no âmbito da so-
ciedade, a fim de promover um aprofunda-
mento reflexivo dos fatores determinantes do 
mesmo e possibilitar uma melhor prevenção 
e promoção da qualidade de vida para esta 
importante parcela populacional. A metodo-
logia utilizada corresponde a uma revisão de 
dados provenientes de pesquisa divulgada em 
setembro de 2013 pelo IPEA juntamente com 
outras análises contidas na literatura. Tais in-
formações foram analisadas para serem cor-
relacionadas entre si no âmbito do contexto 
social referente à gênese da problemática 
citada no curso do trabalho realizado. Os da-
dos avaliados nesta pesquisa corroboram a 
existência de dois campos multifatoriais com 
maior destaque na determinação dos femi-
nicídios, o primeiro se refere à ambientação 
cultural brasileira dos conflitos de poder na 
relação entre homens e mulheres, os quais 
se fundamentaram em uma sociedade es-
sencialmente patriarcal atrelada a um padrão 
subjugante da mulher; o segundo, diz respeito 
à permissividade do sistema gerador e aplica-
dor da legislação, que se constitui por políticas 
ineficientes e lacunas legislativas, o que acaba 
por não reprimir as manifestações máximas da 
violência contra a mulher ocorrentes no Bra-
sil. Logo, percebe-se claramente a imperativa 
necessidade da condução de medidas forte-
mente efetivas em prol da reversão dos fa-
tores causadores de tal desequilíbrio, a fim do 
estabelecimento pleno da cidadania feminina, 
já que as mulheres são sujeitos sociais legíti-
mos e merecem ter seus direitos preservados.

 

VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A 
MULHER

Cintia Mecenas dos Santos

A violência contra o gênero feminino é 
qualquer ato ou conduta que cause morte, 
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológi-
co à mulher, tanto na esfera pública quanto 
na privada até que a violência se torne física 
ela se manifesta na modalidade psicológica ou 
violência emocional, através de olhares intimi-
dadores, palavras grosseiras, gritos e ameaças. 
Ocorre com frequência no ambiente familiar, 
doméstico e no ambiente do trabalho. A vi-
olência psicológica contra a mulher é consid-
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erada violência doméstica nos casos em que 
é perpetrada pelo seu companheiro, marido, 
namorado ou em qualquer relação interpes-
soal, ou seja, (machismo) coloca a posição da 
mulher de inferioridade em relação ao homem 
em que o agressor tenha convivido ou con-
viva no mesmo domicílio que a vítima, que 
se observe intensa aplicação de maus-tratos 
psicológicos, emocionais ou mentais de forma 
continuada. No momento em que ocorrem es-
sas agressões,  a mulher se encontra em um 
ambiente de medo, de pressões psicológicas. 
No contexto domiciliar ou na relação inter-
pessoal com o agressor, este vai destruindo 
a autoestima da mulher, aniquilando ou de-
sprezando suas emoções, desvalorizando 
seus planos e sonhos e ridicularizando-a em 
casa ou na rua. O  agressor  age através de 
agressões verbais, humilhação, intimidação, 
desvalorização, ridicularização, indiferença, 
ameaça, isolamento, controle econômico ou 
qualquer outra conduta que interfira nesse 
direito básico de autodeterminação e desen-
volvimento pessoal. Devido a esta violência, 
vários problemas de saúde surgem na mulher 
exemplo, problemas de saúde mental (ansie-
dade, depressão), disfunções sexuais, compor-
tamentos compulsivos, distúrbios da alimen-
tação e do sono, ao uso de álcool e drogas, à 
vergonha e à culpa, fobias e síndrome de pâni-
co, inatividade física, baixa autoestima, distúr-
bios de estresse pós-traumático, tabagismo, 
comportamentos suicidas... Concluímos que 
ao tratarmos da violência psicológica contra 
mulher, sempre existe uma ideia de que é algo 
menos importante e menos agravante que a 
violência física ou sexual. No entanto,  violên-
cia psicológica não pode ser ignorada. Toda-
via, é uma agressão relacionada diretamente 
ao psicológico da mulher, fazendo com que a 
mesma se sinta incapaz, frágil e inútil perante 
a sociedade.  Porém, existem legislações que 
buscam prevenir e punir os crimes de violência 
a nível internacional, mas não há nada, de for-
ma específica, a respeito da violência aplicada 
à mulher quando é perpetrada por compan-
heiro dentro de domicílio ou não. Sobre isso, é 
importante observar a necessidade de um es-
tudo mais amplo sobre violência psicológica. 

 

ANALISANDO AS DESIGUALDADES 
RACIAIS

claudio_100vestigios@hotmail.com; flavia_
rejane@live.com; jenifermteles@hotmail.

com; thaysa_doria28@yahoo.com.br; 

Racismo é a convicção de que existe uma 
relação entre as características físicas heredi-
tárias, como a cor da pele, e determinados 
traços de caráter e inteligência ou manifes-
tações culturais. A base, mal definida, do 
racismo é o conceito de raça pura aplicada 
aos homens, sendo praticamente impossível 
descobrir-lhe um objeto bem delimitado. Não 
se trata de uma teoria científica, mas de um 
conjunto de opiniões, além de tudo pouco 
coerentes, cuja principal função é alcançar 
a valorização, generalizada e definida, de 
diferenças biológicas entre os homens, reais 
ou imaginárias. O racismo é algo histórico e 
vem se renovando a cada geração desde os 
tempos da Idade Média, onde derrotados em 
guerras eram escravizados por serem consid-
erados povos  inferiores . Práticas como es-
sas não se vê na contemporaneidade, mas, o 
racismo se mostra intrínseco e diluído nas cul-
turas de todas as nações. No Brasil, país com 
considerável dimensão continental, o racismo 
se mostra de forma diversa e acentuada. O 
objetivo dessa pesquisa é verificar o resultado 
das Políticas Públicas do Brasil no enfretamen-
to às desigualdades raciais. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica e de artigos publica-
dos na internet. Os dados mostram avanços 
nos indicadores socioeconômicos da popu-
lação negra, atestam os impactos positivo das 
políticas universais. Com a implementação de 
programas sociais voltados para a igualdade 
social, como o sistema de cotas das universi-
dades federais e estaduais, somada a ações 
de caráter geral de acesso ao ensino superior, 
o Programa Universidade para Todos (ProU-
ni), pôde-se perceber mudança significativa 
no perfil do universitário brasileiro. Outras 
políticas são os programas de transferência 
de renda (bolsa Família), onde a população 
negra tende a ser maior beneficiada. Assim, 
podemos notar que novas oportunidades têm 
surgido, os jovens estão tendo oportunidades 
que não fazia parte do cotidiano anterior para 
esse público, mas isso não significa que as 
diferenças e desigualdades estejam em um 
nível de desenvolvimento adequado para um 
país tão extenso e em desenvolvimento social 
com o nosso. É fato notar aqui, que as políticas 
públicas direcionadas a esse público, precisam 
alcançar um patamar de caráter privilegiado, 
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os dados mostram a necessidade urgente de 
ações afirmativas de caráter amplo na busca 
por igualdade racial no Brasil. Ainda assim, 
novos questionamentos irão surgir acerca do 
racismo, até por conta desse dinamismo atual.
 

O OLHAR DO PSICÓLOGO PERITO 
JUDICIÁRIO SOBRE A SÍNDROME 

DE ALIENAÇÃO PARENTAL E SUAS 
IMPLICAÇÕES PSICOSSOCIAIS

Ingrid Violetta Rodrigues Mendes 
(ingridviolettarma@hotmail.com); Sátya 
Prata Paixão (satya_prata@hotmail.com); 
Juliana Teles Silva (juliana_teles.hand@

hotmail.com)

O presente trabalho monográfico pretende 
abordar o evento denominado Síndrome de 
Alienação Parental (SAP), em que um genitor  
treina  a criança para romper os laços afetivos 
com o outro genitor, através de uma campanha 
difamatória, ocasionando sérios efeitos no in-
fante; e como conseguinte configura-se num 
tema complexo, sistêmico e atual no meio de 
estudos acadêmicos. Além disso, nesta revisão 
bibliográfica enfatiza-se a atuação do psicólo-
go perito judiciário neste contexto enredado 
pela SAP, cuja função está atrelada à apuração 
dos fatos, fornecimento de laudos e pareceres, 
tendo assim, como papel primordial dar um su-
porte ao juiz nas decisões legais nos casos em 
que o mesmo for convocado. Para melhor ex-
planação, ilustrou-se de maneira linear aspec-
tos referentes à família, sua origem e evolução; 
para percorrer todo trajeto indubitavelmente 
tornou-se necessário descrever os processos 
oriundos das relações matrimoniais, abarcando 
o histórico, conceitos, até chegar na dissolução 
conjugal, que é um fator antecedente às dis-
putas de guarda, bem como um possível des-
encadeador do tema abordado. Desse modo, 
para delinear de forma abrangente a temática, 
analisou-se um caso verídico no âmbito do erro 
pericial, bem como fragmentos de depoimen-
tos do site e do documentário  A Morte Inven-
tada , que ratificam a teoria exposta. Assim, 
percebeu-se a carência de material científico 
nas instâncias da Psicologia e do Direito, o que 
denota a necessidade de se buscar e expandir o 
olhar crítico-reflexivo para esta questão. Quan-
to às contribuições, espera-se que este estudo 
propicie o aprimoramento das percepções para 
que alcancem novas perspectivas à respeito das 
problemáticas existentes no contexto referido.

O TRANSPORTE PÚBLICO 
MUNICIPAL COMO INSTRUMENTO 

DE EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS NA PERSPECTIVA DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Nelson Teodomiro Souza Alves/nelson.
teodomiro.adv@hotmail.com

O Transporte público municipal é o principal 
meio de transporte utilizado pelo brasileiro em 
seu dia a dia. A dinâmica quotidiana do trans-
porte público espelha, sem disfarces, o desen-
ho e a qualidade da convivência democrática 
nos espaços político e social. Ocorre, porém, 
que o trânsito nas cidades mais populosas 
está se tornando cada vez mais caro, lento e 
poluidor. A emissão de fuligem e CO2 é ab-
surda, a deterioração das cidades, o aumen-
to dos custos mais básicos do dia a dia e o 
ataque ao meio-ambiente são ocasionados 
pelo cenário atual que em nenhum momento 
traduz a proposta de desenvolvimento sus-
tentável adotado em nosso ordenamento ju-
rídico constitucional. Os Direitos Humanos 
por sua vez, são resultados de um processo de 
lutas constantes e setoriais e uma das bandei-
ras levantadas nas jornadas de junho de 2013 
foi a melhoria e um acesso mais amplo dos 
transportes públicos através da redução do 
preço das tarifas. O transporte público é um 
Direito fundamental, pois permite acesso aos 
demais direitos fundamentais como saúde, 
educação, lazer etc. e sua inclusão nesse rol, 
está sendo averiguada pelo Congresso Na-
cional através da PEC 90, que pretende lan-
çar o transporte público na égide dos Direitos 
Sociais. Assim sendo, o presente estudo tem 
como objetivo analisar o transporte público 
como importante mecanismo na efetivação 
dos Direitos Humanos, desde que, dentro de 
uma proposta sustentável, bem como realizar 
um levantamento das políticas públicas apli-
cadas ao transporte público sob o ponto de 
vista do desenvolvimento sustentável. Falar 
em desenvolvimento sustentável implica dizer 
que a maneira de desenvolvimento adota-
da contempla três aspectos nucleares, quais 
sejam: equidade social, desenvolvimento 
econômico e proteção ambiental, portanto 
um transporte público que tende a absolutizar 
esses três elementos de forma a ser mais aces-
sível, menos poluidor e mais barato se coad-
una com a proposta adotada, sobretudo pelo 
art. 225 da Constituição Federal. O método 
usado na presente pesquisa será o indutivo, 
pois partindo do pressuposto dos elementos 
estudados chegará a uma síntese final, quanto 
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aos procedimentos técnicos, será utilizada a 
pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base 
em material já elaborado por outros autores, 
constituído principalmente de livros e artigos 
científicos. O presente estudo, ainda em an-
damento, deverá ser concluído no segundo 
semestre do ano de 2014.

A FORMAÇÃO DOS BACHARÉIS-
DOUTORES EM DIREITO NA ACADEMIA DE 
SÃO PAULO NO SÉCULO XIX: MEMÓRIA E 

HISTÓRIA

Tanize Feijão Monteiro / tanizefemont@
gmail.com

A investigação faz parte do projeto guar-
da-chuva  EDUCAÇÃO, ESCRAVIDÃO E 
QUESTÃO RACIAL NAS TESES DOS BACHA-
RÉIS DA ACADEMIA DE DIREITO DE SÃO PAU-
LO (1827-1889)  e do programa nacional de 
pesquisa  MODERNO, MODERNIDADE, MOD-
ERNIZAÇÃO: A EDUCAÇÃO NOS PROJETOS 
DE BRASIS   séc. XIX e XX , este atualmente em 
sua segunda fase, com o objetivo de investi-
gar categorias/noções/conceitos da ideia de 
moderno e dos projetos de Brasis durante os 
séculos XIX e XX desenvolvidos pelos juristas e 
políticos, bem como a trajetória educacional e 
suas consequências em relação a estes resul-
tados. A metodologia utiliza-se da análise de 
textos e documentos históricos e do método 
indiciário para interpretação de memórias e 
periódicos de época. Até o momento a pes-
quisa rendeu artigos publicados nas edições 
de 2013 do ENFOPE e do EDUCON em Ser-
gipe, e uma viagem para São Paulo entre 12 
e 17 de Setembro de 2013 com o objetivo de 
coletar material para pesquisa. (PIBIC/CNPq)

BRASIL, PORTUGAL E INGLATERRA: 
CIRCULAÇÃO DE IMPRESSOS 
PROTESTANTES E OUTROS 

IMPRESSOS EDUCACIONAIS 
DURANTE O OITOCENTOS.

Hudson Rodrigo Caetano dos Santos 
(Letras-Português/Unit/GPHPE/ hudson.
rodrigo777@hotmail.com); Ester Fraga 

Vilas-Bôas Carvalho do  Nascimento (PPED 
/ GPHPE / ester_fraga@unit.br)

Na perspectiva da História Cultural, este pro-
jeto insere-se na História da Educação e na 
História do Livro. É o aprofundamento de uma 
pesquisa iniciada em 2006, através do projeto 
de pesquisa intitulado  Impressos Protestantes 
no Brasil Oitocentista  e é apresentado como 
resultado parcial do projeto de mesmo título, 
financiado pelo CNPQ/2013. Tal projeto tem 
viabilizado o levantamento da documentação 
da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira/
BFBS e também o reconhecimento da existên-
cia de outros documentos e dimensões da 
investigação a serem explorados no mesmo 
acervo, demonstrando a necessidade de uma 
nova missão de pesquisa. Esse texto objetiva 
verificar a ação da BFBS em território brasileiro 
no marco temporal de 1853 a 1897 e identifi-
car os agentes e colportores que atuaram no 
Brasil no período delimitado. Apesar do ca-
tálogo da BFBS disponível na internet registrar 
a presença de 44 agentes no Brasil, em julho 
de 2010, esta pesquisadora levantou em Cam-
bridge University Library (UK), documentação 
e bibliografia sobre a ação de 41 homens e 
uma mulher que trabalharam pela BFBS no 
Brasil durante o século XIX. O corpus docu-
mental coletado é formado por 151 cartas 
e relatórios expedidos pelos 41 homens de-
nominados de agentes da BFBS, todos digitali-
zados pela Profa. Dra. Ester Nascimento. Essa 
documentação compõe o acervo da BFBS, 
Archives Indexes/BSAX, que possui cerca de 
4.800 correspondências, enviadas por corre-
spondentes estrangeiros nos países que tra-
balhavam. No período de 1818 a 1849, a BFBS 
enviou 21 agentes e essa documentação já foi 
traduzida. Inicialmente, será feita a tradução e 
análise das fontes, concomitantemente, serão 
produzidos quadros e tabelas a partir dos da-
dos extraídos da documentação. O referencial 
teórico-metodológico, será pautado no méto-
do indiciário (GINZBURG,1989) e no conceito 
de redes e sociabilidades ( SIRINELLI, 1996). 
(PIBIC/CNPq)
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A SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 
NAS EDIFICAÇÕES VERTICALIZADAS 

EM ARACAJU-SE

CAROLLIMA_SL@GLOBOMAIL.COM; 
vania@infonet.com.br

Nas últimas décadas, observa-se o grande 
crescimento da população na cidade de Ara-
caju, que reflete em crescimento horizontal 
e vertical da cidade. Mas essas novas con-
struções, assim como as mais antigas, nem 
sempre obedecem as normas de segurança 
contra incêndio e os seus usuários não são 
preparados para providenciar a manutenção 
do equipamento instalado ou atuar adequ-
adamente em caso de incêndio e pânico. Este 
trabalho visa estudar as condições das edifi-
cações de até 4 andares e o atendimento às 
normas de segurança estabelecidas para o Es-
tado de Sergipe e para o Brasil. Os dados serão 
levantados no acervo documental do Copo de 
Bombeiros Militar do Estado de Sergipe e ana-
lisados com base em dois principais grupos de 
documentação técnica:  Código de Segurança 
Contra Incêndios e Pânico (COSCIP) do Estado 
de Sergipe que foi regulamentada na Lei Es-
tadual 4194/99 e  Normas Brasileiras Regula-
mentadoras (NRBs) da Associação de Normas 
Técnicas (ABNT). No estudo será levantado o 
crescimento da população por bairros, locali-
zação de edificações, data da sua construção, 
data do atestado de regulamentação, data de 
vistoria periódica e problemas encontrados 
nessas vistorias do Corpo de Bombeiros. O 
projeto iniciado em agosto de 2013, está na 
fase de conhecimento dessas normas teóricas 
e das condições gerais da estrutura urbana e 
sua evolução. (PIBIC/CNPq)

 

O HABEAS DATA COMO EFETIVAÇÃO 
DO DIREITO À PROTEÇÃO DE DADOS 

PESSOAIS NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

Crislane Rocha de Souza Cruz/ Email: 
crislanersc@gmail.com / Marco Aurélio 
Rodrigues Cunha e Cruz/ Email: marco_

aurelio@unit.br

O projeto objetiva o estudo do habeas data 
como efetivação do direito à proteção de da-
dos pessoais. Estes bens constitucionais foram 
consagrados na Constituição Federal de 1988 
(CF-88) no inciso III, do art. 1° e nos incisos X 
e LXXII do artigo 5°. A Lei 9.507/97, que dis-
ciplina o habeas data¸ trata de aspectos pro-
cessuais na maioria de seus artigos, revelan-
do pouco sobre o seu conteúdo semântico. 
Esta parca densidade legiferante deu motivo 
às críticas sobre a criação deste instrumento 
de efetivação do direito à proteção de dados 
pessoais, pois se advogou que o ordenamento 
jurídico já contava com mecanismos hábeis a 
satisfazer as pretensões que (também) pode-
riam ser atendidas pelo novo instituto. É in-
contestável a constituição, por parte da juris-
prudência de conjunto de decisões essenciais 
para a preservação e para a concretização dos 
direitos e das garantias expressas no texto 
constitucional. Com efeito, nada mais sen-
sato que estudar a efetivação de um remé-
dio fundamental como habeas data dentro 
de um recorte dos julgamentos mais signifi-
cativos sobre o tema, exarados pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). Neste contexto, o 
objetivo geral do projeto está em examinar, 
por intermédio de pesquisa de cunho quali-
tativo, a eficácia do habeas data como meio 
de efetivação do direito à proteção dos da-
dos pessoais, a partir da análise das decisões 
mais relevantes da jurisprudência do STJ. Para 
atingir o objetivo proposto, o procedimento 
metodológico adotado foi ode análise de con-
teúdo. BARDIN (1977) configura a análise de 
conteúdo como um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações, que utiliza procedi-
mentos sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens. Será pautada no 
caráter qualitativo e sua construção se baseará 
em pesquisa bibliográfico-documental, com 
foco nos casos judiciais mencionados. Nesta 
pesquisa, as categorias de análise serão feitas 
a posteriori. Isso porque o evidenciamento 
das unidades de análise temáticas se fará por 
meio do estudo bibliográfico, que detalhará 
quais as  palavras-referência  (categorias de 
análise) serão manejadas para conceituar o 
direito à proteção de dados e o habeas data. 
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A análise de conteúdo será realizada de duas 
formas complementares: a) Em um primeiro 
momento, o estudo bibliográfico indicará 
as palavras de referência conceitual recor-
rentes, ou os termos-chave que se repetem, 
que são utilizadas para se expressar no ref-
erencial teórico o direito à proteção dos da-
dos pessoais e o habeas data. Neste sentido, 
serão, pois, categorizados os enunciados que 
se aproximam dos conceitos aludidos e que 
balizarão os partícipes do projeto para classifi-
car diretamente suas unidades de análise den-
tro destas categorias preferenciais; b) Após a 
definição das categorias de análise, serão elas 
cotejadas com os conceitos utilizados nos ca-
sos mais importantes listados nos websites do 
STJ. (PIBIC/CNPq)

AS RUINAS DE UMA  ESCOLA RURAL  
EM FEIRA-NOVA/SE E AS MEMÓRIAS 

DO SEU VELHO PROFESSOR 

Rony Rei do Nascimento Silva- Email: 
ronysocial@hotmail.com; /Raylane 

Andreza Dias Navarro Barreto - Email: 
raylanenavarro@unit.br

O presente artigo é fruto do projeto de Ini-
ciação Cientifica em andamento:  Modos de 
Educar: Práticas escolares e cultura escolar no 
território do Médio Sertão Sergipano . Nesse 
artigo, o nosso objetivo maior é compreender 
como se constituíram os modos de educar do 
professor aposentado, Angelino Pereira de 
Moura, 87 anos, residente no povoado  Pe-
dra Branca , situado na cidade de Feira-Nova/
Sergipe. Aqui é tomado como objeto de es-
tudo as memórias orais do referido professor, 
pois o nosso trabalho lança um olhar sobre a 
história da educação rural em Sergipe pelas 
suas memórias, que nos lembra da necessi-
dade de preservação da memória dos velhos. 
Nossa personagem nasceu no dia 2 de outu-
bro de 1926 no povoado,  Malhada do Pau 
Ferro , em Nossa Senhora das Dores/Sergipe. 
No ano 1933 iniciou o seu cursou primário na  
Escola Isolada  do povoado  Campo Grande , 
área rural da cidade de Feira-Nova. Entre os 
anos de 1940 e 1976 foi professor do Ensino 
Primário em cursos diurnos e noturnos de al-
fabetização, onde lecionou em  Escolas Rurais 
, em distintos povoados de Feira-Nova. Para 
melhor compreender como se constituíram 
os modos de educar do velho professor, faz-
se necessário atentar para o fato de que, em 

1930 mais de 70% da população brasileira re-
sidia em zonas rurais e, só a partir de 1947, 
passaram a ser construídas mais de 4.000 
escolas rurais com residência anexa para os 
professores e, dentre elas se encontrava a  Es-
cola Rural  do professor, Angelino Pereira de 
Moura, da qual hoje só restam as ruinas em 
frente a sua casa. Para alcançar nosso obje-
tivo, encontramos na História Cultural Franc-
esa, segundo as analises de Roger Chartieu 
(1990), o aporte teórico para compreender o 
passado. Ao nos apropriamos das memórias 
do velho professor, utilizamos a metodologia 
da história oral, segundo as analises realizadas 
por Aberti (2005). A luz das categorias de ana-
lise:  cultura escolar  de Julia (2001) e  Práticas 
Escolares  Faria Filho e Vidal (2000) foi possível 
considerar a dinâmica do cotidiano da  Escola 
Rural , bem como, a atuação dos agentes que 
partilham desse cotidiano. Desse modo, con-
cluímos que os modos de educar do profes-
sor, Angelino Pereira de Moura, são frutos de 
longas experiências, ora como aluno da  Es-
cola Isolada , ora como professor da  Escola 
Rural . (PIBIC/CNPq)

A ALFABETIZAÇÃO INFORMACIONAL 
E A RELAÇÃO COM A 

APRENDIZAGEM À DISTÂNCIA: UM 
ESTUDO SOBRE ALUNOS DE EaD NOS 
CONTEXTOS INFORMACIONAIS NA 

UNIVERSIDADE TIRADENTES

Luiz Rafael dos Santos Andrade 
(luizrafael@live.com); Ronaldo 

Nunes Linhares ronaldonl@uol.com.
br; Pablo Boaventura Sales Paixão/
pabloboaventura1@hotmail.com

Este projeto de Iniciação Científica (IC), em 
desenvolvimento no Programa de Pós-grad-
uação em Educação, tem como objetivo elab-
orar o perfil informacional de alunos ingres-
santes no ensino superior, na modalidade de 
Educação a Distância (EaD), da Universidade 
Tiradentes (UNIT), a partir da adaptação e apli-
cação do modelo de indicadores de Inclusão 
Digital e Educação Informacional IDEIAS. O 
conhecimento dos níveis informacionais dos 
alunos, neste caso da modalidade EaD, é im-
prescindível porque apesar das redes digitais 
(bases de dados, bibliotecas digitais etc) pos-
sibilitarem o acesso de informações científicas 
em quantidades cada vez maiores, a falta de 
habilidades informacionais\educacionais para 
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buscar, avaliar e comunicar tais informações 
ocasiona uma incapacidade dos alunos em 
assumirem uma posição ativa na sua for-
mação universitária e no mercado de trabalho. 
A investigação em questão está amparada 
na abordagem qualitativa e no paradigma 
fenomenológico (HUSSERL, 1990), tendo o Es-
tudo de Caso como modalidade de pesquisa 
(CAMPOMAR, 1991). Os dados serão construí-
dos através de um questionário online, a ser 
disponibilizado aos estudantes de bachare-
lado e licenciatura que ingressaram na EaD da 
UNIT no semestre 2013-2. Os cursos que con-
taram com novos ingressantes foram ciências 
contábeis, história, letra português/espanhol e 
pedagogia, totalizando o quantitativo de 663 
estudantes. Os dados quantitativos do ques-
tionário online serão analisados com o auxílio 
do software Statistical Package for the Social 
Science   SPSS. As questões abertas serão ana-
lisadas segundo a concepção da Análise de 
Conteúdo (BARDIN, 2004) e contarão com o 
suporte técnico do software WebQDA (Web 
Qualitative Data Analysis). A pesquisa está 
fundamentada nos estudos de Educação, de 
Freire (1968; 1977; 1979; 1987; 1983; 1996) e 
da Ciência da Informação, especialmente os 
estudos acerca da Alfabetização Informacion-
al (Cuevas Cerveró, 2006, 2007); Area, (2010); 
Gómez-Hernández (2007); Pasadas Ureña 
(2010), Marzal García-Quismondo (2008). A 
elaboração do perfil informacional dos sujei-
tos visa subsidiar a construção de ações edu-
cativas voltadas para o desenvolvimento de 
competências informacionais para estudantes 
da educação superior. (PIBIC/CNPq)

ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO 
DE PRÁTICAS DE MEDIAÇÃO E 
CONCILIAÇÃO NO TRIBUNAL 

SERGIPANO

Thaynara da Silva Mendonça (Graduanda 
de direito pela Universidade Tiradentes 

e pesquisadora PIBIC/CNPQ. Email: thay.
mendonca@live.com); Gabriela Maia 

Rebouças (Doutora em Filosofia e Teoria 
do Direito e pesquisadora Núcleo de Pós-

graduação em Direito da Universidade 
Tiradentes.   Email: gabrielamaiar@

gmail.com)

Após a emenda constitucional 45/2004, mais 
conhecida como reforma do judiciário, vieram 
à tona várias discussões e debates acerca do 

acesso à justiça, buscando-se a sua efetivação 
de modo a se buscar simultaneamente uma 
maior consolidação da democracia brasileira. 
Diante disso, um dos mecanismos mais viável 
para a resolução de lides, passou a ganhar 
bastante destaque, a conciliação. Esse mecan-
ismo aposta no diálogo e no consenso como 
modo de resolução de conflitos. Nesse con-
texto, o objetivo da pesquisa é mapear os re-
centes impactos no tribunal de Sergipe que 
a política de gestão judiciária do Conselho 
Nacional de Justiça tem movimentado, dando 
enfoque às estatísticas de produtividade do 
tribunal no que faz referência às atividades de 
conciliação e mediação. Para o eficaz desen-
volvimento do projeto será necessário, com 
suporte metodológico na pesquisa bibliográ-
fica-documental, analisar o alicerce teórico 
sobre jurisdição e solução de conflitos. O que 
se percebe é que as vantagens da conciliação 
são nítidas, tendo em vista que nesta perspec-
tiva não se trabalha com a ideia de vencedores 
ou vencidos, pois sobressai o caráter pacifista 
do método que se baseia na ideia de comple-
mentaridade da vontade das partes, através 
de instrumentos retóricos, argumentativos e 
do apelo aos ideais comuns. A principal van-
tagem apresentada por esse método de reso-
lução de conflitos é a maior participação das 
partes à medida que o poder de imposição 
de um terceiro é enfraquecido, considerando 
que, nesse caso, a atuação de um terceiro, o 
conciliador, limita-se a equilibrar forças e per-
mitir o diálogo entre as partes, de modo a se 
construir um acordo. Sendo assim, a pesquisa 
considerando esses fatores busca contribuir 
para uma avaliação das políticas públicas de 
acesso à justiça num momento estratégico 
de desenvolvimento e modernização do país.  
(PIBIC/CNPq)
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AVALIAÇÃO COMPARATIVA DO 
ARMAZENAMENTO E DESCARTE 
DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS 

POR FAMÍLIAS CADASTRADAS 
EM DUAS UNIDADE DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA DE ARACAJU/SE: ESTUDO 

COMPARATIVO ENTRE CLASSES 
SOCIAIS DISTINTAS.

José Carneiro Ribeiro Neto (Farmácia-UNIT 
/ jcrn_neto@hotmail.com); Dra. Adriana 
Karla de Lima (Professora de Farmácia  

UNIT / adrianaklima@live.com)

INTRODUÇÃO. Os medicamentos assinalaram 
uma revolução nas atividades de cuidados 
com a saúde, alcançando lugar de destaque na 
terapêutica contemporânea. Por outro lado, a 
ideia de que o medicamento é um instrumen-
to capaz de solucionar todos os problemas de 
saúde da população gerou uma distorção de 
seu real valor. Esta ideia, somada ao modelo 
econômico capitalista, ao incentivo da mídia, 
a facilidade de aquisição e a histórica falta de 
inserção social do profissional farmacêutico 
tornaram comum o uso de medicamentos, ge-
rando acúmulo desses produtos nas residên-
cias. A farmácia domiciliar, frequentemente 
depositada em ambientes e recipientes inad-
equados, propicia diversas possibilidades de 
consumo irracional e desperdício, incluindo a 
facilitação da automedicação não responsáv-
el, bem como, o aumento do risco de intoxi-
cações não intencionais e intencionais. Tanto 
a questão econômica quanto à aquisição, o 
consumo e armazenamento de medicamen-
tos também tem grande relevância, pois os 
medicamentos são muitas vezes vistos como 
uma difundida mercadoria, que movimenta 
altas cifras anualmente, em vendas e market-
ing. Dessa forma, é natural a percepção de 
que grupos sociais de maior poder aquisitivo 
estejam mais expostos ao uso indevido e a 
consequente automedicação. OBJETIVO. Aval-
iar o armazenamento e o descarte domiciliar 
de medicamentos pela comunidade do bairro 
Grajeru, atendida pela Unidade de Saúde da 
Família Sinhazinha, visando conhecer quais e 
como é realizado o armazenamento domiciliar, 
além de verificar o conhecimento do indivíduo 
quanto ao medicamento, se há orientação no 
ato da dispensação e se os medicamentos 
armazenados possuem algum tipo de avaria 
ou se estão fora do prazo de validade. Tam-
bém se pretende realizar um estudo compara-
tivo entre os dados obtidos nesta pesquisa e 
os dados obtidos em pesquisa de mesmo in-
tuito realizada em 2012/2013 em uma comu-

nidade mais carente do bairro Coqueiral, aten-
dida pela Unidade de Saúde da Família Eunice 
Barbosa, localizada na cidade de Aracaju/SE. 
Este projeto foi aprovado pelo CEP/Unit sob 
o protocolo nº 200512. METODOLOGIA. Con-
siderando a quantidade aproximada total de 
famílias atendidas pela USF Sinhazinha, reali-
zamos um cálculo matemático para conseguir 
um número significativo (amostra) que repre-
sentasse todas as famílias cadastradas. Após a 
realização deste cálculo (Fórmula de Barbeta), 
chegamos a um total de 533 residências a ser-
em visitadas. Durante a visita, devem ser veri-
ficados: os cômodos e recipientes de guarda, 
a integridade das embalagens e bulas, além 
da verificação da validade dos medicamen-
tos e como é realizado o descarte dos medi-
camentos vencidos. Para facilitar a realização 
da entrevista, conversas serão gravadas e os 
medicamentos presentes na farmácia domi-
ciliar serão registrados por fotografia digital. 
RESULTADOS ESPERADOS. Conforme já ob-
servado em estudos anteriores, espera-se que 
o armazenamento e consumo de medicamen-
tos seja superior nas famílias com maior pode 
aquisitivo, demonstrando a influência do fa-
tor econômico sobre a aquisição, o uso e o 
descarte de medicamentos. (PIBIC/CNPQ)

FAUNA PARASITÁRIA E 
DIVERSIDADE GENÉTICA DE 

Prochilodus argenteus DO BAIXO 
SÃO FRANCISCO

Natali O. S. Eckert (Curso de Ciências 
Biológicas, UNIT, natalieckert_mma@
hotmail.com); Jônatas dos S. de Souza 

(Mestrando em Saúde e Ambiente, UNIT); 
Claudia M. Melo (Docente Mestrado Saúde 

e Ambiente, UNIT, claudiamouramelo@
hotmail.com); Verônica L. S. Jeraldo 

(Docente Mestrado Saúde e Ambiente, 
UNIT, veronica_sierpe@hotmail.com); 

Rubens R. Madi (Docente Mestrado Saúde 
e Ambiente, UNIT, rrmadi@gmail.com)

Dentre as alternativas de geração de renda para 
a população na região do Rio São Francisco, a 
piscicultura vem ganhando importância por 
contribuir para a preservação ambiental e cul-
tural destas comunidades. As infecções para-
sitárias na piscicultura, aliadas às condições 
de manejo inadequado e falta de capacitação 
técnica, podem gerar prejuízos econômicos e 
fazer com que esta atividade torne-se pouco 
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rentável para pequenos produtores. O pre-
sente projeto tem por objetivo a identificação 
de linhagens de Prochilodus argenteus cul-
tivados no baixo São Francisco resistentes a 
infecções parasitárias através de marcadores 
microssatélites. As coletas de P. argenteus 
serão mensais durante dez meses, em estação 
de alevinagem localizada no município de 
Neópolis, SE. Os exemplares coletados serão 
resfriados e enviados ao Laboratório de Bio-
logia Tropical (ITP/UNIT), onde serão medidos 
e pesados, examinados externamente em bus-
ca de ectoparasitas e em seguida necropsia-
dos. O DNA genômico total será extraído de 
tecido muscular usando o método do fenol-
clorofórmio (SAMBROOK; RUSSEL, 2001). Para 
analisar os loci variáveis por meio de micros-
satélites, serão selecionados grupos amostrais 
de espécimes infectados por Monogenea e 
infectados por Mixosporídeos, espécimes com 
infecções parasitárias múltiplas e espécimes 
não infectados. O manejo adequado e a cri-
ação de espécies resistentes a parasitos de 
importância econômica selecionada genet-
icamente, pode auxiliar o produtor a reduzir 
os prejuízos com as perdas de animais e au-
mentar o potencial reprodutivo, levando, em 
última instância, à maximização do lucro nesta 
atividade produtiva. (IBIC/CNPq)

EFEITOS EMBRIOTÓXICO E 
GENOTÓXICO DE POLUENTES 
AMBIENTAIS EM MOLUSCOS 

Biomphalaria sp. COLETADOS NO 
ESTADO DE SERGIPE

Fabio Menezes Valença (menezesvalenca@
gmail.com); Rubens Riscala Madi (rrmadi@

gmail.com); Cláudia Moura de Melo 
(claudiamouramelo@hotmail.com)

São escassos os estudos sobre toxicidade re-
produtiva com organismos aquáticos, e menos 
ainda com moluscos. Alguns autores têm re-
latado o aparecimento de malformações em 
embriões de Biomphalaria glabrata expostos 
a várias substâncias naturais e sintéticas. O 
objetivo deste estudo foi avaliar, em molus-
cos do gênero Biomphalaria sp, o efeito em-
briotóxico de poluentes ambientais oriundos 
da indústria têxtil. Desta forma, foram reali-
zados bioensaios de toxicidade dos corantes 
Indanthren castanho BR e Patanil Azul Escuro 
com moluscos com diâmetro de concha en-
tre 10 a 15 mm, distribuídos em 5 grupos: 01, 

02, 03, 04 e 05 (controle) cada um contendo 
5 espécimes. Os corantes foram diluídos em 
duas concentrações-teste: diluição de 1g/L 
sendo adicionado 7,5 ml de Palanil azul es-
curo no aquário 01; 3,75 ml de Palanil azul 
escuro no aquário 02; 7,5 ml de Indanthren 
castanho BR no aquário 03; 3,75 ml de Indan-
thren castanho BR no aquário 04 e no aquário 
05 (controle) somente 750ml água declorada. 
Acompanhou-se e contabilizou-se, durante 
6 dias, a quantidade de cápsulas ovogíferas, 
quantidade de embriões/cápsulas ovogíferas 
e vitalidade/mortalidade dos moluscos. Al-
guns moluscos, coletados em focos esquis-
tossomóticos sergipanos, estavam infectados 
por dois tipos de Cercaria: Furcocercária, que 
apresenta uma cauda bifurcada, e Xifidiocer-
cária. Observou-se ovoposição normal nos 
moluscos expostos aos corantes têxteis In-
danthren castanho BR e Patanil Azul Escuro 
apresentando uma média no grupo 01 de 17,6 
para as cápsulas ovogíferas e 441 para os em-
briões, no grupo 02 de 28 para as cápsulas 
ovogíferas e 662,3 para os embriões, no grupo 
03 de 23,3 para as cápsulas ovogíferas e 608,3 
para os embriões; no grupo 04 de 24,3 para as 
cápsulas ovogíferas e 402,3 para os embriões 
e no grupo 05 (controle) ocorreu média de 
19,6 para as cápsulas ovogíferas e 324,3 para 
os embriões. Com relação a mortalidade dos 
moluscos, quatro espécimes morreram, sendo 
uma morte do grupo 01 no 15º dia, uma morte 
do grupo 03 no 18º dia e do grupo 05 ocorre 
duas mortes no 18º dia. Os corantes têxteis 
Indanthren castanho BR e Patanil Azul Escuro 
não causaram alterações significativas na vi-
talidade/resistência de Biomphalariasp. Não 
observou-sedeclínio da sobrevida dos molus-
cos com as mudanças ambientais decorridas 
das atividades das indústrias têxteis no habitat 
aquático dos mesmos. (PIBIC/CNPQ)
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CONTROLE DE PARASITAS 
GASTROINTESTINAIS DE SUÍNOS 

COM UTILIZAÇÃO DO ALHO (Allium 
sativum L.)

Danieli S. Lima (Curso de Ciências 
Biológicas/UNIT, danielidossantoslima@

hotmail.com); Allyne G. Porto (Mestranda 
em Saúde e Ambiente/UNIT, allynebio@

hotmail.com); Camila D. Carvalho 
(Doutoranda em Biologia Animal/

UNICAMP); Sheyla A. Rodrigues (Docente 
Curso de Ciências Biológicas/UNIT); 

Claudia M. Melo (Docente Mestrado Saúde 
e Ambiente/UNIT claudiamouramelo@

hotmail.com); Verônica L. S. Jeraldo 
(Docente Mestrado Saúde e Ambiente/
UNIT, veronica_sierpe@hotmail.com).

A suinocultura brasileira é uma atividade agr-
opecuária estabilizada, com um mercado in-
terno em crescimento, sendo que o país está 
entre os maiores produtores de carne suína 
produto do alto investimento tecnológico. A 
região Nordeste possui o terceiro maior re-
banho de suínos, com pouco mais 6 milhões 
de cabeças, sendo que o estado com maior 
produção é a Bahia, porém o estado de Sergipe 
ocupa a nona posição, com um rebanho de 99 
mil cabeças. Varias espécies de helmintos po-
dem parasitar os suínos dentre elas podemos 
citar: Ascaris suum, Strongyloides ransomi, 
Globocephalus urosubulatus, Oesophagos-
tomum dentatum, O. longicaudum, Trichuris 
suis, Metastrongylus salmi e Stephanurus den-
tatus. A pesar do conhecimento das espécies 
que parasitam os suínos, existem poucos es-
tudos referentes à infecção por helmintos em 
suínos no Brasil, e como estes podem afetar 
o desenvolvimento dos animais. Para o trata-
mento destas helmintoses existem diversos 
produtos, no entanto o uso de plantas medici-
nais pode ser mais uma alternativa para este 
fim. Assim o uso do alho (Allium sativum L.) 
permanece como herança medicinal indígena 
do Brasil Colonial. Em suínos em desenvolvi-
mento, o alho melhora o ganho de peso, a 
eficiência alimentar, podendo ser utilizado por 
longos períodos de tempo, sem que haja al-
terações nas características organolépticas da 
carne. O presente projeto tem como objetivo 
verificar a ação de extratos de alho no con-
trole de parasitas gastrointestinais de suínos, 
como uma alternativa complementar aos mé-
todos tradicionais e que seja de baixo custo.  A 
metodologia utilizada será inicialmente avaliar 
a infecção parasitária em amostras fecais de 
suínos para o isolamento de ovos que serão 

cultivados para obtenção de larvas que serão 
submetidas aos extratos; preparação dos ex-
tratos de alho e análise cromatográfica; de-
terminação de compostos fenólicos do alho; 
screening fitoquímico, bioensaio in vitro de 
atividade anti-helmíntica e análise estatísti-
ca. Ovos de Ascaris suum, obtidos de mate-
rial fecal de suínos, foram colocados em placa 
para acompanhar o desenvolvimento larvário. 
Foi possível obter larvas de terceiro estagio 
e facilitar a eclosão das mesmas. Estas larvas 
serão utilizadas para os testes com os extra-
tos. Foram preparados extratos de alho por 
médio de metodologia tradicional utilizando 
agua como solvente. Espera-se realizar a car-
acterização química/bioquímica dos extratos 
de alho, avaliação da atividade ovicida e larvi-
cida dos extratos de alho frente a parasitas do 
trato gastrointestinal de suínos. (PIBIC/CNPq)

EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DO 
EXTRATO ETANÓLICO DE PLUCHEA 

SAGITTALIS (LAM.) CABRERA, 
ASTERACEAE, NA LESÃO MEDULAR 

EM MODELO ANIMAL. 

Margarete Zanardo/ guetezanardo@yahoo.
com.br / Cleverlan Nascimento/ cleverlan@
yahoo.com.br / Reinaldo Viana Belo Neto/ 

reinaldo_beloneto@hotmail.com 

A lesão da medula espinal é um problema 
clínico sério que impõe responsabilidades e 
custos à sociedade, pois atinge principalmente 
a população jovem, no auge de sua produtivi-
dade. Para o indivíduo com lesão medular, o 
trauma inicial é caracterizado por rompimento 
dos tratos axonais, desconectando o sistema 
nervoso central (SNC) com as estruturas alvo, 
os quais não regeneram no adulto. No entan-
to, os chamados eventos secundários (a lesão 
progressiva da microvasculatura e a cascata 
de eventos bioquímicos como inflamação e 
oxidação que levam à morte celular) são es-
pecialmente importantes, pois contribuem 
para instalação de deficiências permanentes. 
O estudo da lesão medular se focaliza, por-
tanto, na elucidação dos processos fisiopa-
tológicos, no desenvolvimento de terapêutica 
para interrupção do processo secundário de 
lesão e reversão dos fatores que impedem o 
crescimento axonal no SNC adulto. Extratos da 
planta Pluchea sagittalis Cabreira  presentam 
propriedades anti-inflamatória e antioxidante, 
com ação no sistema nervoso central. Assim, 
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a administração de extratos da Pluchea sag-
ittalis  pode representar uma nova estratégia 
para tratamento de doenças neurodegen-
erativas, que pode retardar a progressão da 
lesão medular. Neste trabalho nos propomos 
a testar os efeitos do tratamento com extra-
to etanoico da Pluchea sagittalis Cabrera em 
doses diárias diluídas a 10%, 50% e a 100% 
administrados por via oral, produto com po-
tencial biotecnológico, sobre a degeneração 
da morte celular decorrente da lesão medu-
lar em ratos. Os efeitos serão caracterizados 
após lesão medular por hemissecção em nível 
torácico, seguida da avaliação comportamen-
tal semanal (recuperação funcional motora) e 
da análise histológica do tecido (modificações 
estruturais e da resposta inflamatória no SNC) 
após eutanásia realizada aos vinte e oito dias. 
Os dados serão submetidos à análise de var-
iância de duas vias com medidas repetititas 
(fatores tratamento e  tempo) e as diferenças 
serão consideradas significativas para valores 
de p < 0,05. (PIBIC/CNPQ)
 

EFEITOS DO ÓLEO ESSENCIAÇ DE 
ALPÍNIA ZERUMBET SINGIBERÁCEA 

NO COLÁGENO DOS TECIDOS 
MUSCULARES ESPÁSTICOS DE RATOS 

PÓS-LESÃO MEDULAR INDUZIDA.

Giulliani Antoniceli Moreira Brasileiro 
Discente de Fisioterapia/PIBIC/UNIT/
giubrasileiro@yahoo.com.br); Helen 
Cristina Silveira de Gois (Discente de 

Fisioterapia/PROVIC/UNIT/ helinha.cris17@
hotmail.com); Felipe Cerqueira (Mestrando 
de Saúde em Ambiente/UNIT/Flcerqueira@

gmail.com); Edna Aragão Farias Candido 
(Doutora em biotecnologia/UNIT/Edna_

aragao1@globo.com)

A Lesão medular (LM) é considerada uma lesão 
neurológica incapacitante, com grande impac-
to na sociedade, representando um problema 
de saúde pública. Após a LM ocorre compro-
metimento em vários sistemas, tais como, 
motor, Sensorial, alterações da termorregu-
lação, comprometimento respiratório, lesões 
altas leva a um déficit ou perdas respiratórias, 
dentre as modificações do tônus, encontra-se 
a espasticidade, que é caracterizada pela hi-
pertonicidade; Outro componente que pro-
vavelmente estará alterado devido à espasti-
cidade é o colágeno. De acordo com Lieber et 
al. (2003) foi evidenciado que os músculos de 

indivíduos com espasticidade apresentam alta 
densidade de matriz extracelular, porém essa 
matriz apresenta-se com capacidade mecânica 
inferior devido a sua má organização. Foram 
iniciados estudos para investigar os efeitos do 
uso das plantas medicinais na redução dessas 
alterações fisiológicas, uma vez que vários são 
os benefícios terapêuticos atribuídos às es-
pécies vegetais. Dentre elas têm-se a Alpinia 
zerumbet também conhecida como Alpinia 
speciosa Schum. As principais indicações clíni-
cas são: dores de cabeça, atividades relaxantes, 
anti-hipertensiva, atividade antiespasmódica, 
efeito relaxante do tônus basal e efeito anti-
inflamatório (CORREA et al., 2010). O presente 
trabalho objetiva avaliar o efeito da aplicação 
do óleo da Alpínia zerumbet nos tecidos mus-
culares espásticos dos ratos da raça Wistar. O 
estudo trata-se de uma pesquisa experimental 
que será realizada com 18 ratos da raça Wistar 
(Rattus norvegicus albinus), com 5 semanas 
de idade e ambos os sexos. Após a anestesia, 
será realizado o procedimento cirúrgico, para 
secção completa da medula espinhal no nível 
da nona e décima vértebra torácica. Em segui-
da os ratos serão divididos em quatro grupos 
de seis animais que receberão aplicação de Al-
pínia zerumbet com dosagem e concentração 
idênticas (0,05ml/2kg de dose, diluídos a 33% 
em óleo vegetal), sendo que a aplicação ocor-
rerá por diferentes vias: Grupo 01- Aplicação 
transdérmica do OEAz nos músculos espásti-
cos das patas traseiras; Grupo 02- será aplica-
do o protocolo pré-estabelecido de exercícios 
fisioterápicos para pata traseira direita. Grupo 
03- Aplicação do OEAz associado a fisiotera-
pia. Para análise quantitativa será normaliza-
dos os dados seguidos de ANOVA ONE WAY 
ou Kruskal-Wallis seguido do pós hoc Tukey. 
Espera-se que a utilização do óleo de Alpínia 
zerumbet melhore a organização das fibras 
colágenas e consequentemente diminuição 
da espasticidade dos ratos pós-lesão medular. 
(PIBIC/CNPQ)
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OS DESAFIOS JURÍDICOS DO ESTADO 
DE SERGIPE PARA IMPLANTAR 
UMA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Liziane Paixão Silva Oliveira (liziane_
paixao@unit.br); Adriana Macena Silva 
Savio (adrianamacenasilvasavio@gmail.

com); Isadora Souza de Mélo Silva 
(isadorasouzademelo@hotmail.com); 

Aline Alves Farias (alinealvesfarias56@
hotmail.com)

Segundo o relatório do Painel Intergoverna-
mental sobre Mudanças Climáticas  existe o 
aumento da temperatura do sistema climático 
sem nenhum equívoco . Em suas conclusões, 
os experts afirmam que as atividades an-
tropogênicas são, em grande parte, respon-
sáveis pelo aquecimento do planeta, estima-
se que a temperatura da Terra pode subir 6°C 
até 2100. Esse fenômeno tem sua origem no 
avanço das emissões de gás de efeito estufa 
(GEE) na atmosfera causando o desequilíbrio 
climático e consequências drásticas para o fu-
turo da humanidade, como elevação do nível 
do mar, desertificação, redução da biodiver-
sidade, acidez dos oceanos, aquecimento das 
águas marinhas, escassez de água potável, 
redução de áreas de cultivo, aumento das ca-
tástrofes naturais comprometimento da ger-
ação de energia e migração em massa. Essa 
problemática é transfronteiriça, portanto, os 
Estados devem encontrar soluções aos desa-
fios em causa. Várias conferências sobre o as-
sunto foram realizadas após a ratificação da 
Convenção-Quadro sobre Mudança Climática 
e do Protocolo de Kyoto dando continui-
dade aos objetivos de redução das emissões 
de gases de efeito estufa, de ajuda financeira 
aos países em desenvolvimento e aos países 
menos avançados, e à implementação de me-
didas de mitigação e de adaptação. Em 2009, 
na Conferência das Nações Unidas sobre Mu-
dança do Clima em Copenhague (COP15), o 
Brasil apresentou sua Política Nacional sobre 
Mudança do Clima, Lei n° 12.187/2009, cujo 
objetivo é a redução voluntária de suas emis-
sões de GEE entre 36% a 39% até 2020. O com-
promisso brasileiro vai mais longe, pois nas 
conferências de Durban (COP17) e de Doha 
(COP18) firmou sua participação ao novo 
acordo climático assumindo um compromisso 
vinculativo de redução de suas emissões de 
GEE a partir de 2020. Diante do futuro regime 
jurídico climático, a sociedade civil, ONGs, 
governos estaduais e municipais se mobilizam 
para que sejam refletidos no âmbito nacional 

os compromissos aceitos pelo Brasil no âm-
bito internacional e que deverão ser cumpri-
dos até 2020. O projeto questiona a posição 
dos Estados brasileiros quanto ao compro-
misso de redução das emissões de GEE, mas, 
especialmente do Estado de Sergipe diante da  
lacuna jurídica  de seu arcabouço legal no to-
cante às Mudanças Climáticas. Nesse aspecto, 
o objetivo desta pesquisa é viabilizar o debate 
e contribuir para a elaboração de uma Política 
de Mudanças Climáticas no Estado de Sergipe, 
que inclua medidas de adaptação e mitigação 
aos efeitos do aquecimento global. O projeto 
se baseará em pesquisa bibliográfica e docu-
mental. O estudo encontra-se em andamento 
e deverá ser concluído no segundo semestre 
de 2014. (PIBIC/FAPITEC)
 

TEORIA SEM PRÁTICA: UM OLHAR 
SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE 
ALFABETIZAÇÃO   CNA   EM SERGIPE 

(1963-1964).

Juliana Alves Campos - Graduada em 
Licenciatura Plena em Matemática 

pela Universidade Tiradentes   UNIT. 
Professora da rede Estadual PDE. E-mail: 

jualvesc@hotmail.com. Ane Rose de Jesus 
Santos Maciel - Graduada em História 
pela Universidade Tiradentes   UNIT. 
Pós-Graduada em Arte Educação pela 
Faculdade São Luís de França   FSLF. 

Membro do GREPHES   Grupo de Estudos 
e Pesquisas sobre História do Ensino 

Superior vinculado à Universidade Federal 
de Sergipe   UFS, certificado pelo CNPq, 

liderado pela Profª Drª Josefa Eliana 
Souza. E-mail. anerosemaciel@gmail.com

Esta pesquisa tem por objetivo analisar a Cam-
panha Nacional de Alfabetização   CNA, em Ser-
gipe de 1963 a 1964. Ano que tem início o golpe 
Civil-militar. A fim de compreender como um 
projeto educacional que tinha como parâmetro 
principal a educação de adultos tem seu pro-
cesso de implantação interrompido pelo golpe 
civil-militar. Para tanto, foi necessário um es-
tudo acerca do Movimento de Cultura Popular   
MCP, uma vez que, a CNA funcionaria vincu-
lada a este órgão. Compreender o método de 
ensino utilizado por Paulo Freire que serviria de 
base para esta campanha educacional. Verifi-
car o impacto do golpe civil-militar sobre essas 
experiências educacionais, a fim de esclarecer 
quais os motivos que poderia levar a uma cen-
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sura. A metodologia aqui empreendida encon-
tra-se embasada nos estudos da Educação, 
História de Sergipe e História Política. Para uma 
melhor compreensão dividimos a pesquisa em 
dois momentos. O primeiro trata da implan-
tação da Campanha Nacional de Alfabetização 
e do Método de Paulo Freire. O segundo enfoca 
o golpe civil-militar no Estado de Sergipe. E por 
fim as considerações finais. Durante a ditadura 
civil-militar o Brasil sofreu o maior retrocesso 
possível. Os movimentos de educação foram 
implantados com o intuito de inserir as massas 
populares dentro de um contexto social mais 
digno e satisfatório para todos. No entanto, o 
golpe civil-militar paralisou todas as iniciativas 
de alfabetização em massa no país. A CNA   era 
um projeto educacional que tinha como base 
os métodos revolucionários de Paulo Freire. 
Esse projeto alfabetizava inserindo as pessoas 
na vida política, trabalhando com contextos 
sociais, que proporcionava aos pobres  mar-
ginalizados  uma conscientização geral de seus 
direitos. Com este estudo, nos foi possível veri-
ficar que a exclusão dos analfabetos é particu-
larmente visível nas localidades mais carentes 
do país, e que a utilização do método de Paulo 
Freire pela CNA diminuiria o analfabetismo de 
uma boa parte da população.

 
ALIENAÇÃO PARENTAL E OS 

PREJUIZOS SOCIAIS E PESSOAIS 
NA VIDA DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE

Heliene Pereira de Carvalho Silva 
(helyenepcs@hotmail.com); Marli Santos 

de Jesus (marliacs@hotmail.com); 

O fim do relacionamento conjugal produz 
conflitos entre os conjugues e os filhos que 
são os maiores afetados. Na maioria das vezes 
são utilizados como instrumentos de chanta-
gem  e de vingança pelo casal. Diante disso o 
presente trabalho tem como objetivo mostrar 
que durante as constantes separações conju-
gais apresenta-se um fenômeno, a alienação 
parental, problema este que tem trazido da-
nos de ordem psíquica e social  muitas vezes 
irreversíveis para a vida dos filhos. Essas crian-
ças e adolescentes acabam tendo o seu com-
portamento e o seu futuro comprometido por 
causa dessa problemática social. Vem ressal-
tar também a importância da Lei 12.318/2010 
como enfrentamento desse fenômeno emer-
gente e as medidas cabíveis para com os al-

ienadores.  Diante de tal fenômeno de grande 
importância social, a presente pesquisa bus-
cou realizar levantamento bibliográfico so-
bre estudos já realizados, no intuito de obter 
uma melhor compreensão do problema e 
buscar alternativas de solução. Pela pesquisa, 
contata-se que o problema não é novo, mas 
era invisível enquanto questão sócio-jurídico, 
e que se tornou relevante após identificar-
se os danos irreparáveis para os alienados e 
por consequentemente para a família e para 
a sociedade.  Tornou-se, assim, mais uma de-
manda posta para o assistente social enquan-
to profissional, que deve conhecer todos os 
meandros, tendo a capacidade de identificá-
lo, diagnosticá-lo e assim ter condições de 
intervir nas questões que lhe sejam apresen-
tadas. É possível inserir o alienado na política 
publica cabível a essa questão. O assistente 
social enquanto profissional que intervém na 
realidade social deve estar em constante atu-
alização de conhecimento e qualificação para 
compreender as novas demandas que forem 
surgindo e saber atuar nas diversas expressões 
da questão social. 

LEI MARIA DA PENHA APLICADA 
À CUNHADA: INTERPRETAÇÃO 

EXTENSIVA OU DECLARATÓRIA DA LEI?

WALBER GONÇALVES MATOS 
(walber_1gm@hotmail.com); ZÉLIO 

ULNALDO SILVA SANTANA (Santana.
zelio@gmail.com); RHAQUEL GLEYSIANE 

DE OLIVEIRA FARIAS (kelfarias18@
gmail.com); KÁTLYN ROCHA MELO 

(katlynrocha@hotmail.com) ; LEONARDO 
ROCHA ANDRADE SANTANA (leo_

rocha7@hotmail.com).

A Lei 11.340 de 2006, popularmente conhe-
cida como  Lei Maria da Penha , foi criada 
com o intuito de coibir e prevenir a violência 
doméstica e familiar praticada contra o sexo 
feminino, dispondo sobre a criação dos Juiza-
dos de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher e estabelecendo medidas de assistên-
cia e proteção às mulheres nesta situação. Esta 
é a inteligência do art. 1º da referida Lei. 
Trata-se do resultado da exaustiva luta de 
uma farmacêutica cearense   a Sra. Maria da 
Penha Maia Fernandes, que dá nome a esta 
lei e cuja história lhe compõe o espírito   que 
durante 19 anos buscou uma punição justa, 
lídima e proporcional às agressões e tentati-
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vas de homicídio que sofreu por parte do seu 
marido e que, devido à enorme repercussão 
alcançada, culminou na Lei 11.340 de 2006.
Em decisão proferida pelo Emérito Superior 
Tribunal de Justiça, através de sua Quinta 
Turma, ao julgar o HC 172634/DF, foi recon-
hecida a incidência da Lei Maria da Penha 
em crime de ofensa à integridade corporal 
supostamente praticado pelo réu contra sua 
cunhada, negando-se provimento ao recurso 
interposto. Na esteira desse julgado, e com 
fundamento nas regras de interpretação e in-
tegração da lei penal, o presente trabalho ob-
jetivará indagar se a incidência da Lei Maria 
da Penha em casos de violência doméstica e 
familiar contra a cunhada significa inovar na 
interpretação da referida lei, ou se consiste 
em interpretação extensiva da mesma. A es-
colha do referido tema justifica-se pelo el-
evado índice de casos de violência cometido 
contra a mulher também no âmbito de outros 
vínculos familiares, merecendo, pois, guarida 
pela referida Lei, que, em sua essência mostra-
se mais abrangente, mesmo que de forma 
abstrata, não se atendo apenas às relações 
afetivo-amorosas mantidas entre cônjuges 
ou companheiros, como erroneamente se 
acredita. Ademais, para o desenvolvimento 
do presente trabalho, utilizar-se-á como me-
todologia a análise jurisprudencial no orde-
namento jurídico pátrio, assim como estudos 
doutrinários e legislativos, com a exposição, 
por derradeiro, dos resultados obtidos através 
banners, na XV SEMPESQ   Semana de Pesqui-
sa da Universidade Tiradentes (UNIT).   Out-
rossim, para que os objetivos deste labor se-
jam alcançados, num processo de integração 
da norma, a problemática posta à análise será 
desvendada a partir da interdisciplinaridade, 
sendo, desta feita, coletados conceitos próp-
rios do Direito de Família, tal como o relativo 
ao parentesco por afinidade. Por conseguinte, 
serão traçadas as diferenças estabelecidas en-
tre  relação doméstica  e o que se considera 
com  âmbito familiar , a fim de que, quando 
da sua interpretação, não sejam excedidos os 
fins propostos pela Lei em comento.  Por fim, a 
conclusão será pautada na resposta ao ques-
tionamento que intitula este trabalho, sendo 
indicada a real interpretação do Supremo Tri-
bunal de Justiça ao considerar a incidência da 
lei Maria da Penha em face de ofensa à inte-
gridade corporal da cunhada, sendo, ademais, 
apontadas, demais interpretações aplicáveis 
ao dispositivo em estudo, a partir desse prec-
edente jurisprudencial.

ATUAÇÃO DAS 
ORGANIZAÇÕESPOLÍTICASE 

TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS NO 
ESTADO DE SERGIPE DURANTE O 

REGIME MILITAR 1964-1985.

Emanuella Alves Santos

O presente estudo tem como objetivo realizar 
uma análise profunda sobre o golpe militar 
e todo o regime ditatorial no Estado de Ser-
gipe. No processo de construção da realidade 
histórica do Estado muito já foi pesquisado 
e analisado, porém muitos fatos ainda não 
foram comprovados por falta de fontes se-
guras, isso porque toda a realidade da dita-
dura dificulta a obtenção dessas fontes que 
em muitas situações foram escondidas ou até 
mesmo destruídas com o objetivo de esconder 
a face oculta do regime militar em Sergipe. A 
metodologia utilizada teve como fonte livros 
e jornais do período estudado o golpe militar 
e a implantação da ditadura não somente em 
Sergipe, mais no Brasil afetou a sociedade de 
uma forma geral educação, imprensa, política, 
religião e juventude tiveram que passar por 
um processo de repressão cruel que transfor-
mou o rumo da sociedade brasileira por dé-
cadas. No Estado de Sergipe dentre as muitas 
transformações que a implantação da ditadura 
trouxe a que se pretende ter como objeto de 
estudo são as atuações e trajetória das organi-
zações políticas no estado e como a sociedade 
se posicionou diante desse novo sistema que 
é implantado em todo Brasil. A ditadura levou 
a formação de movimentos sociais composto 
por jovens estudantes, professores, intelec-
tuais e jornalistas que se engajavam na causa 
e formavam organizações políticas que po-
diam ser clandestinas, formais, informais e in-
stitucionais. O principal alvo do regime militar 
era os membros dos PCB(Partido Comunista 
Brasileiro), MDB(Movimento Democrático Bra-
sileiro), diretórios de estudantes universitários, 
membros dos grêmios estudantis e a impren-
sa livre. A  novidade política  dos anos 60 e 70 
referem-se aos novos arranjos possíveis nas 
relações entre domínios universitários e cul-
turais com os domínios políticos e militantes. 
Isto é, partir desse período pode-se observar 
uma complexificação dos elementos articula-
dos nessas relações devido a  incorporação 
progressiva e  sempre conflituosa  de novos  
grupos ,  missões ,  interesses  e esferas de 
atuação, mas sempre perpassado pela política 
. (Coradini 1998, p.8) O resultado que este es-
tudo pretende alcançar é a clara noção de que 
o Estado se Sergipe sofreu repressão do re-
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gime militar sendo fortemente atingido, con-
hecer a trajetória das organizações políticas é 
conhecer mais sobre a história do Estado du-
rante esse período que ainda têm muito para 
revelar.

O CARDENISMO NO MÉXICO E O 
DIÁLOGO COM O PENSAMENTO E 

AÇÃO DE LEÓN TROTSKY   A GÊNESIS 
DO CONCEITO DE BONAPARTISMO 

SUI GENERIS.

Bruno dos Santos Carvalho/ 
brunocarvalho08@hotmail.com; Felipe 

Mori Araújo Felipe / felipe_mori@
yahoo.com.br ; Márcio José Santos / 

historiaemcena@hotmail.com

A presente pesquisa tem como objetivo mos-
trar o Cardenismo (1934-1940) que foi um dos 
mais importantes e conturbados períodos da 
história mexicana no século XX, bem como sua 
relação com os pensamentos do político sovié-
tico León Trotsky. Por um lado, explicita como 
o político Lazáro Cárdenas assumiu o governo 
do México em 1934 o qual representa a ultima 
etapa da revolução mexicana, em um discurso 
com base na mesma, portanto a ruptura entre 
Cárdenas e Plutarco Elias Calles  el jefe máximo 
de la revolución , em 1935, é o marco principal 
deste governo. Contudo, procura-se relatar 
que neste período, o governo do México toma 
importantes e polêmicas posturas internacio-
nais: quando dá apoio a Espanha durante a 
guerra civil, expropria as indústrias petrolíferas 
estrangeiras e recebe vários exilados políticos 
como por exemplo o soviético León Trotsky . 
Outra postura tomada por Cárdenas, foi unifi-
car as classes sociais batendo de frente com 
os anti-revolucionários e a transformação do 
Partido Nacional Revolucionário (PNR) para 
o Partido da Revolução Mexicana (PRM). Essa 
transformação aprofundou a política de refor-
mas e conquistas do apoio de massas no par-
tido. Por outro lado, as atividades do exilado 
político León Trotsky não foram abertamente 
conhecidas no México. No entanto, seu con-
tato direto com a realidade latino-americana 
o ajudou a perceber a realidade local, e com 
isso lhe fez pensar sobre a região e com seus 
pensamentos e experiências revolucionárias, 
ele contribuiu na fase final da revolução mexi-
cana. Contudo, as elaborações  teóricas de 
Trotsky foram muito importantes nesse perío-
do no México, pois ele formulou por exemplo 

o conceito de  bonapartismo sui generis  na 
tentativa de caracterizar o governo de Cárde-
nas, segundo Trotsky as burguesias nacional 
submetidas ao capital estrangeiro e frente ao 
movimento operário organizado e combativo 
pode oscilar politicamente sobre a pressão do 
imperialismo do processo operário. O gover-
no presidencial de Lázaro Cárdenas valorizou 
os movimentos sociais buscando manter a or-
dem e com isso ganhou uma forte populari-
dade tendo o respeito dos mexicanos até os 
dias atuais.

AS PERIPÉCIAS DE  MANUEL 
JOAQUIM    O MARINHEIRO 

PORTUGUÊS  NO MUNDO DA FÍSICA: 
RELATOS DE SALA DE AULA.

Michael Hermann Garcia Teixeira magister.
qui@bol.com.br

Introdução: O relato a ser explicitado ocorreu 
durante a prática de estagio supervisionado 
em regência docente no ensino fundamental, 
com alunos do 9º ano em uma escola estadual 
pública, situada na zona periférica da capital 
sergipana (Aracaju). Inicia-se com um con-
teúdo novo para muitos destes discentes que 
se preparam para ingressar no ensino médio e 
que precisam dos conhecimentos básicos de 
duas ciências fundamentais, e que sejam abor-
dadas no cotidiano dos mesmos, a Química e 
a Física. Neste estudo, a ênfase foi dada à dis-
ciplina Física, fruto das enormes dificuldades 
de entendimento de muitos desses alunos. 
Desenvolvimento: A proposta de contextual-
ização das situações   problemas evidenciando 
o conhecimento básico da física   com ênfase 
à mecânica clássica   nasceu de uma questão 
avaliativa dada para os alunos do 9º ano do 
ensino fundamental envolvendo o conteúdo 
de lançamento oblíquo, contextualizando 
um jogo bastante conhecido denominado 
de  batalha naval ; o personagem  Manuel 
Joaquim  é um marinheiro português, fazendo 
alusão à tradição lusitana com a história das 
navegações e desconstruindo o pensamento 
imaginário sobre o  português  e sua carac-
terística  ignorância  e suposta  ingenuidade 
. Nas situações   problemas, os alunos visuali-
zavam, na resolução dos problemas propostos 
em sala de aula, que o marinheiro português 
teve um certo conhecimento sobre os princí-
pios básicos da Física, principalmente quando 
colocado em desafios propostos pelo seu ofi-
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cial comandante  Constante .  Evidencia-se tal 
imagem propositiva utilizando-se de recortes 
teóricos com autores das ciências humanas 
como Sérgio Buarque de Hollanda (o portu-
guês aventureiro) e José Saramago (o deter-
minismo português). Mortimer & cols (1999) 
coloca que deve-se potencializar a capacidade 
imaginativa dos adolescentes na construção 
dos alicerces da ciência, e desconstruindo mit-
ologias e vícios do senso comum, aproximando 
os conteúdos para o cotidiano dos discentes. 
Metodologia: Através de aulas expositivas di-
alógicas, análise bibliográficas e documentais, 
além da contextualização das situações   prob-
lemas vivenciadas pelo personagem supraci-
tado diante dos problemas de física, na parte 
de mecânica clássica. As aulas de física envolv-
eram conteúdos de mecância clássica, como 
movimento retilíneo uniforme, lançamento 
oblíquo, trabalho, energia e plano inclinado 
(totalizando-se em 9   nove   aulas). Resulta-
dos obtidos: Os resultados das aulas tiveram 
repercussão entre os alunos   dentro e fora da 
sala de aula   evidenciando até uma postura 
multi e interdisciplinar entre os mesmos. Ev-
idenciou-se uma melhora nas avaliações da 
disciplina, e uma aproximação dos conteúdos 
da Física ao cotidiano destes alunos. Como 
produto final das atividades extra-classes 
foram confeccionados relatórios e de história 
em quadrinhos com o personagem já supraci-
tado; trabalho este com a participação dos do-
centes e instrutores de informática da escola. 
Considerações finais possíveis: Após o estágio 
supervisionado foi feita uma reunião com os 
docentes de Ciências na escola referida, a fim 
de repassar as boas experiências vivenciadas e 
os resultados obtidos.

 

ROSÁLIA BISPO DOS SANTOS: UMA 
TRAJETÓRIA NO CODAP E NA UFS.

Ane Rose de Jesus Santos Maciel   
Licenciada em História pela Universidade 
Tiradentes.  Membro do GREPHES   Grupo 

de Estudos e Pesquisas sobre História 
do Ensino Superior certificado pelo 

CNPq, anerosemaciel@gmail.com. Josefa 
Eliana Souza   Doutora em Educação 

pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. Professora permanente do 

Núcleo de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal de Sergipe/

UFS   NPGED. Líder do GREPHES   Grupo 
de Estudos e Pesquisas sobre História do 
Ensino Superior   certificado pelo CNPq, 

elianasergipe@uol.com.br.

Esta pesquisa tem por objetivo fazer uma 
análise da trajetória de vida da professora 
Rosália Bispo dos Santos, a primeira diretora 
e fundadora do Ginásio de Aplicação junto ao 
Mons. Luciano José Cabral Duarte. Buscando 
compreender como Rosália Bispo dos Santos 
construiu sua trajetória de vida acadêmica e 
profissional tanto no Ginásio de Aplicação 
como na Universidade Federal de Sergipe. As-
sim como, analisar o impacto de suas práti-
cas pedagógicas frente a uma sociedade em 
plena construção. Rosália Bispo dos Santos, 
natural de Pacatuba   SE, estudou as primei-
ras letras no Grupo Escolar General Siqueira, 
onde hoje funciona a sede do Cultart   UFS, em 
seguida, estudou na Escola Normal hoje, Insti-
tuto de Educação Rui Barbosa   IERB. Em 1955, 
licenciou-se em letras Neolatinas pela Facul-
dade Católica de Filosofia de Sergipe onde 
em 1957 foi indicada para lecionar curso de 
Língua e Literatura Francesa. Em 1960, iniciou 
suas atividades, como diretora do Ginásio de 
Aplicação. Esta pesquisa é fundamentalmente 
um estudo qualitativo, e se apóia nos estu-
dos da História Cultural. Para um melhor en-
tendimento dividiremos a pesquisa em duas 
etapas; na primeira, será feito um levanta-
mento com informações sobre a vida pessoal 
e educacional da professora Rosália Bispo dos 
Santos. Através de fontes documentais, como: 
registro de nascimento, matrícula em escolas, 
seu percurso na F. C. F. S. sua atuação como 
diretora e fundadora do G. A. assim como os 
cursos realizados ou ministrados por ela. Na 
seqüência seguiremos com revisão bibliográ-
fica com autores que tratam da temática da 
Educação, História de Sergipe e Sociologia. 
Ainda seguiremos com fontes primárias, como 
jornais, Atas de Freqüência de alunos. Após 
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a primeira etapa seguiremos com entrevistas 
com a professora Rosália Bispo dos Santos, e 
com ex-alunos das instituições que ela diri-
giu. Acredita-se que o estudo histórico e bib-
liográfico é de fundamental importância para 
a sustentação das análises e, portanto, acom-
panhará toda esta pesquisa, fortalecendo as 
discussões e teorizações promovidas para ob-
tenção dos resultados. A pesquisa ainda em 
andamento faz parte do projeto de pesquisa 
do GREPHES   Grupo de Estudos e Pesquisas 
sobre História do Ensino Superior   certificado 
pelo CNPq, liderado pela professora Drª Jo-
sefa Eliana Souza, e deverá ser concluído no 
final de 2014.

 
TV ANJOS SERGIPE: COMUNICAÇÃO 

A SERVIÇO DO VOLUNTARIADO

yara mercedes oliveira santos/yara_
mercedes@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A comunicação mantém os in-
divíduos em contato permanente e em todas 
as circunstâncias, exercendo uma importante 
função, pois é através dela que se modificam 
realidades levando as pessoas ao acesso à 
informação. Dentro do leque de atividades 
lúdicas desenvolvidas pelos voluntários do 
Instituto Anjos da Enfermagem do Núcleo 
Sergipe, a TV Anjos merece destaque. Sua cri-
ação se deu no ano de 2010, no 13º CBCENF 
em Natal, com o objetivo principal de divul-
gar as ações e promover interação. Logo, esta 
idéia ganhou espaço nas atividades do grupo, 
e atualmente a TV Anjos faz cobertura e di-
vulgação das atividades do núcleo por meio 
publicação de vídeos amadores na internet.
OBJETIVOS: Relatar a importância da TV Anjos 
Sergipe, como mais um meio de divulgação 
das atividades desenvolvidas pelos voluntário 
do referido instituto. METODOLOGIA: Trata-
se de um estudo descritivo, tipo relato de ex-
periência, realizado durante atividades intra 
e extra-hospitalares desenvolvidas pelos dos 
voluntários do Instituto Anjos da Enfermagem 
Núcleo Sergipe nos meses de setembro/2010 
a junho/2013. RESULTADOS: A TV Anjos é di-
vulgada através de duas contas no Youtube e 
desde a sua criação até os dias atuais são vinte 
e nove vídeos amadores com conteúdos di-
versos que vão desde novas versões das músi-
cas utilizadas, até a realização de entrevistas 
com pacientes, acompanhantes etc.. O núme-
ro de visualizações deste trabalho é bastante 

significativo com um total de 2.659, sendo que 
o vídeo campeão é o da versão em funk da 
música  pezinho de limão , com 351 visuali-
zações, estrelado pelos voluntários do núcleo 
Sergipe a caminho da oncologia pediátrica 
na qual realizam suas atividades intra-hospi-
talares semanais. CONCLUSÃO: É importante 
as organizações sociais, institutos etc, preo-
cuparem-se em dar visibilidade às suas ações 
tendo em vista primeiramente seu propósito, 
contribuir para a transformação social. Por-
tanto, suas atividades são de interesse público 
e podem impactar diretamente na vida de sua 
comunidade e na sociedade. Assim, nota-se 
que a TV Anjos desempenha um papel impor-
tante no que tange a divulgação na internet 
das atividades do instituto. E ainda promove 
maior interação entre todos os envolvidos

ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA 
COMO PERITO JUDICIAL 

TRABALHISTA: REVISÃO DE 
LITERATURA

Luziana Sales Santos (Fisioterapia-UNIT/ 
luzianaunit@hotmail.com); Karoline 

Alves de Souza (Fisioterapia-UNIT/ karol_
euetu@hotmail.com); Lisandra Calazans 

Silva (Fisioterapia-UNIT/ lisandra_alinda@
hotmail.com); Maria Aparecida Alves dos 

Santos (Fisioterapia-UNIT/ marylinzesmk@
yahoo.com.br); Paula Maria Santos Lima 

(Fisioterapia-UNIT/ paulalima_srf@
hotmail.com); Carlos José Oliveira de 

Matos (Professor de Fisioterapia-UNIT/ 
cjomatos@yahoo.com.br); Diogo Costa 
Garção (Professor de Fisioterapia-UNIT/ 

diogoufscar@yahoo.com.br).

A fisioterapia no Perito Judicial é uma espe-
cialidade que visa à prevenção o resgate e a 
manutenção da saúde do trabalhador, abor-
dando os aspectos da ergonomia, biomecâni-
ca, atividade física laboral e a recuperação de 
queixas ou desconforto físico, geralmente tra-
balhando sob o enfoque multidiprofissional e 
interdisciplinar.: Esse trabalho tem como ob-
jetivo revisar a literatura quanto à atuação do 
fisioterapeuta como perito judicial trabalhista. 
Este estudo caracteriza-se por uma revisão de 
literatura sobre a atuação do fisioterapeuta 
como perito judicial trabalhista identificando 
a importância do trabalho técnico para fins 
legais trabalhistas. Foram utilizados como 
base de dados Scielo e selecionados criteri-
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osamente artigos científicos e páginas ofi-
ciais do governo e da fisioterapia, tais como 
Ministério do Trabalho e Emprego, Previdên-
cia Social, Conselho Regional de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional e Conselho Federal de 
Fisioterapia. Dentre os termos pesquisado es-
tavam: fisioterapia do trabalho, qualidade de 
vida no trabalho, questões previdenciárias, 
legislações e trabalhistas, direito trabalhista, 
perito e saúde. Os resultados demonstram 
que há carência de livros e artigos científicos 
que abordem a importância do Fisioterapeuta 
como Perito Judicial Trabalhista. Além de exis-
tir uma demanda nos casos de Lesões por es-
forços repetitivos/Doenças osteomusculares 
relacionadas ao trabalho na Justiça do Trabal-
ho que não é prontamente atendida em vir-
tude de fatores que incluem o despreparo dos 
setores que cuidam da saúde das empresas, 
a falta de profissionais de saúde capacitados 
a avaliar os trabalhadores reclamantes com a 
existência de nexo causal, o desconhecimen-
to de que o fisioterapeuta é um profissional 
habilitado a exercer avaliações em pacientes 
com Lesões por esforços repetitivos/Doenças 
osteomusculares relacionadas ao trabalho e 
elaborar pareceres ou laudos trabalhista. De 
acordo com a revisão de literatura realizada 
pode-se observar que a atuação fisioterapeu-
tica como perito judicial é de suma importân-
cia para elaboração do diagnóstico físico e 
cinético funcional até a eleição e execução 
dos procedimentos físicos pertinentes a cada 
situação para elaborar um Laudo Cinético fun-
cional, que será anexado ao processo e en-
caminhado ao juiz para direcionar o caso. O 
mercado de trabalho tem se expandido devi-
do ao aumento do número de ações trabal-
histas, dessa forma tem muito mais demanda 
de Perícias, assistência técnica e consultoria 
dentro desta área. O fisioterapeuta no âmbito 
da atividade profissional deverá está qualifi-
cado e habilitado para prestar serviços nessa 
área. Considerando as atribuições próprias do 
fisioterapeuta e uma vez adquirido o conheci-
mento especifico da prática da perícia, este 
terá a plena capacitação para prestar serviços 
de perícia cinesiológica funcional à Justiça 
como assistente técnico da reclamante e as-
sistente técnico da reclamada.

CAVACO CHINÊS E SUA RECEITA 

Fernanda Raquel Gomes Argolo, graduanda 
do curso tecnológico de Gastronomia, 

email: fernraquel@hotmail.com; Lidiane 
Emanuela, professora do curso de 

Gastronomia, lidi-se@hotmail.com. 

As guloseimas que fazem nossa memória gus-
tativa relembram as fases de nossas vidas, e 
merecem atenção e cuidado para que não se-
jam perdidas na história e em nossa cultura. 
Sendo uma cidade praieira, a capital araca-
juana tem suas opções de lanches e petiscos 
diversos, e pratos servidos nas praias como 
: amendoim cozido verde, queijo coalho, pi-
colé ou Picuí, caranguejo, pilombetas, cavaco 
chinês. Este último trata-se de uma massa fina 
de biscoito, receita guardada com seus pre-
paradores e vendedores de cavaco. Eles são 
figuras raras nas praias, entretanto ainda ve-
mos alguns vendedores nos bares da orla de 
Atalaia, oferecendo seus produtos em embal-
agem de sacos plásticos. Antigamente a venda 
do cavaco chinês era feita dentro de tambores 
cilíndricos de alumínio, postos às costas com 
uma correia apoiado nos ombros , anunciando 
com o som de triângulo, instrumento de per-
cussão em metal muito utilizado na formação 
de grupos de músicas populares do Nordeste, 
como baião e xote. A pesquisa em campo da 
receita do cavaco chinês foi realizada com 
entrevista e preparação da receita com um 
vendedor de cavaco ambulante, residente na 
capital aracajuana, porém natural do estado 
de Alagoas. Sabe-se que a produção artesanal 
dos alimentos da agricultura familiar, dos pov-
os indígenas e comunidades locais é uma ex-
pressão da nossa cultura mais reconhecida no 
mundo, porque se destaca pela diversidade de 
sabores, cores e modos de fazer. Os produ-
tores familiares operam na clandestinidade 
ou desistem de agregar valor a sua produção 
porque encontram grandes dificuldades para 
venda nos mercados formais e institucionais, 
principalmente pela dificuldade de adequação 
às normas sanitárias vigentes. A nossa receita 
é mais próxima dos registros mais antigos de 
sua existência no séc. XIX em Portugal e Es-
panha. Conhecido como “barquillos” na Es-
panha, ou “cuchufli” no Chile, em países de 
língua espanhola é enrolado como cilindro, e 
a massa é de farinha de trigo e adoçada com 
açúcar e mel. 
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AULAS DE INGLÊS NO INSTITUTO 
FEDERAL DE SERGIPE: O CASO DO 

ENSINO MÉDIO

Daniele Barbosa de Souza Almeida (Letras 
Inglês, almeida.daniele@gamil.com)

Ensinar em um Instituto Federal requer a com-
preensão por parte do professor de que múlti-
plos são os caminhos, bem como inúmeros 
são os obstáculos. Tal fato é ainda mais mar-
cante quando a disciplina a ser ministrada é 
uma língua estrangeira, tendo em vista que o 
idioma é o produto da atuação recíproca entre 
o aprendiz e “o mundo grande lá fora”, não 
o objeto da aprendizagem (CELANI, 2005). 
Diversos são os níveis de ensino para o qual 
o docente é solicitado e, ainda que os níveis 
sejam os mesmos, as especificidades de cada 
curso demandam a realização de planejamen-
tos distintos para disciplinas que por vezes 
tem o mesmo nome. Neste contexto, há que 
se pensar também nos anseios dos alunos, 
que, em cursos e em níveis de ensino difer-
entes (Ensino Médio Integrado ao ensino 
profissionalizante, Cursos Técnicos e tec-
nológicos, Cursos Superiores e Proejas), cos-
tumam ser divergentes. Assim, visando refletir 
a prática docente a partir do reconhecimento 
do imaginário discente, propus a realização de 
um projeto, aprovado pelo CNPQ, intitulado 
Inglês no Ensino Médio: uma visão discente. 
Esta comunicação tem como objetivo o com-
partilhamento das questões que levaram a 
propositura do projeto, das etapas realizadas 
bem como da análise preliminar dos dados 
coletados. Optamos por investigar os anseios 
de alunos deste nível de escolaridade, porque, 
para além das diversas mudanças pelas quais 
os documentos oficiais para o ensino da lín-
gua nesse ciclo passou nos últimos 25 anos, 
tais quais a mudança do foco na leitura (PCN) 
para o englobamento das outras habilidades 
comunicativas e a necessidade de incentivar 
o aluno a recepcionar os mais variados tipos 
de texto criticamente (OCEM), o ensino da 
língua inglesa no ensino médio de Institutos 
Federais tem ainda algumas peculiaridades, 
como por exemplo, a carga horária reduzida 
para contemplar as disciplinas técnicas dos 
cursos. Uma das questões levantadas no pro-
jeto é a imagem negativa das aulas de línguas 
e a crença de que inglês não se aprende na 
escola. Pretendemos descobrir quais os an-
seios dos alunos do Instituto Federal de Ser-
gipe para traçarmos diretrizes que facilitem a 
concretização dos objetivos do alunado, con-
tribuindo, desta forma, para construção de 

uma imagem positiva do ensino de inglês na 
escola. Coadunamo-nos com a premissa de 
Abuêndia Pinto (2005) de que ao proporcionar 
situações de aprendizagem conscientes, me-
diadas pelo professor e pela comunidade em 
sala de aula, os alunos passam a controlar sua 
aprendizagem, tornando-a, por conseguinte, 
significativa para alunos e professores.
 

OS INCENTIVOS FISCAIS COMO 
ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: REALIDADE 
APLICÁVEL EM ALAGOAS

FLÁVIO ADRIANO REBELO BRANDÃO 
SANTOS;  rebeloflavioadvogado@

hotmail.com

O tema apresentado discute métodos alterna-
tivos de proteção ao meio ambiente no sen-
tido de permitir uma integração mais saudável 
entre o desenvolvimento econômico e o meio 
ambiente conforme preconiza a Constituição 
Federal. Percebe-se que a punição, no sentido 
de impedir a degradação, não se mostra um 
instrumento capaz de reduzir a degradação 
ambiental, principalmente porque no exercí-
cio da atividade econômica a desconstituição 
dos recursos naturais é uma regra contumaz, 
desta forma, percebe-se que os índices de 
degradação ambiental não regridem, ao revés, 
aumentam exponencialmente. Desta forma, o 
Estado deve se munir de alternativas no in-
tuito de proteger o meio ambiente, visto que 
as ações governamentais se mostram tímidas, 
mercê a falta de uma fiscalização condizente, 
além do mais, as sanções judiciais e ambi-
entais podem sofrer com a demora na sua 
aplicabilidade ou, senão, na possibilidade de 
parcelamento ou, no caso de quitação, os da-
nos ocorridos não conseguem ser restaurados 
a contento. Com vista ao desenvolvimento 
sustentável outros métodos de proteção ao 
meio ambiente devem ser tentados no in-
tuito de alargar as possibilidades, para tanto, 
defende-se que um dos meios seria inverter 
a dinâmica de sua proteção, posto que, via 
de regra, a imposição da sanção é um mé-
todo adotado pelo Estado logo após todo 
processo de criação do produto final ter sua 
cadência desencadeada, onde, somente ao fi-
nal, caso haja desobediência, a sanção pode 
ser descortinada; neste caso, o poluente tem 
duas alternativas que se bifurcam no respeito 
a lei e sustar a dinâmica de sua atividade ou 



345Anais 2013
Universidade Tiradentes

CiênCiAs HUmAnAs E sOCiAis APLiCADAs

descumprir a legislação, continuar produzin-
do, e sofrer os desatinos que a lei plasmar; a 
rigor, a segunda alternativa se mostra como 
regra. Nessa senda, caso se adote uma forma 
de proteger na gênese o meio ambiente, quer 
no inicio da cadeia produtiva quer no seu fin-
do, o meio ambiente não sofreriam maiores 
agressões, logo o Estado teria um mecanismo 
hábil e eficaz para proteger o meio ambiente, 
criando uma forma de correlacionar o desen-
volvimento econômico e a proteção ao meio 
ambiente. Então, umas das medidas cabíveis 
seriam os incentivos fiscais, isto é, o Estado, 
por meio de Lei ou Decreto, promoveria 
uma inversão na prática protetiva, onde se o 
agente, na formatação de seu produto final, 
passar a proteger o meio ambiente deverá ser 
premiado com dedução de impostos. Logo, os 
incentivos fiscais passam a ser mais um instru-
mento que o Estado se dota para proteger o 
meio ambiente e, por conseguinte, protegê-lo 
sem abrir mão do desenvolvimento econômi-
co, cuja compatibilidade tem sucedâneo plas-
mado no artigo 4º, VI, da Lei nº 6938/81 que 
possibilita a criação de mecanismos inibitórios 
no intuito de coibir práticas danosas, eis, por-
tanto, a importância estratégica da adoção do 
princípio da precaução estabelecida em acor-
dos internacionais e pela legislação vigente 
como princípio ético e uma alternativa impera-
tiva. Neste diapasão, em Alagoas, há a adoção 
de mecanismo de proteção ao meio ambiente 
por meio da inserção do bagaço da cana-de-
açúcar, antes descartado no meio ambiente 
que contaminava o solo, lençol freático e out-
ras vertentes do ecossitema, alocando esse 
dejeto como meio de fomentação de maté-
ria-prima para criação do Etanol e de energia 
elétrica. Percebe-se que o reaproveitamento, 
além de ser um fator produtivo limpo, propi-
cia uma economia em sintonia com os anseios 
preconizados de proteção ao meio ambiente, 
criando um novo cenário ao meio ambiente, 
posto que criam novas vagas de trabalho aos 
cortadores de cana que no ciclo sazonal da 
colheita ficariam sem alternativa de trabalho e 
com este método afronta a ociosidade e faz a 
renda per capita. 
 

A PRODUÇÃO SOCIAL DO 
DIAGNÓSTICO: CORPO DEFICIENTE 

ENTENDIDO COMO CORPO 
FENOMENAL

Carla Ulliane Nascimento Santos - 
ulliane2007@hotmail.com

O diagnóstico clínico de uma determinada 
deficiência (física ou intelectual) se configura 
no cenário escolar como algo diferente, que 
foge dos padrões sociais e de Educação, é 
como se os professores criassem identidades 
para esses alunos, e estas são permanentes, 
uma vez que não é possível arrancá-las, então 
permanecem como um carimbo, uma marca 
irremovível. Muitas vezes, o aluno é chamado 
pelo nome e em seguida é citada sua deficiên-
cia, isso quando não é apenas descrito pela 
mesma. O objetivo desse estudo é analisar re-
flexões que permitam uma ampliação do ol-
har sobre a produção social do diagnóstico na 
sociedade atual, ou seja, a produção do corpo 
deficiente e suas implicações nas práticas edu-
cativas. Em seguida, pontuar a importância da 
modificação do olhar lançado ao corpo defi-
ciente visto aqui como corpo fenomenológi-
co, de modo que ao rotularmos o outro com 
determinado diagnóstico lançamos um olhar 
de corpo deficiente e excluímos o sujeito en-
quanto corpo fenomenal. Desse modo, será 
necessário introduzir questões fundamentais 
acerca da instância diagnóstica e posterior a 
isso, da constituição do corpo fenomenológi-
co, nesse caso o corpo do aluno com necessi-
dade educacional especial comprometido por 
algum tipo de deficiência, seja ela intelectual 
ou física. As reflexões perpassam por encon-
tros com a teoria de Merleau-Ponty e com 
autores outros que ressignificaram ou comen-
taram sua teoria com a intenção de marcar a 
escolha da perspectiva fenomenológica como 
a que melhor responde às interrogações so-
bre o ser humano capaz de dar significado ao 
mundo, mesmo quando impedido por prob-
lemas orgânicos.  O método utilizado é o Bib-
liográfico/documental, quanto à abordagem 
é de cunho qualitativo. Nesse sentido, serão 
articulados aspectos metodologicamente 
atrelados a este tipo de abordagem, como: a 
análise documental e levantamento bibliográ-
fico de dados em diversas fontes, sendo utili-
zados livros, artigos, capítulos de livros e teses 
que discorram sobre o surgimento da fenom-
enologia. A tarefa que se propõe a fenomeno-
logia é de construir uma ciência que descreva 
os fenômenos, sendo estes tudo o que existe e 
perpassa a consciência humana. Logo, o mun-
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do que habitamos é visto como fenômeno. A 
definição de fenomenologia é  a ciência de-
scritiva das essências da consciência e de seus 
atos . De acordo com Ponty a definição de cor-
po-próprio não é entendida como uma jun-
ção de partes isoladas que formam um corpo 
a partir de um enfoque fisicista e geométrico. 
Para ele, o corpo-próprio é a consciência, é o 
mundo e o ser no mundo, não há dualismo 
e nem separação entre eu e o corpo. Sendo 
este o instrumento de comunicação do ser no 
mundo, e o fato de possuir um corpo é sinal 
de fazer parte de um meio pré-estabelecido 
e interagir com ele por meio das vivências. O 
corpo de ação é entendido como aquele que 
está sempre em relação com o outro, com o 
meio, enfim com o mundo. Para finalizar, evi-
dencia-se a importância de perceber o sujeito 
deficiente como um ser no mundo, que se 
relaciona, percebe e reage aos estímulos, com 
sua subjetividade em ação e seu corpo como 
representação no mundo.
 

CALIFASIA, CALIFONIA E 
CALIRRITMIA: UMA ANÁLISE 

DOS MANUAIS ESCRITOS PELO 
PROFESSOR FRANCISCO SILVEIRA 

BUENO ENTRE 1930 A 1960.

Darina Mirella Santos Guimarães/ 
email:darinaguimaraes@yahoo.com

O presente trabalho tem por objetivo analisar 
os Manuais de Califasia produzido por Francis-
co Silveira Bueno entre 1930 a 1960. O profes-
sor Francisco Silveira Bueno, filólogo brasileiro 
e jornalista, realizou durante a primeira meta-
de do século XX estudos sobre Filologia e Lin-
guística. Posteriormente dedicou-se a estudar 
Oratória, publicando a primeira Obra de refer-
ência para oradores brasileiros, intitulada por  
A Arte de Falar em Público , através desta pub-
licação, surge o seu interesse em aperfeiçoar 
a fala e a voz dos alunos e dos docentes da 
Escola Normal de São Paulo, elaborando as-
sim, o primeiro Manual de Califasia, Califonia 
e Calirritmia. Os Manuais propunham o ensi-
namento de regras, exercícios práticos, ensi-
namentos morais, pedagógicos, e estéticos, 
com objetivo de corrigir a expressão oral.  A 
pesquisa sobre os Manuais como fonte histo-
riográfica da educação é um campo em plena 
expansão. Os Manuais do Ensino, ao mesmo 
tempo em que produzem e circulam saberes 
de uma disciplina ou campo de conhecimento, 

estruturam o ensino, atuando como um dos 
protagonistas ao se falar em Cultura Escolar. 
Cultura Escolar é aqui entendida por  um con-
junto de normas que definem conhecimentos 
a ensinar e condutas a inculcar, na qual suas 
práticas permitem transmitir, assimilar e incor-
porar conhecimentos . Na década de 1930, os 
Manuais do Professor Silveira Bueno, figurar-
am como peças fundamentais na formação e 
trabalho do docente da Escola Normal de São 
Paulo, contribuindo com a metodologia do en-
sino da época.  Os manuais pedagógicos con-
stroem e tentam impor formas de apreender e 
intervir num determinado espaço, como forma 
de modelar o aluno e idealizar uma sociedade, 
possibilitando conhecer as características do 
campo educacional e produzir saberes, entre 
eles o processo de formação docente e do seu 
trabalho, o funcionamento do espaço profis-
sional e as formas de propagar os conheci-
mentos pedagógicos. As fontes documentais 
utilizadas nesta pesquisa foram os Manuais 
de Califasia da autoria de Francisco Silveira 
Bueno, da primeira a sexta edição, leis nor-
mativas, relatórios e publicações na imprensa. 
Sendo este um trabalho das práticas escolares, 
a análise aqui empreendida volta-se para a 
análise dos Manuais e como o uso deste in-
fluenciou os alunos e docentes que utilizavam 
esses materiais. Resultaram da análise, refletir 
que não é da competência apenas do profes-
sor as práticas de ensino, os Manuais, tem a 
função de modificar e moldar uma sociedade 
em geral, permitindo conhecer as práticas 
educacionais, na qual aproxima a história das 
disciplinas escolares com os seus conteúdos. 
Podemos concluir nesta pesquisa, que os 
Manuais aqui estudados, foram uma das for-
mas estruturais do ensino e da formação de 
oradores entre 1930 a 1960.
 

HUMANIZAÇÃO NO CONTEXTO 
HOSPITALAR: uma reflexão de alerta

Msc. Carla Daniela Kohn (professora do 
curso EAD de pedagogia/Unit e professora 
do presencial/ UNIT; carla_daniela@unit.

br; carlakohn@infonet.com.br )

Este trabalho teve por objetivo apresentar al-
gumas reflexões a respeito da humanização 
no contexto hospitalar, nas classes e brinque-
dotecas, através da escolarização como estra-
tégia no processo de aprendizagem infantil. 
Justificando sua relevância pela necessidade 
cada vez maior da implementação de uma 
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educação para todos, conforme legislação em 
vigor, pautada também no paradigma inclu-
sivo de respeito ás diferenças individuais. A 
metodologia utilizada baseou-se na revisão 
bibliográfica tenho como fontes impressas liv-
ros, teses, dissertações e a legislação. Fez-se 
uma conceituação da Pedagogia Hospitalar, 
composta pelas classes e brinquedotecas hos-
pitalares, pelo atendimento psicopedagógico 
e pela especificidade da atuação profissional 
do pedagogo neste contexto. Pudemos inferir 
que a educação possibilita á criança hospitali-
zada ressignificar sua vida e o espaço hospi-
talar colaborando para o resgate da subje-
tividade e da autoestima consequentemente 
favorecendo o bem- estar e a recuperação da 
saúde dessa criança hospitalizada. Porem a 
quantidade de crianças que permanecem sem 
esse atendimento educacional hospitalar ain-
da hoje é significativa. Portanto essa política 
educacional humanizadora deveria ser mais 
clara, funcional e sofrer uma  fiscalização mais 
efetiva no sentido de se fazer sua obrigatorie-
dade ser cumprida.

 
PROJETO EDUCA (AÇÃO) 

ENSINAR PARA APRENDER NUMA 
ABORDAGEM SÓCIOCULTURAL

DENISE CRISTINA SILVA ROSA/
dennirosa@gmail.com

INTRODUÇÃO: a educação engloba os pro-
cessos de ensinar e aprender, sendo um fenô-
meno observado em qualquer sociedade e 
nos grupos constitutivos destas, responsável 
pela sua manutenção e perpetuação a par-
tir da transposição, às gerações que se seg-
uem, dos modos culturais de ser, estar e agir 
necessários à convivência e ao ajustamento 
de um membro no seu grupo ou sociedade. 
Assim enquanto processo de sociabilização, 
a educação é exercida nos diversos espaços 
de convívio social, seja para a adequação do 
indivíduo à sociedade, do indivíduo ao grupo 
ou dos grupos à sociedade. OBJETIVO: O pro-
jeto educa (ação) ensinar para aprender numa 
abordagem sociocultural, têm como objetivo 
trazer uma abordagem social no que diz res-
peito à preservação da identidade sociocultur-
al da comunidade da Areia Branca Mosqueiro/
SE, para assegurar o desenvolvimento de ações 
culturais, recreativa de lazer e educação com 
vista à promoção social que busca alternati-
vas pedagógicas por meio de procedimentos 

interdisciplinares. JUSTIFICATIVA: O projeto se 
justifica na medida em que permite o acesso 
de crianças e adolescentes da comunidade em 
geral nas atividades culturais, recreativas e ed-
ucacionais oferecidas pela Instituição Ciranda 
da Paz que busca um universo da cultura de 
paz e não violência, como também a saúde 
integral, favorecendo um entendimento de 
homem e de mundo. METODOLOGIA: Para 
cumprir o estabelecido no objetivo foram uti-
lizadas aulas teóricas e práticas de capoeira, 
de música, de teatro, como também oficinas 
pedagógicas em ambientes destinados ao 
desenvolvimento das aptidões e habilidades, 
mediante atividades laborativas sendo orien-
tadas por profissionais capacitados. RESULTA-
DOS ALCANÇADOS ATÉ O MOMENTO: Dentro 
do que está proposto no projeto e com base 
nos depoimentos das crianças e adolescentes 
da comunidade em geral, pode-se perceber 
resultados animadores e expressivos quanto à 
melhoria do desempenho escolar das crianças 
e adolescentes, bem como o bem-estar físico 
e emocional dos atores envolvidos no projeto. 
 

ÉTICA E RELACIONAMENTO 
PROFISSIONAL: A EMPRESA NÃO 

PODE SER PREJUDICADA

Mônica Regina Silva Rosa (Curso de Gestão 
de RH / UNIT / monanaregina@hotmail.
com); Sanzia Cunha (Curso de Segurança 

no trabalho / UNIT / sanzia_cunha@
hotmail.com); Evandro Duarte de Sá 

(Docente Segurança no Trabalho / UNIT / 
evandrosa@yahoo.com.br)

(INTRODUÇÃO) A ética profissional pode ser 
entendida como um conjunto de atitudes e 
valores positivos aplicados no ambiente de 
trabalho, sendo de fundamental importância 
para o bom funcionamento das atividades 
da empresa e das relações de trabalho entre 
colaboradores. A maior interessada para que 
haja um bom relacionamento corporativo é a 
própria organização, em função de inúmeras 
vantagens, como o rendimento de produção 
na empresa, aumento no índice de confiança 
entre funcionários, educação interpessoal e 
organizacional, respeito à hierarquia, bem 
como divulgação de conhecimentos que pos-
sam melhorar o desempenho das atividades 
realizadas na empresa. (METODOLOGIA) O 
presente trabalho foi elaborado mediante 
desenvolvimento de pesquisa qualitativa ex-
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ploratória. Utilizou-se o processo de reflexão 
e análise da realidade para compreensão do 
conteúdo do objeto em estudo, através da de-
limitação do tema, levantamento bibliográfico 
e estudo. (OBJETIVOS) Objetiva-se com o pre-
sente trabalho estimular a prática da ética e 
das relações interpessoais no mundo corpora-
tivo. (RESULTADOS) Algumas questões éticas 
são conflitantes e de difícil avaliação. De um 
lado surgem as dúvidas quanto o que é certo 
ou errado, entre o bem e o mal. De outro, se 
o que é considerado justo e moral para deter-
minada pessoa, também o é para seu grupo 
social. É fundamental ter sempre em mente 
que há uma série de atitudes que não estão 
descritas nos códigos de todas as profissões, 
mas que são comuns a todas as atividades que 
uma pessoa pode exercer. Com o exercício da 
ética em prol de um bom relacionamento cor-
porativo todos saem ganhando, a empresa em 
forma de produtividade e os colaboradores 
em forma de autoconhecimento, harmonia e 
bem estar no trabalho, o que agrega valor na 
carreira profissional do colaborador, em sua 
relação consigo próprio, com a sua família, so-
ciedade e com o mundo do trabalho.

FILOSOFIA NA INFÂNCIA: UM OLHAR 
MODERNO E HUMANIZADO

Barbara Távora de Sousa Martins (Grupo 
de Pesquisa do Mestrado em Educação; 

barbara_tavora@hotmail.com)

Em detrimento da subjetividade de question-
amentos inerentes a curiosidade das crian-
ças nos seus primeiros anos de condição de 
pensar, do abstrato que é a vida em si, faz-se 
necessário o desenvolvimento de uma série 
de habilidades de raciocínio que são funda-
mentais para a história de vida do ser humano 
como aluno e como pessoa, assim como faz-
se necessário também um preparo eficiente 
do educador no sentido de ter a capacidade 
de despertar na criança um senso crítico para 
pensar de forma coerente, lógica, e assim con-
tribuir para uma aprendizagem suave, para 
uma educação que amplie os horizontes e não 
o limite, e para a formação de bons cidadãos. 
O aluno precisa desenvolver o seu próprio 
juízo acerca das coisas, ter habilidade para 
entender os nexos entre os temas, relacionar 
os conteúdos com criatividade e se satisfazer 
com suas conclusões no momento que houver 
o questionamento. O fato é que não somos 

seres únicos, independentes de tudo e dos de-
mais acontecimentos na terra. Precisamos do 
ar para respirar, da água para hidratar e as-
sim por diante. O tudo é uma coisa só. Tudo 
sou eu, é você, é a natureza, são os animais. E 
todas as coisas são criação divina, são belas, 
são valiosas, são únicas e são tudo.  Somos 
todos e tudo, irmãos, frutos de um mesmo cri-
ador, então porque não começar o aprender 
do começo? De uma maneira mais coesa? De 
uma maneira que faça mais sentido a própria 
existência? Não falo sobre uma verdade uni-
versal, sobre um ideal, sobre ter todas as re-
spostas, porque estas nunca findam, apenas 
mudam, falo sobre a condição de uma busca 
que traga um benefício e uma harmonia con-
sigo mesmo e com o todo. Com essa cultura 
cristã que se instaurou na história baseada 
em mitos e crenças pré-estabelecidos advin-
dos das teorias de Sócrates e Platão, limitou-
se a possibilidade do pensar, do discernir, do 
questionar, do olhar diferenciado sobre as coi-
sas da vida baseado na essência de cada um. 
Já dizia, repetidamente, Walter Omar Kohan: 
“Não há verdade sem alteridade”. Não se deve 
existir um modelo de pensamento. “Tudo de-
pende dos olhos de quem vê”, já dizia o ditado 
popular, ainda mais de uma criança, que tem 
aquela notória pureza nos pensamentos, tem 
uma maior liberdade e coragem de question-
amentos. Tem a tendência do encantamento, 
da beleza estampada em todas as coisas ainda 
desconhecida. A realidade é que com o tempo 
ela vai perdendo tal naturalidade, tendo que 
se adequar a modelos já estabelecidos pela 
sociedade, limitar-se a regras ditas inques-
tionáveis e tomando como sua a verdade do 
outro sem ao menos parar para sentir qual a 
sua verdade, qual a sua sensação, qual o seu 
olhar, qual o seu sentimento perante a vida. 
Diante disso, então, porque não aproximar as 
crianças à filosofia? Porque não começar pelo 
começo? Pela existência, pelo abstrato, pelo 
conhecimento, pelos valores e crenças, pelas 
questões divinas, pelo princípio das coisas 
mais primárias? Como os educadores podem 
colaborar significativamente na elaboração 
coerente dos conceitos existenciais básicos 
das crianças?
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MANOBRAS VENTILATÓRIAS 
ASSOCIADAS À VENTILAÇÃO 

MECÂNICA

Hemille da Hora Santos (Fisioterapia 
– UNIT/ hemillesantos@hotmail.com); 

Luciana Beatriz Silva Zago ( Professora de 
Fisioterapia – UNIT/ lsilvazago@yahoo.

com.br).

A ventilação mecânica (VM) é um procedi-
mento invasivo que pode promover tempo-
rariamente a substituição total ou parcial da 
função respiratória. O suporte ventilatório por 
meio de VM pode representar o limite entre a 
vida e a morte do paciente e apesar de pos-
sibilitar a recuperação de muitos indivíduos 
ele traz consigo uma série de complicações e 
repercussões nos órgãos e sistemas do corpo 
humano. A atuação da Fisioterapia é extensa 
e se faz presente em vários segmentos do 
tratamento intensivo, tal como a assistência a 
pacientes graves que necessitam de suporte 
ventilatório. Nesta fase o fisioterapeuta tem 
uma importante participação auxiliando na 
condução da ventilação mecânica, sendo re-
sponsável pela prevenção de complicações 
respiratórias e motoras, além de auxiliar no 
tratamento das diversas disfunções dos sis-
temas cardiorrespiratório e neuromotor, com 
o objetivo de melhorar sua função pulmonar, 
por meio da desobstrução brônquica, da ex-
pansão das áreas pulmonares colapsadas e, 
consequentemente, equilíbrio da relação ven-
tilação/perfusão. Para alcançar esse objetivo a 
fisioterapia respiratória utiliza-se de diversas 
técnicas com a intenção de estabelecer ou re-
estabelecer um padrão respiratório funcional 
sem promover grandes transtornos ou reper-
cussões negativas em seu organismo. Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho é averiguar 
quais são as manobras ventilatórias mais utili-
zadas pelos fisioterapeutas associadas à venti-
lação mecânica. A metodologia utilizada neste 
estudo foi uma revisão bibliográfica de artigos 
científicos, buscadores online como pubmed, 
e livros que retratam o tema em questão. Ao 
finalizar a leitura do referencial bibliográfico 
notou-se que a Fisioterapia respiratória em 
pacientes com suporte ventilatório recorre a 
técnicas de higiene brônquica as quais têm 
o intuito de promover o desprendimento e 
mobilização de secreções e técnicas de ex-
pansão pulmonar, e elas podem estar asso-
ciadas umas as outras, se atentando apenas 
para as contraindicações de cada patologia. 
Dentre elas as mais utilizadas são: a Terapia 
Expiratória Manual Passiva (TEMP) e a Vibro-

compressão que têm o objetivo de melhorar 
a ventilação pulmonar e remover secreções; 
a Percussão que mobiliza a secreção pulmo-
nar viscosa facilitando a sua condução para 
as vias superiores; a Hiperinsuflação pulmo-
nar, também conhecida como Bag Squeezing, 
que utiliza o ambú e técnicas de compressão 
e vibração visando prevenir o colapso pul-
monar e retenção de secreções; a Aceleração 
do Fluxo Expiratório (AFE) que gera uma alta 
velocidade do fluxo expiratório para despren-
der secreções aderidas na parede da árvore 
respiratória e também melhora a mobilidade 
torácica; a Facilitação da tosse que pode ser 
assistida ou induzida; e a aspiração traqueal 
que é caracterizada pela retirada do excesso 
de secreções dos pacientes críticos sob ven-
tilação mecânica. Desta forma conclui-se que 
a implementação da fisioterapia respiratória 
nas UTI’s e as técnicas respiratórias vêm sendo 
mais bem adaptadas à nossa atualidade, tan-
to manobras reexpansivas quanto de higiene 
brônquica.

REDES SOCIAIS  E AIDS

Ana Paula Lapa Santos (Serviço Social 
-UNIT/   anapaula.lapa12@hotmail.

com); Bruna Paula Rocha e Silva (Serviço 
Social-UNIT/brunapaulass@hotmail.com); 

Clarice Dantas Almeida Feitoza (Serviço 
Social-UNIT/ claah.s2.ale@gmail.com); 

Heliene Pereira de Carvalho Silva (Serviço 
Social- UNIT/ helienepsc@hotmail.com);  

Giselma de Jesus Menezes ( Serviço Social- 
UNIT/ giselmameneses@hotmail.com); 

Maria Rosicleide Santos Moreira (Serviço 
Social-UNIT/ rosemoreira3331@gmail.
com); Taine da Costa ( Serviço Social-

UNIT/ tataycosta2011@hotmail.com); Msc. 
Camila Souza Pinto Marinho (professora 
de Serviço Social-UNIT/ camila¬_2903@

hotmail.com); Rosana Marques de 
Menezes (professora de Serviço Social-

UNIT/ rosanaunit@gmail.com);

Dentre as doenças sexualmente transmissíveis 
(DST) a Síndrome de Imunodeficiência Ad-
quirida (AIDS) é a mais conhecida e se mani-
festa como um problema de ordem mundial 
que atinge de forma indiscriminada todas as 
classes sociais. Pesquisas demonstram um 
aumento de casos de AIDS em adolescentes 
com idades entre 13 à 19 anos no período de 
2001 à 2010. Apesar do avanço tecnológico e 
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da acessibilidade ao conhecimento com fer-
ramentas tecnológicas como Wathsapp, Fece-
book, Twitter, Flixster é possível verificar a falta 
de conhecimento dos adolescentes sobre seu 
corpo e ausência de orientações sobre a sexu-
alidade ou até mesmo a dificuldade de diálogo 
entre os parceiros quanto ao uso do preserva-
tivo.  O crescimento silencioso do aumento de 
casos é um alerta para necessidade de voltar 
os olhares para essa expressão da questão so-
cial. De forma geral, tem havido também um 
crescimento de casos de doenças sexualmente 
transmissíveis (DST’s). A pesquisa encontra-se 
em andamento e é do tipo exploratória, que 
tem como objetivo proporcionar maior famil-
iaridade com o problema, e torná-lo mais ex-
plícito ou de construir hipóteses (GIL, 2007). As 
redes sociais tem como questão norteadora 
contribuir para disseminação de informações 
e redução de casos de (DST’s). E como obje-
tivo geral analisar a eficácia na prevenção de 
doenças sexualmente transmissíveis e busca 
verificar as ações de Políticas Públicas em re-
des sociais. Atualmente as ações de combate e 
prevenção a AIDS são orientadas pelo Progra-
ma Nacional de DST/AIDS – Que tem ações no 
âmbito da promoção à saúde; proteção dos 
direitos fundamentais; prevenção da transmis-
são; diagnóstico, tratamento e da assistência 
às pessoas soropositivos. Dessa forma, esta 
política é formulada e executada de acordo 
com tal concepção, expressando-se nas três 
esferas autônomas de governo: federal, estad-
ual e municipal. Constatou-se que as políticas 
públicas não estão ausentes nas redes sociais, 
pois existem páginas explicativas, divulgando 
e orientando ações de prevenção e informação 
para aqueles que utilizam estes meios. Ainda 
assim foi possível verificar uma contradição de 
opiniões sobre o uso das redes sociais como 
proposta de intervenção e prevenção à AIDS. 
Algumas pesquisas demonstram que as redes 
sociais funcionam como meios de inclusão so-
cial enquanto que outras entendem que esses 
espaços podem aumentar o risco de práticas 
sexuais inseguras. 
 

PORTADORES DE DOENÇAS 
SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS

 
Daniele Santos Santana (Serviço Social – 

Unit/ danielesantana362@yahoo.com.br); 
Fernanda Santos Peixoto(Serviço Social – 

Unit/ fernandaspeixoto86@yahoo.com.br); 
Gislainy Santos Lima (Serviço Social – Unit/ 

gislainygois@yahoo.com.br); Michelle 
Rezende de Jesus Leite (Serviço Social – 

Unit/ michellerezendedejesusleite@yahoo.
com.br); Thayslaine Oliveira de Jesus 

(Serviço Social – Unit/ lanne_delicia14@
hotmail.com); Rosana Marques de 

Menezes (professora de Serviço Socia/
Unit/rosanaunit@gmail.com

                          
O trabalho pretende discutir sobre 
as“Portadores de doenças Sexualmente Trans-
missíveis-Aids. Para tanto, o tema fala da 
Política do Sistema único de Saúde-SUS, em 
que, a política do Programa Nacional de DST/
Aids é formulada e executada de acordo com 
essa concepção, expressando-se nas três es-
feras autônomas de governo: federal, estadual 
e municipal.É um dever do Estado promover 
o controle das DST e prover condições para o 
enfrentamento da epidemia de aids em nosso 
país, e isso passa necessariamente pelo forta-
lecimento institucional, pela sustentabilidade 
e pela consolidação do controle social. Por-
tanto, o Assistente Social deve compreender 
a formulação e o gerenciamento das políticas 
sociais visando buscar uma prática concreta e 
comprometedora com as camadas populares, 
desenvolvendo, programas e projetos soci-
ais que contribuam para melhorias das con-
dições de vida.Como políticas públicas, visam 
ao deslocamento dos cuidados de crise, de 
emergência, do manejo de situações graves, 
para o espaço da residência, envolvendo 
família e vizinhança, como é o caso das doen-
ças sexualmente transmissíveis.A pesquisa do 
presente trabalho possui abordagem qualita-
tiva em torno do assunto para uma reflexão e 
comparação da bibliografia teórica acerca do 
tema. A metodologia utilizada foi através da 
pesquisa bibliográfica .A partir da Constituição 
Federal de 1988 e das leis N° 8.080 e N° 8.142, 
ambas sancionadas na década de 90, os seg-
mentos básicos das áreas de saúde tais como 
prestadores privados, governo, trabalhadores 
e usuários conquistam o direito e o dever de 
juntos participarem da proposição, definição e 
avaliação da política de saúde nos diferentes 
níveis, sendo este o aspecto fundamental 
na consolidação do Sistema Único de Saúde 
(SUS).Com base na implantação da Política de 
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Saúde e nas várias conquistas atribuídas ao 
SUS, é notável o total compromisso do Estado 
em prover condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício por meio das políticas públi-
cas, dando, portanto, assistência à população, 
proteção e recuperação da saúde, pautada nos 
princípios organizativos sob responsabilidade 
dos governos federais, estaduais e munici-
pais. Por fim, o profissional de Serviço Social, 
trabalha com as diversos tipos de exploração 
humana e para que possa intervir significativa-
mente nas expressões da questão social, pre-
cisa-se de um processo formativo que elim-
ine a dicotomia que envolve teoria e prática 
e permita ao futuro profissional desenvolver 
inúmeras competências, como capacidade de 
inserção criativa e propositiva no conjunto das 
relações de trabalho.  

PRECONCEITO SEXUAL: Uma análise 
sobre as Políticas de Inclusão Social

ACADÊMICAS: SANTOS, Carla da 
Mota - carla-santos2011@hotmail.
com, SANTOS, Denivânia Oliveira - 

deny_dmlove@hotmail.com, SANTOS, 
Edjane dos – edjanebx@hotmail.com, 

SANTANA, Francielly Vieira de – francielly.
vieira@hotmail.com, SANTOS, Grasiele 

Alves da Silva – grasielealves2009@
hotmail.com, ANDRADE, Isadora Sales 

de – isadorasaless@hotmail.com, 
SANTOS, Rafaela Cristina Carvalho 

do – rafaelacristinacs@hotmail.com. 
ORIENTADORAS: Msc. Camila Sousa 

Pinto Marinho – camila_2903@hotmail.
com ,Msc. Rosana Marques de Menezes – 

rosanaunit@gmail.com

O preconceito sexual ou sexismo é discriminar 
alguém pela sua orientação sexual, ou seja, é 
quando um gênero se acha superior a outro.
Esse tipo de preconceito permeia séculos e 
podem acarretar problemas, que muitas vezes, 
não ocorreriam se a sexualidade fosse esclare-
cida de forma clara e verdadeira, começando 
pela educação nas escolas e nas famílias. Devi-
do à discriminação sexual, a luta dos homo-
ssexuais e bissexuais é cotidiana, pois, muitos 
são agredidos moralmente e fisicamente. O 
presente trabalho tem como objetivo verifi-
car como as políticas públicas sociais atuam 
no combate do preconceito sexual.Segundo 
dados do IBGE (2010) o Brasil já contabiliza 
mais de 60 mil pessoas vivendo com parceiros 

do mesmo sexo. O Sexismo é considerado vi-
olência de gênero e é uma das expressões da 
questão social. Diante disso questionam-se as 
políticas públicas implantadas pelo Governo 
Federal garantem a inclusão social dessa pop-
ulação? A pesquisa encontra-se em andamen-
to, é do tipo bibliográfica, utilizando como 
fontes artigos publicado na internet. Possui 
ainda como objetivo geral analisar a eficácia 
das políticas públicas nas áreas da saúde e 
assistência social voltada a esse público alvo. 
Os resultados encontrados da pesquisa indica 
que apesar dessas conquistas o poder públi-
co ainda mantem uma visão conservadora e 
histórica da família e dificultam a aprovação 
de Leis e Projetos que garantam benefícios a 
essa classe.

 
JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE EM 

SERGIPE: O PAPEL DO PODER 
JUDICIÁRIO NA CONCRETIZAÇÃO DO 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE

Martina Batista de Carvalho (Curso 
de Direito, Universidade Tiradentes, 

martinacarvalho_@hotmail.com); 
José Lucas Santos Carvalho (Curso 

de Direito, Universidade Tiradentes, 
lucascarvalhodir@hotmail.com)

O objetivo do estudo é fornecer uma base 
teórica para a compreensão do que vem a ser 
a judicialização da política e o ativismo judicial 
para, a partir daí, explicar o fenômeno da ju-
dicialização da saúde em Sergipe, observando 
a dicotomia que traz a questão: priorizar o di-
reito individual ou o interesse da coletividade, 
tomando como ponto de partida, as revisões 
bibliográficas, documentais e de notícias dis-
ponibilizadas na mídia, para demonstrar a 
importância e a evidência do tema. O direito 
à saúde está intimamente ligado ao direito à 
vida, pois sem aquele não há que falar-se em 
vida. Em âmbito mundial, o despertar pelo di-
reito à saúde como direito universal efetivou-
se com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948. No entanto, o direito à 
saúde somente ganhou status de direito fun-
damental no Brasil durante o processo de re-
democratização do país com a Constituição de 
1988, o que levou à ratificação do Pacto dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 
1992. Esse direito social, constitucionalmente 
reconhecido, induz à vinculação jurídica do 
Estado ao cumprimento de deveres sociais. 
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Para isso, a Constituição Federal destinou uma 
seção específica para a concretização deste 
direito, consoante se observa a partir do art. 
196, tornando a sua garantia uma obrigação 
do Estado e que deve ser prestado efetiva-
mente, com ações materiais e políticas que 
possibilitem o acesso universal e igualitário. 
Entretanto, em que pese ser dever do Estado 
garantir o acesso a serviços e ações de saúde, 
este não vem cumprindo eficazmente o seu 
papel, fato que gera a insatisfação da socie-
dade. Por consequência, inúmeras demandas 
acabam por desaguar no Poder Judiciário, em 
busca de decisões judiciais que obriguem aos 
entes Públicos a prestar o atendimento nos 
moldes dos pleitos formulados. Essa situação 
gera um conflito entre os poderes Executivo e 
Judiciário no que tange à autonomia de cada 
um, tendo em vista que as decisões judiciais 
obrigam aos entes governamentais a for-
necerem determinados medicamentos ou ex-
ecutarem procedimentos médicos, em busca 
da efetivação do direito fundamental à saúde, 
em virtude da reserva econômica que o poder 
público possui para garantir as políticas públi-
cas. Em contrapartida, não se observa qual o 
impacto econômico gerado à Administração 
Pública para o cumprimento de uma decisão 
judicial. É por isso que se deve observar que as 
demandas ao Estado devem ser razoáveis, pois 
é necessário que existam condições financei-
ras para o cumprimento da obrigação. Toman-
do como base o processo de Judicialização da 
saúde no Estado de Sergipe, se observa que 
em decisões reiteradas, o Tribunal de Justiça 
do Estado de Sergipe tem reconhecido aos 
portadores de doenças graves, sem disponibi-
lidade financeira para custear o tratamento, o 
direito de receber gratuitamente do Estado os 
medicamentos de comprovada necessidade, 
fundamentando-se no princípio maior, que é 
a garantia à vida digna, a partir dos critérios da 
razoabilidade e proporcionalidade.

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
DOMÉSTICA

Ana Flavia Santos Cardoso; 
Marco Aurélio Costa Marques 

E-mail:marquesmarco2003@ig.com.br; 
Luís Vinícius Alves Araujo E-mail: vini_

edf@hotmail.com; Patrícia Mara Medeiros 
E-mail: pmmedeiros74@gmail.com

A violência doméstica contra a mulher recebe 
esta denominação por ocorrer dentro do lar, 
e o agressor ser, geralmente, alguém que já 
manteve, ou ainda mantém, uma relação ín-
tima com a vítima. Podendo se caracterizar 
de diversos modos, desde marcas visíveis no 
corpo, caracterizando a violência física, até as 
formas mais sutis, porém não menos impor-
tantes, como a violência psicológica, que traz 
danos significativos à estrutura emocional da 
mulher. No Brasil, este tema ganhou maior 
relevância com a entrada em vigor da lei 
n°11.340, de 07 de agosto de 2006, também 
conhecida como “Lei Maria da Penha”, uma 
merecida homenagem a mulher que se tornou 
símbolo de resistência a sucessivas agressões 
de seu ex-esposo. Tendo como principal ob-
jetivo a esta lei é coibir os diversos tipos de 
violência, fazendo então, com que as mulheres 
se sentissem mais seguras, resgatando a ci-
dadania e a dignidade dessas cidadãs que, na 
maioria das vezes, sofrem caladas. 
De Acordo com o Art.7º da Constituição 
Federal, são formas de violência doméstica 
e família contra a mulher, entre outras: a vi-
olência física , entendida como qualquer con-
duta que ofenda sua integridade ou saúde 
corporal; a violência psicológica, entendida 
como qualquer conduta que lhe cause dano 
emocional e diminuição da autoestima; violên-
cia sexual, entendida como qualquer conduta 
que a constranja a presenciar, a manter ou a 
participar de relação sexual não desejada; a vi-
olência patrimonial, entendida como qualquer 
conduta que configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de seus objetos; e 
a violência moral, entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação ou 
injúria. Atualmente existe a Delegacia de Def-
esa da Mulher, que recebe todas as queixas de 
violência contra as mulheres, investigando e 
punindo os agressores. Como em toda a Polí-
cia Civil, o registro das ocorrências, ou seja, a 
queixa é feita através de um Boletim de Ocor-
rência, que é um documento essencialmente 
informativo, todas as informações sobre o 
ocorrido visam instruir a autoridade policial, 
qual a tipicidade penal e como proceder nas 
investigações.
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O estudo deste tema é de grande relevância 
no cenário atual, já que é notório o crescente 
aumento deste fenômeno entre a população 
mundial, evidenciando-se um problema social 
e de saúde pública, que afeta a integridade 
física e psíquica da mulher, além constituir 
uma flagrante violação aos direitos humanos. 

ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA 
NA DEFESA, EM JUÍZO, DOS 

DIREITOS DIFUSOS, DO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO E DO MEIO AMBIENTE NO 

ESTADO DE SERGIPE.

Maurício Gentil Monteiro   Mestre em 
Direito pela Universidade Federal do 

Ceará (UFC) e professor da Universidade 
Tiradentes (UNIT) - email: gentil@infonet.

com.br / João Víctor Pinto Santana   
Acadêmico de Direito na Universidade 

Tiradentes (UNIT) e bolsista do PROBIC/
UNIT. email: j.victorsantana@hotmail.com

Uma das inúmeras inovações da Constituição 
Federal de 1988, no que se refere ao elenco 
de direitos fundamentais e aos mecanismos 
de sua proteção, foi o destaque dado aos di-
reitos difusos, como também ao estímulo para 
que a sociedade civil organizada possa atuar, 
inclusive em juízo, na defesa desses bens ju-
rídicos, na defesa do patrimônio público e do 
interesse geral da coletividade. Quanto à ação 
civil pública - prevista como uma das funções 
institucionais do Ministério Público para a 
proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivos   a Constituição abriu a possibili-
dade de que, além do Ministério Público, ter-
ceiros, conforme previsto em lei, também pos-
suam legitimidade para a sua propositura. E a 
legislação infraconstitucional, inclusive aquela 
pré-1988, prevê um extenso rol de legitima-
dos à propositura da ação civil pública: (art. 
5°, da Lei n° 7.347/1985). No que se refere à 
legitimidade ativa para a propositura de ação 
civil pública para proteção dos direitos difu-
sos e coletivos, a mais recente inovação leg-
islativa foi aquela proporcionada pela Lei n° 
11.448, de 15 de janeiro de 2007, que alterou 
a  Lei da Ação Civil Pública  (Lei n° 7.347/1985) 
para incluir a Defensoria Pública no rol dos le-
gitimados para a sua propositura (constando 
expressamente no art. 5°, inciso II, da Lei n° 
7.347/1985). A despeito da controvérsia quan-
to à constitucionalidade, o fato é que a Defen-

soria Pública do Estado de Sergipe, de 2007 
em diante, passou a propor ações civis públi-
cas em defesa de direitos difusos e coletivos, 
havendo estruturado núcleo de proteção de 
tais direitos e interesses. Fato idêntico ocor-
reu com a Defensoria Pública da União em 
Sergipe. Não há, porém, dados sistematizados 
sobre essa atuação, muito menos uma reflexão 
crítica, seja da atuação da Defensoria Pública, 
seja da reação dos membros do Ministério 
Público, seja de como o Poder Judiciário vem 
examinando essa legitimidade seja ainda com 
relação aos resultados práticos dessa atuação. 
É exatamente neste ponto que atuará o pre-
sente projeto de pesquisa, na medida em que 
buscará analisar de forma quantitativa e quali-
tativa esta legitimação ativa atribuída Defen-
soria Pública para a ação civil pública, ainda 
inicial. (PROBIC)

A EXPANSÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA 
EM SERGIPE   1945 A 1960.

(FELIPE, Felipe Mori de Araújo.   felipe_
mori@yahoo.com.br; NASCIMENTO, Ester 

Fraga Vilas Boas Carvalho do.   ester_
fraga@unit.br)

A  Expansão da Escola Primária em Sergipe nos 
anos de 1945 a 1960 , uma pesquisa de ini-
ciação científica inserida na modalidade PRO-
BIC, da Universidade Tiradentes, faz parte de 
outra pesquisa maior e de nível nacional, de-
nominada  História da Escola Primária no Bra-
sil: investigação em perspectiva comparada em 
âmbito nacional (1930-1961) , coordenada pela 
Prof. Dra. Rosa Fátima de Souza. O projeto de 
pesquisa encontra-se em andamento, tendo 
em vista capítulos de livro e apresentação em 
congressos nacionais e internacionais. Esse 
período foi escolhido com base na redemoc-
ratização após o fim da era Vargas (do Estado 
Novo), no qual, em 1946, é promulgada uma 
nova constituição, que determinava a criação 
de um Plano Nacional de Educação para o Bra-
sil, em que apenas em 1948 foi encaminhado 
o projeto de lei para discutir as bases pela or-
ganização das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Esse projeto de lei somente foi prom-
ulgado no ano de 1961. A pesquisa trata so-
bre as políticas públicas referentes aos Grupos 
Escolares, Escolas Reunidas e Escolas Isoladas. 
Ao tratar dessas escolas, analisa-se desde a 
questão de expansão física como também de 
modernização da instrução pública. A funda-
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mentação teórica encontra-se com base nos 
ensinamentos da História Cultural. A metodolo-
gia do projeto tratou sobre a forma de coleta e 
organização de fontes, fazendo levantamentos 
de documentos no Arquivo Público Estadual, 
Departamento de Inspeção Escolar, em anuári-
os estatísticos, de bibliografia relacionada com 
o tema de estudo e encontra-se em fase de 
análise, correlacionando esses dados em fun-
ção de uma produção científica mais precisa e, 
posteriormente, uma pesquisa comparada no 
âmbito nacional. Ao analisar essas proposições, 
nós poderemos entender melhor que tipo de 
política era desenvolvida no estado de Sergipe, 
como também analisar se essa política foi efe-
tiva. Além disso, estuda-se sobre seu impacto 
social na sua referida época e assim perce-
ber qual era a realidade da instrução pública 
primária. Além de analisar o contexto histórico, 
esses estudos desse tipo de ensino podem 
despertar um senso crítico no que tange a ob-
servação das políticas públicas para a educação 
de tempos atuais. (PROBIC)

 
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NAS 
AÇÕES DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL EMPRESARIAL

Maiara Santos Ferreira (Psicologia-
PROBIC-Unit/ ferreira.maiara@

gmail.com); Weslley Correia Santos 
(Psicologia-PROVIC-Unit/ leycorreia@
hotmail.com; Lidiane dos Anjos Santos 

(Profª. Msc. e pesquisadora-UNIT/ 
lidipsicologa@msn.com).

Com as grandes transformações no mundo do 
trabalho, surge a necessidade de se pensar em 
questões que vão além da relação trabalhador-
produto. Questões que percebem o indivíduo 
como ser indissociável pertencente a um con-
texto maior e mais complexo e não resumido 
a uma instituição, mas sim observados em 
diversos âmbitos (social, econômico, cultural, 
entre outros). No mundo organizacional, pon-
tos como qualidade de vida no trabalho e rela-
cionamento interpessoal podem fazer a difer-
ença e por isso devem ser trabalhados, afinal o 
profissional que se pretende hoje não é aquele 
que vai ajustar-se mecanicamente as necessi-
dades de mercado, mas um profissional capaz 
de restabelecer as condições que o mercado 
oferece, utilizando de modo competente os 
espaços que lhe são oferecidos e trabalhando 
satisfatoriamente. Entretanto, num mercado 

extremamente competitivo e norteado pelo 
modelo capitalista, não basta apenas investir 
em profissionais bem capacitados. É preciso 
que a empresa perceba a sua responsabilidade 
frente ao desenvolvimento social, ou seja, que 
haja um envolvimento e investimento na co-
munidade em que ela está inserida, já que é a 
comunidade que lhe oferece infraestrutura e 
capital social, contribuindo decisivamente para 
a viabilização dos negócios. Um profissional 
capacitado para ter essa visão ampliada e hu-
mana das organizações seria o psicólogo do 
trabalho, e um dos pontos de atuação seriam 
as ações voltadas a Responsabilidade Social. O 
psicólogo inserido nesse contexto busca uma 
expansão em suas fronteiras de atuação, bem 
como uma possibilidade de parcerias de inter-
venção nos trabalhos a serem desenvolvidos 
no contexto empresarial. Partindo desta prem-
issa, como entender o trabalho do psicólogo 
no contexto empresarial? Como o psicólogo 
tem se posicionado frente às questões sociais 
que envolvem o seu contexto de trabalho? Para 
responder essas questões, busca-se entender 
melhor os conceitos de responsabilidade so-
cial, além de verificar o papel do psicólogo do 
trabalho a luz da Psicologia Sócio-Histórica. O 
presente estudo é de natureza exploratória, 
com uma abordagem qualitativa, realizadas 
através de entrevistas com os psicólogos que 
atuam em ações relacionadas ao tema Re-
sponsabilidade Sociais, mediante Solicitação 
de Autorização para Pesquisa (SAP) e Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Será utilizado um questionário de identificação 
pessoal, renda no ultimo mês, satisfação com 
o trabalho e tempo de trabalho na empresa. 
A análise das respostas coletadas, através dos 
questionários, será feita de maneira descritiva, 
utilizando-se da frequência absoluta e percen-
tual. Já os dados da entrevista serão analisados 
segundo Bardin, na qual substanciará a de-
scrição e a interpretação dos dados descritivos. 
A pesquisa está em andamento, fase de coleta 
de dados Algumas hipóteses já podem ser le-
vantadas diante das informações até então 
obtidas. (PROBIC)
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O HABEAS DATA COMO EFETIVAÇÃO 
DO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO 
INFORMATIVA NA JURISPRUDÊNCIA 

DO STF

Prof. Dr. Marco Aurélio Rodrigues 
da Cunha e Cruz(marco_aurelio@

unit.br); Jéffson Menezes de 
Sousa(menezesesousa@hotmail.com);
Aline Alves Góis (alinegois.direito@

gmail.com)

A pesquisa tem por objeto estudar o habeas 
data como efetivação do direito à autode-
terminação informativa. Bens constitucionais 
foram consagrados na Constituição Federal 
nos incisos X (são invioláveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação) 
e LXXII (conceder-se-á habeas-data: a) para 
assegurar o conhecimento de informações 
relativas à pessoa do impetrante, constantes 
de registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público; b) para 
a retificação de dados, quando não se prefira 
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou ad-
ministrativo) do artigo 5°, do Texto Magno. É 
incontestável que a jurisprudência do STF con-
stitui um conjunto de decisões essenciais para 
a preservação dos direitos e das garantias ex-
pressas no texto constitucional. Com efeito, 
nada mais sensato que estudar o conceito 
constitucional de um remédio fundamental 
como habeas data dentro de um recorte dos 
julgamentos mais significativos sobre o tema 
do  guardião  da Constituição (art. 102, CF88), 
elencados na publicação oficial do STF: A Con-
stituição e o Supremo (2011). A escolha das 
decisões judiciais do STF que alimentam o ob-
jeto de estudo referenda e, de alguma forma, 
examina a eleição feita pela própria Corte dos 
julgamentos que reputa mais importantes, 
pois  representa(m) o legado da nossa Su-
prema Corte às futuras gerações ao difundir 
o conhecimento das suas decisões a respeito 
de cada uma das normas da Constituição de 
1988  (STF, 2011). Neste contexto, a presente 
pesquisa cuida de examinar a eficácia do ha-
beas data como meio de efetivação do direito 
à autodeterminação informativa, a partir da 
análise de conteúdo das nove decisões mais 
relevantes da jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), são elas o HD 18-QO, HD 
82-AgR, HD 87-AgR, HD 90-AgR, HD 92-AgR, 
RHD 22, RHD 24, RE 165.304 e RMS 24.617. 
Inicialmente foi elaborada a construção do 
referencial teórico da pesquisa, que se proce-

deu em três etapas, a partir da confecção de 
três artigos científicos direcionados para um 
evento nacional (XXII Encontro Nacional do 
CONPEDI   maio de 2013) e dois eventos inter-
nacionais (2º Congresso Internacional de Di-
reito e Contemporaneidade: mídias e direitos 
da sociedade em rede, promovido pela Uni-
versidade Federal de Santa Maria/RS - junho 
de 2013 e V Colóquio Interamericano de Edu-
cação em Direitos Humanos: Fronteiras e Hor-
izontes Comuns em EDH - IV Pensar Direitos 
Humanos, realização da Universidad Nacional 
de Quilmes (UNQ-Argentina) e Universidade 
Federal de Goiás (UFG-Brasil)   setembro de 
2013), tendo assim produção que respalda os 
resultados parciais do presente estudo que se 
estenderá até fevereiro de 2013. (PROBIC)

A ANÁLISE DA DEPRESSÃO NO 
NOTICIÁRIO SEMANAL BRASILEIRO

Rafael Santos Barboza - santosbrafael@
gmail.com; Prof. Dr. Ramon José Ayres 

Souza - ramon.souza@usp.br

A depressão é considerada como a psico-
patologia da contemporaneidade, em razão 
dos índices de prevalência elevados em todo 
o mundo. No Brasil, pesquisas do Ministério 
da Previdência e do INSS mencionam a de-
pressão como uma das principais motivações 
para afastamentos profissionais. A concepção 
psiquiátrica apresenta a depressão como um 
transtorno do humor ou afetivo, cujos aspectos 
nucleares da doença são o humor depressivo 
e a apatia ou a perda do prazer. Para além da 
discussão eminentemente médica descritiva, 
autores como o sociológo Alain Ehrenberg sa-
lientam o surgimento de uma cultura somáti-
ca, em que a raiz do sofrimento psíquico e da 
nossa experiência humana em geral estariam 
resumidas às atividades realizadas pelos com-
ponentes cerebrais, minimizando dessa forma 
a importância do indivíduo e a sua singulari-
dade. Ligados a isso estão as reflexões atuais 
sobre a medicalização excessiva da vida e a 
exigência de auto-controle, auto-realização e 
melhoramento pessoal. Nesse sentido, a con-
tribuição da mídia ao veicular informações e 
enquadramentos temáticos relacionados ao 
tema da depressão é fundamental para pro-
duzir e fortalecer determinadas visões de 
mundo. O conteúdo jornalístico, como se sabe, 
possui legitimidade social para representar a 
realidade   e em uma relação complementar, o 
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meio cultural e social também se projeta den-
tro da produção da mídia. Seguindo essa linha 
de raciocínio, elege-se a análise da depressão 
no noticiário semanal brasileiro como forma 
de entender o modo pelo qual essa psicopa-
tologia vem sendo tratada na sociedade bra-
sileira, utilizando como corpus para análise a 
revista Veja, possuidora do maior poder de 
circulação entre as publicações jornalísticas 
semanais. Seguindo parâmetros da metodo-
logia de análise de conteúdo, o objetivo da 
pesquisa é agrupar dados significativos ref-
erentes à produção midiática acerca da de-
pressão a partir da produção e sistematização 
de informações, as quais irão nos conduzir 
para o principal objetivo: a produção de in-
terpretações, inferências e reflexões acerca do 
tema estudado. A pesquisa, ainda em anda-
mento, foi iniciada em Agosto de 2013 e deve 
ser finalizada no segundo semestre de 2014. 
(PROBIC)

 
DEFESA JUDICIAL DA TOLERÂNCIA: 

A ATUAÇÃO DA COMISSÃO DE 
COMBATE À INTOLERÂNCIA 

RELIGIOSA PERANTE A JUSTIÇA 
CARIOCA

Professor Ilzver de Matos Oliveira - Mestre 
em Direito pela Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e professor da Universidade 
Tiradentes (UNIT) (ilzver@gmail.com) / 
Gabriela Andrade Oliveira   Acadêmica 
de Direito na Universidade Tiradentes 

(UNIT) e bolsista do PROBIC/UNIT (gabi_
oliveira95@hotmail.com)

Neste artigo analisamos como o Judiciário 
vem se manifestando e quais as estratégias 
argumentativas por ele utilizadas para decidir 
nos casos acompanhados pela Comissão de 
Combate à Intolerância Religiosa   CCIR, or-
ganização não-governamental formada por 
pessoas de diversos segmentos religiosos, 
além do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio 
de Janeiro, que colocaram em questão o di-
reito de liberdade de expressão dos religiosos 
neopentecostais e similares e o seu exercício 
diante do direito de liberdade religiosa das 
religiões de matriz africana. Neste trabalho 
enfocamos apenas o primeiro dos seis tipos 
de manifestação de violação ao direito funda-
mental à liberdade religiosa de matriz africana 
em nosso país, descritos pela doutrina: 1) Os 

ataques feitos no âmbito das práticas rituais 
das igrejas neopentecostais e de seus meios 
de divulgação e proselitismo. Demos atenção 
especial aos casos em que esta colisão tem 
gerado danos a grupos religiosos de matriz 
africana. Estes casos são descritos pela dout-
rina como advindos dos púlpitos das igrejas, 
dos programas religiosos, dos programas 
de rádio, sites na Internet e material de di-
vulgação religiosa (livros, jornais, revistas e 
folhetos), como a Folha Universal e a revista 
Plenitude, ambas da Iurd   Igreja Universal do 
Reino de Deus, e os livros best-sellers Orixás, 
Caboclos & Guias; Deuses ou Demônios?, do 
bispo Edir Macedo (Iurd), e Espiritismo. A Ma-
gia do Engano, do missionário R. R. Soares 
(Igreja Internacional da Graça de Deus). Assim, 
neste artigo buscamos responder as seguintes 
indagações: como o Estado deve assegurar 
a efetividade dos direitos fundamentais coli-
dentes, da liberdade religiosa e de liberdade 
de expressão, sem caracterizar abuso de di-
reito? Quais as formas de se promover a har-
monização entre a livre manifestação religiosa 
e de pensamento? (PROBIC)

 
ESTUDO SOBRE NÍVEIS DE ESTRESSE 

EM PACIENTES CARDIOPATAS 
HOSPITALIZADOS EM UNIDADE DE 

CARDIOLOGIA

Flávia dos Santos Nascimento 
(Autora, Psicologia/Unit, PROBIC, 

flaviasantosnascimento@yahoo.com.br); 
Sátya Prata Paixão (Coautora, Psicologia/
Unit, PROBIC, satya_prata@hotmail.com); 

Fernanda Santos de Oliveira   Coautor/ 
Odontologia/Unit, (fernandasantosunit@

yahoo.com.br); Yune Damaceno Vasconcelos  
Coautor/ Psicologia/ Unit, (yunedv@
hotmail.com); Maria José Camargo de 
Carvalho (Coautora, Psicologia/Unit, 

majocarvalho@uol.com.br). 

O estresse é considerado um fator de risco 
para o desenvolvimento de doenças cardiovas-
culares. De acordo com Eliot (1998) o estresse 
é uma resposta do corpo a quaisquer even-
tos, reais ou imaginários, percebidos como 
requerentes de alguma resposta adaptável e/
ou produtos de tensão. Muitos estudos têm 
mostrado que algumas doenças cardíacas, 
podem surgir de conflitos internos e crises 
emocionais já que estes se associam à dete-
rioração da resistência do indivíduo, criando 
condições que levam à doença orgânica. A car-
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diopatia e os procedimentos terapêuticos que 
a acompanham, clínicos ou cirúrgicos, podem 
ser, de fato, ou podem representar para o pa-
ciente ameaça à vida e temor da morte. Esta 
pesquisa avaliou níveis de estresse em porta-
dores de cardiopatias, no pós-operatório ime-
diato de cirurgia eletiva, realizada na Unidade 
de Cardiologia de Hospital público, além de 
verificar as reações emocionais associadas à 
cirurgia cardíaca, presentes na recuperação, na 
aceitação da doença e adesão ao tratamento. A 
amostra foi composta e permitiu a comparação 
entre 36 pacientes submetidos à dois tipos de 
cirurgias: Revascularização do Miocárdio ( 18 
pacientes coronarianos = 61,1% ) e implantes 
de Válvulas Cardíacas ( 10 pacientes valvopa-
tas = 38,8%)  . Utilizou-se como instrumento o 
Inventário de sintomas de Stress, para adultos, 
de Lipp (ISSL), para avaliação psicológica, que 
visa identificar, de modo objetivo, a sintomato-
logia e a fase do estresse na qual o paciente se 
encontra. Por meio de Entrevistas psicológicas, 
foram detectadas as principais reações emocio-
nais relacionadas ao pós-operatório imediato. 
Os resultados revelaram que 11,1% dos coro-
narianos não apresentaram sintomas de es-
tresse enquanto 50% apresentaram sintomas 
variados, com prevalência de sintomatologias 
Psicológica em 33,3% e Somática em 16,6% 
deste subgrupo. Em relação ao processo de es-
tresse a fase de Alerta compreendeu 5,5% dos 
coronariopatas, a fase de Resistência 27,7%, e a 
fase de Exaustão 16,6%. No subgrupo dos val-
vopatas 11,1%, não apresentaram sintomas de 
estresse, e 27,7% os apresentaram, distribuídos 
em Psicológicos (22,2%), e Somáticos ( 5,5%)  . 
Na fase de Alerta situaram-se 11,1%, na fase de 
Resistência 5,5%, e na fase de Exaustão 11,1% 
dos valvopatas. Nenhum sujeito se encontrou 
na fase de Quase Exaustão e, pelos dados obti-
dos nesta amostra, a prevalência de sintomato-
logia de estresse é mais alta entre os coronari-
anos do que entre os valvopatas. (PROBIC)

MÚSICA E DEMOCRACIA: ANÁLISE 
DAS EXPRESSÕES JUVENIS EM 

TORNO DA VIOLÊNCIA NA DÉCADA 
DE 80 E EM 2013

Flávia dos Santos Nascimento   
Autor/ Psicologia, PROBIC   

(flaviasantosnascimento@yahoo.
com.br); Fernanda Santos de Oliveira   

Coautor/ Odontologia, PROBIC 
(fernandasantosunit@yahoo.com.br); 

Matheus Batalha Moreira Nery- Coautor 
Psicologia, PROBIC (matheusbatalha@

ig.com.br).

O Brasil durante os anos 80 passou por pe-
ríodos de crises que culminaram na transição 
política para a democracia. Ocorreram fortes 
oscilações econômicas e uma explosão de 
problemas sociais. Após as repressões sof-
ridas durante a Ditadura Militar, a sociedade 
se impulsionou em busca de um novo regi-
mento social, em busca do restabelecimento 
democrático. O movimento popular tentou 
mudar o cenário brasileiro, atuando e partici-
pando politicamente com manifestações em 
todo o país, surgindo assim diversas modali-
dades de expressão que denotaram um inter-
esse político e cultural comum, especialmente 
evidenciado através da música. O cenário de 
expressão juvenil se amplificou através da 
música. Porém alguns grupos não se limitaram 
apenas à arte para a expressão de seus ideais, 
recorrendo muitas vezes a atitudes violentas, 
para de algum modo atingir e repercutir na 
sociedade da época. Este projeto propôs um 
estudo sobre a década de 80, os cenários das 
crises que ocorreram neste período, em espe-
cial o contexto da transição democrática, e as 
relações deste momento histórico com as ex-
pressões musicais, em particular o movimento 
das bandas de rock e suas composições de 
protesto, além de buscar entender se houve 
influência destes movimentos com o com-
portamento dos jovens e com as práticas de 
violência. Buscou-se fazer uma ponte dos 
movimentos da década de 80, com os mani-
festos recentes de 2013. A abordagem escol-
hida para o desenvolvimento deste projeto 
encontrou aporte nas pesquisas qualitativas, 
pois trabalhamos em duas frentes distintas, a 
pesquisa documental e a pesquisa bibliográ-
fica. A juventude se unificou em torno de um 
ideal, através das bandas de rock de 1980, na 
luta pela democracia, fazendo da música um 
meio de reivindicar e externalizar um objetivo 
em comum. Em torno dessa temática a música 
serviu como uma manobra estética de subjeti-
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vação que pressiona o músico à significação e 
possibilita a autorrealização, ao mesmo tempo 
em que burla a lacuna psicológica de não (se) 
ser plenamente presente em si mesmo. Essa 
representação musical de um ideal social pode 
ser visto na letra da música  Política voz , da 
banda da década de 80, Barão Vermelho, em 
seu trecho inicial:  eu não sou um mudo balbu-
ciando, querendo falar. Eu sou a voz da voz do 
outro que há dentro de mim. Guardada, falan-
te querendo arrasar... . Este estudo é relevante, 
pois visou a compreensão de uma década de 
suma importância para a história não somente 
política, mas também artística e cultural do 
país, pois apesar de ter sido um período de 
crises, foi também um período de libertação 
da sociedade, por conta da redemocratização, 
e assim um momento de grandes revoluções 
culturais e produções artísticas, que mobi-
lizaram a juventude brasileira e sergipana. Os 
movimentos ocorridos nos últimos meses de 
2013 enriqueceram ainda mais este trabalho, 
pois permitiu uma analise comparativa entre 
esses dois momentos históricos. (PROBIC)

UM BREVE ESBOÇO DO PROJETO 
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: 

RECONSTRUINDO A HISTÓRIA 
DAS TECNOLOGIAS - NEXOS 

E CONTEXTOS SOCIAIS E 
EDUCACIONAIS

José Daniel Vieira (danielvieirasst@
hotmail.com); Raphael Luiz Macêdo 

Fontana (rluizmf@hotmail.com); Rita 
de Cássia Amorim Barroso(ritadte@
gmail.com) ; Silvania Santana Costa 

(silandsan@gmail.com) 

A presença das tecnologias na vida do homem 
se confunde com a própria história da hu-
manidade. É notório na história da humani-
dade que a sua evolução está associada di-
retamente ao desenvolvimento e criação de 
novas tecnologias. Denomina-se tecnologia o 
conjunto de saberes adquiridos pelo homem 
aplicados a um bem em comum. As tecnológi-
cas de informação e comunicação (TIC) é um 
grupo de recursos tecnológicos que estão uni-
dos com um objetivo em comum e são aplica-
das nas mais diversas formas e setores, como 
na indústria, no comércio e na educação como 
instrumento de ensino. No campo educativo, 
a história das TIC se inicia nos Estados Unidos 
a partir da década de 1940. O presente trabal-

ho tem por finalidade elucidar os resultados 
parciais do projeto de iniciação científica PRO-
BIC/UNIT. O projeto que se encontra em an-
damento tem a duração de um ano e iniciou-
se em março de 2013 com término em março 
de 2014. A metodologia utilizada é a pesquisa 
bibliográfica e documental, exploratória e 
histórica para compreender as estruturas so-
ciais, culturais no processo de utilização das 
tecnologias. Justifica-se a pesquisa à prática 
da investigação científica e à relação teoria-
prática. O projeto:  Reconstruindo a história 
das tecnologias: nexos e contextos sociais e 
educacionais  nasce a partir da necessidade de 
se criar meios que possibilite o aluno a apren-
der de maneira prazerosa e satisfatória sobre 
as tecnologias da informação e comunicação. 
O primeiro passo para a realização dos obje-
tivos do projeto foi a fundamentação teórica, 
base teórica que solidifica os conceitos, argu-
mentações a respeito do objeto pesquisado. 
O embasamento teórico pautou-se em Pretto 
(1996), Fagundes (1999), Valente (1993), Ana-
stasiou (2009), Orozco (2000), Nóvoa (1999), 
Moraes (1996), Marcuse (1999), Linhares 
(2007) e Lèvy (2001). Artigos científico foram 
produzidos e apresentados em eventos como 
frutos da primeira etapa do projeto. Como re-
sultado da fase atual do projeto está sendo 
construída uma cartilha informativa sobre o 
percurso histórico das TIC na sociedade e na 
escola. Essa cartilha possui imagens digitais a 
cerca da temática e apresenta linguagem tex-
tual acessível e interativa para alunos do en-
sino fundamental e médio. Este recurso ped-
agógico auxiliará nas palestras realizadas nas 
escolas como materiais didáticos pedagógicos 
para assimilação dos conhecimentos aborda-
dos.(PROBIC)
 

A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 
NO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL 

DA UNIVERSIDADE TIRADENTES - 
CAMPUS ESTÂNCIA/SE

Luzianne dos Santos - luziannesantos@
hotmail.com.br / Clarissa Augusto Barreto 
Monteiro - clarissaaugusto@yahoo.com.br

O presente trabalho apresenta dados relativos 
à pesquisa intitulada:  Produção do Conheci-
mento em Serviço Social: um olhar sobre os 
trabalhos de conclusão de curso, no campus 
Estância/SE , tendo como objetivo analisar os 
trabalhos de conclusão   tcc´s - elaborados no 
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período de 2010 a 2012.  A definição desse 
período se deve ao fato de considerar os tra-
balhos defendidos desde a primeira turma for-
mada no curso até o segundo semestre do ano 
de 2012, data de início da pesquisa. Na fase de 
coleta de dados, procedemos ao levantamen-
to dos títulos dos trabalhos, as áreas temáti-
cas, bem como as motivações dos estudantes 
para a escolha do objeto de estudo e a vincu-
lação das produções com a direção teórico-
metodológica e ético política do Serviço So-
cial. Na primeira etapa da pesquisa foi feito o 
levantamento dos trabalhos de conclusão de 
curso e seu quantitativo a partir dos seus títu-
los, com a finalidade de conhecer o que vem 
sem sendo objeto de estudo em um campus 
do interior do Estado. Para realização dessa, 
utilizamos a pesquisa documental e bibliográ-
fica com o intuito de identificar os  trabalhos 
expostos na biblioteca, e de tal modo, nesse 
levantamento foi possível encontrar quaren-
ta e dois trabalhos disponíveis, sendo que o 
maior quantitativo dessas produções ocorreu 
no ano de 2010. Com a pesquisa observamos 
que no total geral dos trabalhos de conclusão 
de curso elaborados, as maiores incidências 
de produções estão ligadas à temática da 
inclusão social, com nove produções, idoso, 
com sete e exercício profissional, com quatro 
produções. Além dessa categorização identi-
ficamos as motivações dos alunos/pesquisa-
dores para escolha do seu objeto de estudo, 
ressaltando que algumas produções não apre-
sentam motivação para escolha do seu objeto, 
aspecto que revela uma lacuna metodológica 
quando da apresentação do trabalho cientí-
fico em sua versão final. A prática da pesquisa 
no âmbito do Serviço Social passou por diver-
sas transformações ocorridas na organização 
e sistematização do conhecimento e suas ex-
pressões em cada contexto histórico. A saber, 
que a pesquisa faz parte da vida acadêmica 
como também da carreira profissional, pois a 
partir dela o assistente social pode fazer re-
flexões que evidenciam preocupações per-
tinentes à produção de conhecimento em 
Serviço Social e a leitura socioeconômica e 
cultural da realidade da clientela assistida na 
instituição. A pesquisa também é constitutiva 
da prática profissional do Serviço Social. No 
que diz respeito à produção de conhecimento 
no curso de Serviço Social do campus Estân-
cia, apreendemos que os mesmos são elab-
orados a partir de vivências em diversos es-
paços sócio ocupacionais nos quais os alunos 
são inseridos. Por fim, percebemos também 
que os tcc´s estão ligados a formação e práti-
ca profissional, políticas sociais e temas trans-
versais à formação, como gênero e religião e 

que há vinculação das produções com a di-
reção teórico-metodológica e ético política do 
Serviço Social. (PROBIC)

MODOS DE EDUCAR: PRÁTICAS 
ESCOLARES E CULTURA ESCOLAR NO 
TERRITÓRIO DO AGRESTE CENTRAL 

SERGIPANO (1940-1950)

Laísa Dias Santos (laisadias10@gmail.com); 
Luzianne dos Santos (luziannesantos@

hotmail.com); Raylane Andreza Dias 
Navarro Barreto (raylane_navarro@unit.br)

Ancorado na história cultural, o presente tra-
balho deriva do projeto de Iniciação Cientí-
fica, ainda em andamento,  Modos de edu-
car: práticas escolares e cultura escolar no 
território do agreste central sergipano  e tem 
como objetivo revelar os resultados parciais 
advindos de tal pesquisa.  Por meio da me-
todologia da história oral, segundo Alberti 
(2011), elegemos como objeto de análise as 
narrativas de trajetórias de vida de 14 profes-
sores aposentados com faixa etária entre 63 
e 87 anos residentes em 7 dos municípios do 
referido território. Desse modo, ao usar da 
narrativa e da memória para compreender 
como se constituíram os modos de educar de-
senvolvidos pelos professores no agreste cen-
tral sergipano percebemos que a o método de 
ensino, a materialidade escolar e a forma de 
divisão e controle do tempo muito revelavam 
sobre cultura escolar e práticas escolares. Isso 
porque o ensino de muitos alunos em pouco 
tempo, bem como a eleição de alunos-moni-
tores, a memorização e a disciplina acabavam 
por delinear como o professor poderia ensinar 
o aluno a ler e a escrever; a presença, quase 
incipiente, de cadeiras e majoritariamente de 
bancos escolares nas salas das escolas Isola-
das, revelavam como os alunos eram organi-
zados; os rituais, como a oração e o canto de 
hinos patrióticos, na ausência de relógios, aux-
iliavam na divisão do tempo escolar; o quadro 
negro também ajudava o professor a organizar 
o tempo e as atividades escolares, na medida 
em que ao ser dividido em partes poderia 
atribuir tarefas as turmas de diferentes seri-
ações; o uso da palmatória como instrumento 
de punição,  para além de beliscões, tapas e 
reguadas, eram usados por nossos entrevista-
dos a fim de controlar o comportamento dos 
alunos. Assim, chegamos a conclusão que os 
sujeitos em contato com materiais escolares 
produzem práticas e saberes, na medida em 
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que, os modos de educar, em muitos senti-
dos, são mediatizados pelas condições mate-
riais. Em meio a realidade vivida e a proposta 
pelo governo percebemos que a escola não 
se caracteriza apenas por leis. Ela também se 
constitui de sujeitos e suas relações culturais, 
políticas, religiosas, econômicas e sociais que 
os tornam atores ativos na história. É por isso 
que ao tentar entender a escola, muitas vezes 
encontramos pedaços de uma realidade dis-
tinta daquela que costumamos ler em livros, 
jornais e documentos oficiais, mas condizente 
ao que era possível fazer dadas as condições 
culturais, ideológicas e materiais. (PROBIC)

MENINAS EM MEDIDA DE 
INTERNAÇÃO: GÊNERO E 

SOCIOEDUCAÇÃO NO ESTADO DE 
SERGIPE

Karyna Batista Sposato (karyna_sposato@
unit.br); Êmille Laís de Oliveira Matos 

(emillematosadv@gmail.com)

Este projeto tem por objetivo diagnosticar as 
condições de cumprimento de Medidas So-
cioeducativas de Internação como subsídios 
para a implementação do SINASE e da Lei 
Federal 12.594/12 no âmbito estadual, com 
o recorte de gênero. O número reduzido de 
meninas e jovens no cumprimento das medi-
das socioeducativas de certa forma invisibiliza 
o fenômeno da internação feminina e difi-
culta que ações sejam planejadas especifica-
mente para o acompanhamento do universo 
feminino. Alguns estudos qualitativos já ex-
ecutados durante o levantamento de dados 
deram conta de demonstrar que como em 
todo o resto do país, em Sergipe também 
temos um número reduzido de meninas em 
cumprimento de medidas socioeducativas. A 
metodologia utilizada pode ser caracterizada 
pela utilização de técnicas de pesquisa quanti-
tativa a partir de fontes primárias já existentes, 
é dizer, os documentos oficiais da Fundação 
Renascer, e também de entrevistas semi-es-
truturadas a partir de um roteiro de variáveis 
que foram objeto de indagações e conversas 
junto aos atores responsáveis pela gestão e 
coordenação de atividades pedagógicas das 
unidades de privação de liberdade de meninas 
no âmbito da Fundação Renascer. De maneira 
geral, o Projeto tem aprofundado o estudo 
das seguintes dimensões envolvidas no pro-
cesso de execução de Medidas Socioeducati-

vas de privação de liberdade cumpridas por 
adolescentes e jovens do sexo feminino em 
Sergipe: universo e perfil das adolescentes que 
cumprem tais medidas; modelos de gestão e 
práticas pedagógicas realizadas e caracteri-
zação detalhada das formas de privação de 
liberdade de adolescentes e jovens do sexo 
feminino com base nos parâmetros legais 
vigentes. Observou-se que as adolescentes 
que se encontram na Unidade Socioeduca-
tiva Feminina Maria do Carmo Alves tendem 
a cometer proporcionalmente mais infrações 
relacionadas a crimes contra a pessoa e deli-
tos contra a dignidade sexual, se comparado 
aos atos infracionais do universo masculino. 
Ademais, nota-se a predominância no campo 
dos discursos e consequentemente das práti-
cas institucionais, de uma percepção de que 
as meninas, embora em menor número e,via 
de regra, autoras de infrações mais leves, são 
mais difíceis de lidar. Ocorre assim, uma dupla 
estigmatização, como infratora e como mul-
her. (PROBIC)

Aliados do poder ou protagonistas 
da democracia e dos direitos 

humanos? O ambíguo papel dos 
juristas: do bacharelismo burocrático 

à democracia libertária

Carolina Santana Souza Botto de 
Barros (Direito Noturno   Unit, 6º 

período/ Bolsista pelo PROBIC/ E-mail: 
carolbotto@gmail.com); Alexandre 

Coutinho Pagliarini (Professor e 
Pesquisador do NPGD da Unit/ E-mail: 

alexandrepaglirini@terra.com.br) 

Poucos foram os momentos de verdadeira 
atuação política do cidadão brasileiro que se 
puderam constatar desde o período colonial. 
A submissão aos poucos que possuíam o po-
derio econômico se tornou marca dos pseu-
docidadãos brasileiros, perdurando tal situ-
ação por muito tempo, desde o Brasil colonial. 
Tais donos do poder, desde os primeiros mo-
mentos da história do Brasil, reprimiram as 
manifestações de aversão ao sistema aqui im-
plantado. Assim, objetiva-se com a presente 
pesquisa, estudar o perfil político do cidadão 
brasileiro, constatando os fatos que mais con-
tribuíram para a formação desse perfil. No que 
tange à atuação política, o que se pode no-
tar é uma grande inércia popular, decorrente 
de uma cultura baseada na subserviência aos 
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donos do poder. O fundamento precípuo de 
tal postura é facilmente constatado na história 
do país, através das muitas ocorrências que 
desde o período colonial marcam a postura 
dos que viriam a ser os primeiros brasileiros. 
Nesse período, o Brasil nada mais era do que 
uma colônia de exploração, obediente a Portu-
gal, de modo que assim se alicerçou a relação 
entre o território descoberto e a nação que a 
descobriu, sendo possível delinear a postura 
de subserviência que eivou os que aqui viviam 
e que foram descobertos, assim como para 
os que foram para cá trazidos. Há, também, a 
pretensão também de averiguar o verdadeiro 
papel do jurista frente à formação do sujeito 
político brasileiro. Visando à complementação 
destas informações, foi feito um levantamen-
to de dados disponibilizados pelo Congres-
so Nacional que demonstram a quantidade 
de juristas ocupantes de cadeiras em ambas 
as Casas Legislativas, desde o período colo-
nial até os tempos atuais. O que se sabe até 
agora é que a faceta de sujeito político, que 
deveria ser inerente à existência e à atuação 
do povo brasileiro, permaneceu e ainda per-
manece no plano da tese. Sempre foi possível 
notar a relação de exploradores e explorados 
na sociedade brasileira, nas diferentes épocas 
da história pátria, e este fator deixou o povo 
imune à consciência de si próprio, razão pela 
qual tantos períodos de exceção democrática 
(ditaduras) se sucederam na história política 
do Brasil. Portanto, quando da conclusão des-
ta pesquisa, pretende-se esclarecer as causas 
que fizeram do sujeito político brasileiro o que 
ele tem sido nos tempos   não atuante  , to-
mando-se como um dos pontos de destaque 
a apatia política, que sempre se mostrou uma 
característica forte do brasileiro. Tem-se como 
objetivo, também, demonstrar o verdadeiro 
papel dos juristas na formação do aparato bu-
rocrático, procurando identificar de que lado 
eles realmente estavam: se do lado do povo 
ou dos donos do poder. (PROBIC)

 

CRIME DE MAUS TRATOS: UMA 
ANÁLISE DOS JULGADOS DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE

Carolline Cardoso Pinheiro (Direito/
UNIT - PROVIC 2012/4 - carolline.

pinheiro@hotmail.com); Josimara Cardoso 
Santos (Direito/UNIT - PROBIC 2012/4 
- josimaracardoso18@hotmail.com); 

Me. Grasielle Borges Vieira de Carvalho 
(Professora e Pesquisadora da Universidade 
Tiradentes   Coordenadora PROBIC 2012/4 - 

grasielle_vieira@yahoo.com.br)

As autoras são integrantes do Grupo de Pes-
quisa de Execução Penal Do Diretório de Pes-
quisa do CNPq, com o apoio da Universidade 
Tiradentes.Este trabalho é produzido através 
do Projeto de Iniciação Científica 2012/4, 
PROBIC/UNITintitulado Crime de maus tratos: 
uma análise crítica dos julgados do Tribunal de 
Justiça de Sergipe , tendo porescopo  análisar 
a jurisprudênciareferente a tal crime, tendo 
por base os processos da 11ª Vara Criminal da 
Comarca de Aracaju, correspondente ao perío-
do entre os anos de 2008 a 2012. Partindo da 
análise dos julgados, almeja-se traçar o perfil 
dos sujeitos ativo e passivo, destacando-se o 
contexto de incidência, os meios utilizadospe-
lo agente, e em caso de condenação, os efei-
tos penais e extrapenais; a graduação da pena 
em atendimento as finalidades da sanção pe-
nal.Quanto à metodologia, estamos utilizando 
a pesquisa bibliográficae de campo através 
do levantamento de dados colhidos dos 
acórdãos disponibilizados no site do Tribunal 
de Justiça de Sergipe que tratam do referido 
delitonos últimos 5 anos. Secundariamente, os 
métodos quantitativo e qualitativosão empre-
gados, na análise dos processos físicosda 11ª 
Vara Criminaldispostos no Arquivo Judiciário. 
Quanto aos resultados obtidos até o momen-
to, o levantamento dos acórdãos do Tribunal-
proporcionouum panorama do crime demaus 
tratos no Estado de Sergipe, de tal sorte que 
vislumbramos serem os sujeitos passivos, em 
sua maioria, infantes ou idosos; ao passo que, 
os agressores geralmente convivem com as 
vítimas e/ou possuem vínculo familiar com as 
mesmas. Pela análise, depreende-se que boa 
parte das ocorrências refletem condutas co-
missivas ou omissivas (privação de alimentos, 
castigos imoderados, agressões físicas, im-
posição de trabalho excessivoe inadequado, 
privação dos cuidados necessários, abuso nos 
meios de correção e disciplina) dirigidas con-
tra aqueles que estão sob a autoridade, guar-
da ou vigilância do sujeito ativo do tipo penal. 
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Diante disso, há necessidade de implantação 
de políticas públicas preventivas e repressivas 
paraa conscientização da sociedade acerca 
da importância de levar ao Judiciário os ca-
sos de maus tratos, evitando que tal realidade 
permaneça camuflada e silenciada por aque-
les que acobertam sua incidência. O estudo, 
ainda em andamento, deverá ser concluído no 
primeiro semestre de 2014. (PROBIC)

VIOLÊNCIA NA ESCOLA: 
MULTIPLICIDADES DE SIGNIFICADOS 

EM PROFESSORES A PARTIR DE 
ENTREVISTAS INDIVIDUAIS.

Danyelle Natacha dos Santos Gois (Aluna 
do curso de Pedagogia da Universidade 
Tiradentes e Bolsista de IC/Probic/UNIT, 
danyelle-natacha@hotmail.com) Fabricia 
Teixeira Borges, Profª Dra.  do núcleo de 

Pós-Graduação da Universidade Tiradentes, 
fabricia.borge@gmail.com) Juliana Alves 
Tavares (Aluna do curso de Pedagogia da 
Universidade Tiradentes e Bolsista de IC/

Probic, julitavares09@gmail.com)

O presente estudo tem como objetivo analisar 
os significados de violência em professores de 
uma escola em Aracaju. A violência acontece 
em vários âmbitos, na escola, nas ruas, em 
casa, enfim, está presente em diversos lugares. 
A discriminação racial e a diversidade cultural 
são consideradas atos de violência pelos quais 
muitas pessoas perdem suas vidas. Este artigo 
tem o objetivo de apresentar uma pequena 
parte dos resultados de uma pesquisa de 
iniciação científica que tem como titulo: O 
CONCEITO DE VIOLÊNCIA EM PROFESSORES   
REVISITANDO OS DADOS: UM MOVIMENTO 
DO INDIVIDUAL PARA O COLETIVO, que teve 
como objetivo descrever e analisar a con-
strução dos significados de violência para os 
professores de uma escola pública de ensino 
fundamental mediado por entrevistas individ-
uais e filmes. Para tanto utilizamos como ref-
erencial teórico a teoria psicológica histórico-
cultural de Vigotski, Luria e Bakhtin, articulando 
os aspectos do pensamento e da linguagem.  
Como sabemos que a linguagem, como a fala, 
medeia todas as nossas relações, o mundo é 
entendido através de uma leitura simbólica 
providenciada por palavras e conceitos. Neste 
estudo, utilizamos a metodologia qualitativa 
para a construção dos dados, baseada nos 

pressupostos teóricos da psicologia cultural 
e do dialogismo, envolvendo os processos de 
posicionamentos do Self, relacionando-o aos 
significados de violência, através das narrati-
vas, relação do pensamento e da linguagem, 
usando as entrevistas individuais. Solicitamos 
a participação de todos os professores, porem 
de onze professores que fazem parte da es-
cola dez participaram das entrevistas individ-
uais e foi respeitado o professor que não quis 
participar da pesquisa ou o que houver algum 
outro impedimento, como disponibilidade de 
tempo ou dificuldade para falar sobre o tema. 
Todos os nomes foram reservados, assim uti-
lizando nomes fictícios, inclusive o da escola 
selecionada A análise das narrativas dos pro-
fessores sobre os significados da violência 
apontaram a recorrência dos seguintes sig-
nificados: Formas de violência, Relação pro-
fessor-aluno, Ser Professor, Família e Combate 
violência. O conceito que desenvolveram so-
bre o que é violência formou-se a partir dos 
significados utilizados durante o discurso so-
bre o tema. Ressaltamos que, conforme a base 
teórica utilizada neste trabalho, os significa-
dos identificados são uma construção discur-
siva particular da relação estabelecida entre o 
participante e o entrevistador no momento da 
entrevista. O conceito de violência, de acor-
do com este estudo, se construiu a partir das 
relações estabelecidas entre o sujeito e o seu 
meio. Os resultados apontados neste estudo 
ressaltam a importância de um olhar, uma 
postura, frente às realidades cotidianas, neste 
caso a violência, e os sujeitos sociais de forma 
integrada e dinâmica, para uma compreensão 
e construção do real. (PROBIC)

CRIME DE CORRUPÇÃO: UMA 
VISÃO CRÍTICA DOS JULGADOS DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE.

Matheus Oliveira Garcia (theus.garcia26@
gmail.com) Bruno Luis Carvalho Oliveira 

(brunoluis.se@gmail.com)

Este trabalho está sendo produzido através 
do Projeto de Iniciação Científica 2013/2, 
PROBIC/UNIT. Os autores são integrantes 
do Grupo de Pesquisa de Execução Penal Do 
Diretório de Pesquisa do CNPq com o apoio 
da Universidade Tiradentes, o projeto intitu-
lado  Crime de corrupção: uma visão crítica 
dos julgados do Tribunal de Justiça de Ser-
gipe” O projeto tem como objetivo analisar 
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as principais jurisprudências sobre o crime de 
corrupção julgados pelo Tribunal de Justiça 
de Sergipe, tendo como referência os dados 
dos processos das duas Câmaras Criminais 
do referido Tribunal, registrados nos últimos 
5 (cinco) anos. Serão analisados os julgados 
que tratam de crimes de corrupção passiva   
art. 317, CP(praticado por funcionário públi-
co) e corrupção ativa   art. 333, CP(praticado 
por particular), como também o crime de 
concussão   art. 316, CP (praticado por fun-
cionário público) para que se possa traçar 
o perfil dos criminosos corruptos e corrup-
tores de Sergipe, buscando-se analisar as 
penas aplicadas, os efeitos da condenação, 
além dos benefícios previstos na Lei de Ex-
ecução Penal, em especial, a progressão de 
regime. Objetiva-se, através das pesquisas e 
dados estatísticos, traçar um panorama do 
crime e das condenações por corrupção no 
Estado. Temos também como objetivo veri-
ficar se o benefício da progressão de regime 
é aplicado para esses criminosos e se há o 
cumprimento da exigência legal de que a 
progressão de regime está condicionada a 
reparação do dano, conforme art. 33 §4º do 
Código Penal. Diante do exposto, conclui-
se a relevância da pesquisa, pois o crime de 
corrupção é um mal que atinge a sociedade 
brasileira e deve ser coibido e evitado. No es-
tudo inicial será utilizado o método qualita-
tivo, diante da coleta de dados através dos 
julgados existentes no Tribunal de Justiça do 
estado de Sergipe, julgados nos últimos 5 
(cinco) anos, tendo como objetivo principal 
traçar um perfil desses criminosos, analisar 
as penas aplicadas, partindo-se da avaliação 
da incidência dos principais delitos de cor-
rupção e relacionando com os institutos pre-
vistos na LEP, especialmente o de progressão 
de regime. Os pesquisadores farão coletas 
dos julgados pelo site do Tribunal de Justiça, 
identificando quais os processos que tratam 
dos crimes de corrupção, para que se possa 
fazer uma análise aprofundada desses julga-
dos. Por fim, vale ressaltar que após a fase de 
realização da coleta dos dados, iniciará a fase 
de análise desses dados. Diante disso, se con-
duzirá para um estudo teórico com o auxílio 
de uma pesquisa bibliográfica, tendo como 
marco as obras dos doutrinadores Guilherme 
de Souza Nucci, Rogério Greco, Julio Fab-
brini Mirabete, Eugenio Raúl Zaffaroni, Cézar 
Roberto Bitencourt. Além disso, se terá como 
base outros livros, anais, artigos, jurisprudên-
cias, legislações, revistas, etc., tanto de âm-
bito nacional quanto estadual. (PROBIC)

CALEM OS TAMBORES E PAREM AS 
PALMAS: A PROIBIÇÃO JUDICIAL DE 
FUNCIONAMENTO DE UM TEMPLO 
RELIGIOSO DE MATRIZ AFRICANA 

EM SERGIPE

Ilzver de Matos Oliveira
ilzvermatos@gmail.com

Daniela Naara de Almeida Cunha
danielanaara@gmail.com

Este trabalho apresenta a partir do caso de 
proibição judicial de funcionamento do Tem-
plo Espírita Umbandista São Bartolomeu, uma 
análise da participação do Poder Judiciário, dos 
órgãos auxiliares da justiça e dos religiosos de 
matriz africana, neste caso emblemático em 
Sergipe. Levantamos os principais argumentos 
legais e jurídicos apresentados pela justiça ser-
gipana, ministério público, defensoria pública 
e advogados envolvidos neste caso e estuda-
mos, a partir de coleta de dados em jornais, 
revistas e arquivos de Templos afro-religiosos 
em Sergipe, do Fórum Estadual de Religiosos 
de Matriz Africana e do Comitê Gestor Es-
tadual da Ação de Distribuição de Alimentos 
para Povos Tradicionais de Matriz Africana, as 
suas impressões e manifestações sobre o con-
teúdo da referida decisão judicial. Utilizamos a 
metodologia do estudo de caso único incor-
porado, focado no caso revelador referente 
ao Processo Judicial n.º 201188701190, do 1º 
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca 
de Nossa Senhora de Socorro. Tal processo 
foi instaurado com o objetivo de apurar su-
posta infração de perturbação do sossego al-
heio por Silvania das Virgens dos Santos, Sac-
erdotisa do Templo em comento, situado no 
conjunto Marcos Freire I, em Nossa Senhora 
do Socorro, na Grande Aracaju. As conclusões 
apontam que houve no caso desconsideração 
do tema liberdade religiosa em detrimento do 
tema proteção ao meio ambiente e ao sosse-
go, que há ausência de provas no processo 
sobre a existência da suposta contravenção e 
que houve insuficiência de defesa. Os religi-
osos afro-sergipanos por sua vez criticaram 
veementemente a atuação dos órgãos do 
sistema de justiça e mobilizaram entidades e 
órgãos públicos regionais tais como a OAB/SE 
e a Secretaria Estadual de Direitos Humanos 
em torno de suas demandas. Ressalte-se que 
estes religiosos são considerados, na atual 
conjuntura política do Estado, um dos setores 
mais atuantes, politizados e organizados da 
sociedade civil, apesar das discriminações que 
enfrentam no dia-a-dia. (PROBIC)



364 Anais 2013
Universidade Tiradentes

CiênCiAs HUmAnAs E sOCiAis APLiCADAs

ESTUDO DE CASO DO DR. SILVA 
COMO POSSÍVEL LÍDER DE OPINIÃO

Jackson Ventura Júnior (Comunicação 
Social   Jornalismo   UNIT/ 

jornalismojventura@hotmail.com); Ma. 
Polyana Bittencourt (Professora de 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda /
UNIT/ polytencourt@gmail.com)

Com a popularização da internet e dos sites de 
redes sociais virtuais muitas páginas passaram 
a ditar comportamentos e regras na vida de 
seus seguidores, fazendo com que as infor-
mações por elas postadas  viralizassem  quase 
que instantaneamente na rede, atingindo as-
sim, números cada vez maiores de compar-
tilhamentos e curtidas. A presente pesquisa 
tem por finalidade estudar a relação entre o 
Dr. Silva e o comportamento dos seguidores 
da página  Direto do Laboratório  para perce-
ber a influência do personagem na opinião de 
cada pessoa que curte a fanpage e entender 
os principais fatores responsáveis pela criação 
de um líder de opinião. Esse tipo de interação 
nos sites de redes sociais é capaz de construir 
uma rede coletiva de conhecimento, dando 
forte poder de influência ao personagem da 
página para com os seguidores.(Ferrari) Para 
desenvolver tal estudo foi selecionado o pe-
ríodo entre 19 de junho de 2013 e 30 de junho 
de 2013, analisando os dados estatísticos de 
cada postagem, bem como a adesão de novos 
seguidores. Assim, a utilização desses dados 
foi de extrema importância para o desenvolvi-
mento desse estudo de caso. Este trabalho 
está embasado na teoria de duplo fluxo co-
municacional de Lazarsfeld, onde o teórico vai 
discutir sobre a influência de alguns indivíduos 
na formação de opiniões de outros sujeitos da 
mesma esfera social, que segundo ele, vão agir 
como líderes de opinião, servindo de espelho 
para a outra parcela de indivíduos da socie-
dade. Assim sendo, o presente trabalho tem 
como justificativa a mostrar a relação entre os 
usuários do Facebook com os personagens 
fictícios e quanto esta relação pode ser im-
portante para a troca de opiniões. No período 
escolhido para este estudo foi observada que 
muitas pessoas repassavam as informações 
postadas por Dr. Silva, contudo muitas delas já 
estavam com a ideia em mente de que o per-
sonagem era um indivíduo capaz de transmitir 
informações com credibilidade. Foi possível 
perceber em muitas postagens que algumas 
pessoas não só retransmitiam as informações, 
mas incluíam também suas próprias opiniões, 
gerando uma série de visualizações e, princi-

palmente, de interações entre o Dr. Silva, os 
seguidores da página e os amigos desses se-
guidores. (PROBIC)

ESCOLAS PRIMÁRIAS EM SERGIPE: 
MODALIDADES E EXPANSÃO (1930-

1945)

Maria Oliveira de Souza (História   UNIT/
maryartaqu@hotmail.com); Profa. Dra. 

Ilka Miglio de Mesquita (PPED/UNIT ilka_
miglio@unit.br)

O projeto apresenta a expansão e as modali-
dades das escolas primárias em Sergipe nas 
décadas de 1930 a 1945, sendo integrado a 
uma pesquisa nacional que consiste no estu-
do das perspectivas comparadas das escolas 
primárias no Brasil, com destaque em Sergipe 
nos períodos citados. Compreende-se análise 
da institucionalização da escola elementar 
para a população infantil, envolvendo a atu-
ação dos poderes públicos, reformas educa-
cionais e expansão do ensino nas diferentes 
modalidades de escolas primárias existentes 
nas zonas urbanas e rurais. O objetivo desta 
pesquisa está relacionado a um projeto de pes-
quisa maior coordenado pela Prof. Dra. Rosa 
Fátima de Souza, com o propósito de analisar 
as modalidades escolares na sua origem e 
expansão, analisando a organização e o fun-
cionamento das escolas primárias. Trata-se 
de um estudo também bibliográfico, a partir 
de estudos e obras de autores, utilizando-se 
de ideias envolvendo o estudo da história da 
educação e cultura, como: CHARTIER, 1990; 
GALVÃO & LOPES, 2010; NUNES,1984. De 
acordo com os dados pesquisados, os anos de 
1930 a 1940 foram marcados pelas diretrizes 
institucionais, voltadas para formação de pro-
fessores qualificados para exercer tal função. 
Analisando as Mensagens de Governadores, 
nos deparamos com as problemáticas en-
frentadas pelas escolas primárias em Sergipe, 
no que diz respeito a sua eficiência e rendi-
mento do ensino, devido a falta de instalação 
apropriada, falta de uma organização para a 
instrução pública e particular e a deficiência 
da Diretoria Geral da Instrução Pública. Para 
os governadores, o problema pode estar vin-
culado às inspeções escolares, por não terem 
acontecido com regularidade. Governadores 
de Sergipe mencionavam que o progresso 
do ensino dependia dessas inspeções. Con-
statamos que em Sergipe durante a primeira 
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Republica, predominavam três modelos de 
escolas primárias: escolas isoladas, os grupos 
escolares e escolas reunidas. Para a coleta de 
dados dos documentos mencionados, tra-
balhamos com a digitalização e transcrição, 
sendo que estamos na fase de análise. Foram 
os documentos coletados: Relatórios e Men-
sagens dos Governadores do Estado de Ser-
gipe no período de 1930 a 1945; analisamos 
os anuários públicos; Anuários Estatísticos do 
Brasil; Enciclopédia dos municípios Brasileiros 
(site do IBGE) e visitas ao arquivo público, a 
coleta de informações para a pesquisa foram 
todas favoráveis, contribuindo para um bom 
adiantamento sobre a pesquisa das escolas 
primárias em Sergipe. Ressalto que a história 
das modalidades escolares vem sendo estu-
dado e pesquisado a longo tempo de maneira 
diversificada de acordo com a metodologia do 
pesquisador e variam no contexto de cada so-
ciedade com relação às práticas escolares. A 
pesquisa está avançando de forma satisfatória 
em relação à análise sobre a expansão da edu-
cação primária do Estado de Sergipe. (PROBIC)

CURRICULO ESCOLAR E SABERES: 
CONTROLE E DISCIPLINA DO 

CONTEMPORÂNEO

Paula Barreto Amado (Graduando em 
História, PROBIC-UNIT/corpodancai@

hotmail.com) Leonardo Leite de Andrade 
(Graduando em Psicologia, PROVIC-UNIT/

leonardoapsico@live.com), 

O presente projeto de Iniciação Científica que 
compõe um dos eixos do Projeto de Pesquisa: 
Escola e Contemporaneidade, financiado pelo 
CNPq   Edital Universal MCT/CNPq 14/2010, 
que contou com mais quatro projetos de Ini-
ciação Científica (IC, desenvolvidos ao longo 
dos últimos anos, pela orientadora Dina-
mara Garcia Feldens, que também coordena 
o Grupo de Pesquisa GPECS (Grupo de Pes-
quisa em Educação, Cultura e Subjetividades). 
A temática do projeto tem por foco discutir 
questões relacionadas ao Currículo Escolar, 
sua construção histórica, seus dispositivos de 
poder, no que diz respeito ao controle e a dis-
ciplina. Sendo assim, busca-se compreender 
o currículo, sobre seus métodos de opera-
cionalização, suas práticas e sua utilização 
enquanto instrumento de modelização e uni-
formização do conhecimento que se produz, 
que de certo modo tende-se a construir um 

corpo/sujeito territorializado. Compreendem-
os o currículo enquanto construção social, e, 
analisando neste sentido, percebemos que ele 
vem adquirindo mais características mecanic-
istas, maniqueístas e pragmáticas. Os funda-
mentos teóricos desta pesquisa se baseiam 
em filósofos como Gilles Deleuze (1925-1995), 
Michel Foucault (1926-1984) e Félix Guattari 
(1930-1992). Nesta direção, também se vale 
no campo teórico-epistemológico de dois 
filósofos clássicos, B. Espinoza e F. Nietzsche, 
além de escritores brasileiros que vem a cor-
roborar no estudo da temática, como Tomaz 
Tadeu da Silva e Sandra Corazza, refletindo 
sobre o currículo em seus escritos atuais. O 
objetivo da pesquisa é compreender o cur-
rículo em seus aspectos históricos e funcion-
ais, enquanto agente produtor de saberes, es-
pecificamente, dos saberes que constituem a 
sociedade na contemporaneidade. Buscando 
viabilizar as análises dos saberes curriculares, 
pretende-se então através deste projeto refle-
tir em base aos aspectos dos currículos esco-
lares pertencentes ao Município de Aracaju/
SE: um proveniente de uma escola pública 
e outro de uma instituição particular. Visan-
do otimizar a percepção dos saberes e con-
hecimentos que ali estão implicados,  no que 
representam conhecimentos e práticas que 
viabilizam a construção dos saberes na for-
mação do sujeito contemporâneo. Esta pes-
quisa tem caráter teórico, e pretende somar 
seus resultados, as demais pesquisas da ori-
entadora na busca de compreender a Escola 
na Contemporaneidade; bem como servir de 
suporte conceitual e de fomento aos estudos 
desenvolvidos pelo Grupo de Pesquisa GPECS 
(Grupo de Pesquisa em Educação, Cultura e 
Subjetividades).  (PROBIC)
 

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENORES 
OU TRÁFICO DE PESSOAS ? 

WALDIMEIRY CORRÊA DA SILVA/ 
M_SEVILLA7@YAHOO.ES / ELAYNE 
CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA / 

L.ANNEALMEIDA4@GMAIL.COM

O Tráfico de pessoas está estreitamente rela-
cionado com a escravidão, é uma violação de 
direitos humanos, uma violência de gênero, 
um crime contra a humanidade. E, consiste em 
afastar uma pessoa de seu entorno ou origem 
(mediante ameaça ou qualquer forma de 
coação) com fim de explorá-la em outro lugar. 
Coexistem diferentes formas de Tráfico, já que 
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a exploração pode ser de índole laboral - con-
strangendo a vítima a realizar trabalhos for-
çados, sem remuneração, e/ou com isolamen-
to-, de servidão por dívidas (supostamente 
contraídas); Do mesmo modo, pode ser para 
fins sexual/comercial, submetendo a vítima à 
prostituição ou à escravidão sexual. Tendo em 
consideração a definição internacionalmente 
pactuada para o Tráfico de pessoas, advinda 
Protocolo Adicional à Convenção das Nações 
Unidas contra o Crime Organizado Trans-
nacional Relativo à Prevenção, Repressão e 
Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial 
Mulheres e Crianças (Protocolo de Palermo), 
nos propomos a realizar um estudo de caso, 
sobre um fato ocorrido no interior do Estado 
de Sergipe (Nossa senhora da Ajuda), o qual 
trata do falso empresário de futebol acusado 
de recrutar adolescentes com a promessa de 
atuarem em clubes de futebol de Sergipe com 
a intenção escusa de explorar sexualmente 
aos adolescentes aliciados. Analisaremos este 
caso sobre a ótica do Protocolo de Palermo 
com vistas a verificar se o presente traz a baila 
um caso de Tráfico para fins de exploração 
sexual.  Para estes fins, utilizamos o método 
de coleta de dados mediante duas etapas: a 
primeira através da análise do: inquérito poli-
cial do caso, de reportagens, em observância 
dos termos do Protocolo de Palermo, biblio-
grafia e dados referentes ao tema pesquisado 
e; em paralelo, na segunda etapa, realizamos 
entrevistas com os atores envolvidos no caso 
em questão (Delegado de Policia responsável 
pelo inquérito policial). Os resultados prelim-
inares nos permite avaliar que a legislação 
brasileira, no tocante ao tráfico de pessoas, 
não se encontra em harmonia com Protocolo 
de Palermo, o que gera tanto uma confusão 
para os operadores de direito como debilita a 
ação de enfrentamento ao tráfico de pessoas. 
E também, revela a necessidade de evolução 
do Direito brasileiro, tanto na própria legis-
lação material como também na legislação em 
seu sentido formal, dando a entender que a 
problematização repercute não só especifica-
mente no caso em si, como também em todo 
ordenamento jurídico brasileiro.
 

PROUCA - UM COMPUTADOR POR 
ALUNO

Cristinajornalismo5@gmail.com

A escola não é mais o centro único de propa-
gação da informação, pois as novas tecnolo-
gias e seus avanços mudaram esse panorama. 
Os professores em seu ambiente escolar, não 
utilizam apenas louça e giz para passar con-
hecimento e conteúdo. Um Computador por 
Aluno, UCA, traz a discussão sobre a nova for-
mação do professor, ajudando a entender os 
temas em diferentes áreas de ensino. Em 2007, 
o UCA iniciou-se em cinco escolas brasileiras 
com o intuito de avaliar as tecnologias moveis 
em sala de aula e em 2010 iniciou-se a seg-
unda fase, propondo aos alunos e sua família 
acesso a informação, propondo a construção 
de uma sociedade humanizada e democrata. 
Implantado em escolas públicas com a finali-
dade de informatizar as práticas pedagógi-
cas, proporcionando conhecimento através 
de ferramentas como computador, televisão, 
blogs, etc. As escolas que adotam o PROUCA 
recebem um laptop por aluno e professor, in-
cluindo acompanhamento de profissionais da 
informática, como também é selecionado alu-
no monitor, escolhido pela escola para ajudar 
os professores e outros alunos. O município 
de Barra dos Coqueiros foi contemplado pelo 
UCA TOTAL, a partir de então, novos municí-
pios do interior de Sergipe foram inseridos no 
programa.A pesquisa   O impacto do PROU-
CA nas práticas docentes dos professores na 
primeira fase do ensino fundamental em Ser-
gipe , pauto-se em conhecer realidade sobre 
PROUCA em três escolas municipais de Ser-
gipe, realizando reuniões com o secretário de 
educação de cada município.Posteriormente 
criou-se um banco de dados com o ranking de 
desempenhos dos melhores e piores índices 
de educação, como também foram realizadas 
visitas a escolas. A Escola Municipal Antonio 
Francisco dos Santos, em Nossa Senhora da 
Glória, teve um aumento no índice do IDEB em 
relação aos anos passados. A Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Pedro Izidio de Ol-
iveira, de Tobias Barreto, não obteve aumento 
na taxa do IDEB m relação ao ano anterior. A 
Escola Municipal Professora Maria Elizete San-
tos, em Itabaiana, obteve o IDEB abaixo do 
ano anterior. Os índices de desenvolvimento 
do ensino nas escolas com o uso das TIC´S 
é baixa, demonstrando que as escolas não 
foram devidamente preparadas para receber 
o PROUCA.
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CURRICULO ESCOLAR E SABERES: 
CONTROLE E DISCIPLINA DO 

CONTEMPORÂNEO

Paula Barreto Doria Amado
Leonardo Leite de Andrade 

O presente projeto de Iniciação Científica que 
compõe um dos eixos do Projeto de Pesquisa: 
Escola e Contemporaneidade, financiado pelo 
CNPq   Edital Universal MCT/CNPq 14/2010, 
que contou com mais quatro projetos de Ini-
ciação Científica (IC, desenvolvidos ao longo 
dos últimos anos, pela orientadora Dina-
mara Garcia Feldens, que também coordena 
o Grupo de Pesquisa GPECS (Grupo de Pes-
quisa em Educação, Cultura e Subjetividades). 
A temática do projeto tem por foco discutir 
questões relacionadas ao Currículo Escolar, 
sua construção histórica, seus dispositivos de 
poder, no que diz respeito ao controle e a dis-
ciplina. Sendo assim, busca-se compreender o 
currículo, sobre seus métodos de operacional-
ização, suas práticas e sua utilização enquanto 
instrumento de modelização e uniformização 
do conhecimento que se produz, que de certo 
modo tende-se a construir um corpo/sujeito 
territorializado. Compreendemos o currículo 
enquanto construção social, e, analisando 
neste sentido, percebemos que ele vem ad-
quirindo mais características mecanicistas, 
maniqueístas e pragmáticas. Os fundamentos 
teóricos desta pesquisa se baseiam em filóso-
fos como Gilles Deleuze (1925-1995), Michel 
Foucault (1926-1984) e Félix Guattari (1930-
1992). Nesta direção, também se vale no cam-
po teórico-epistemológico de dois filósofos 
clássicos, B. Espinoza e F. Nietzsche, além de 
escritores brasileiros que vem a corroborar no 
estudo da temática, como Tomaz Tadeu da 
Silva e Sandra Corazza, refletindo sobre o cur-
rículo em seus escritos atuais. O objetivo da 
pesquisa é compreender o currículo em seus 
aspectos históricos e funcionais, enquanto 
agente produtor de saberes, especificamente, 
dos saberes que constituem a sociedade na 
contemporaneidade. Buscando viabilizar as 
análises dos saberes curriculares, pretende-se 
então através deste projeto refletir em base 
aos aspectos dos currículos escolares pert-
encentes ao Município de Aracaju/SE: um 
proveniente de uma escola pública e outro de 
uma instituição particular. Visando otimizar a 
percepção dos saberes e conhecimentos que 
ali estão implicados,  no que representam 
conhecimentos e práticas que viabilizam a 
construção dos saberes na formação do sujei-
to contemporâneo. Esta pesquisa tem caráter 

teórico, e pretende somar seus resultados, as 
demais pesquisas da orientadora na busca 
de compreender a Escola na Contemporanei-
dade; bem como servir de suporte conceitual 
e de fomento aos estudos desenvolvidos pelo 
Grupo de Pesquisa GPECS (Grupo de Pesquisa 
em Educação, Cultura e Subjetividades). 

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE 
TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO 

PARA PACIENTES COM 
LEISHMANIOSE VISCERAL EM 

REGIME HOSPITALAR

Jeferson Rodrigo Santos (Fisioterapia   
UFS / jeferson.fisio@yahoo.com.br), Lino 

Sérgio Rocha Conceição (Fisioterapia   UFS 
/ linosergiorocha@gmail.com), Juliana 

Dantas Andrade (Fisioterapeuta   HU/UFS / 
judantasandrade@yahoo.com.br), Gabriela 

Silva Correia (Coordenadora do serviço 
de fisioterapia   HU/UFS / gabi.fisio@
ig.com.br), Tássia Virgínia de Carvalho 
Oliveira (GEFis e Curso de Fisioterapia   
UNIT, tassinhafisio@yahoo.com.br), 

Lícia Santos Santana (GEFis e Curso de 
Fisioterapia   UNIT, licia2s@hotmail.com) 
e Paulo Autran Leite Lima (GEFis e Curso 
de Fisioterapia   UNIT, pauloautranlima@

gmail.com)

A leishmaniose visceral é uma doença para-
sitária de caráter grave e crônico, e a terceira 
mais incidente dentre as patologias infecto-
contagiosas e parasitárias no hospital univer-
sitário da Universidade Federal de Sergipe. 
Apesar disso, é observado que o atendimento 
fisioterapêutico não segue nenhum protocolo 
de tratamento. Sendo assim, objetivou-se com 
esse trabalho propor um protocolo consid-
erando as principais características da doença 
durante o regime hospitalar. Com base no per-
fil epidemiológico dos pacientes atendidos no 
hospital, foi realizada uma pesquisa de caráter 
descritivo e analítico sobre a leishmaniose 
visceral durante o período de setembro de 
2012 a maio de 2013. Nesse ínterim, foram 
coletados livros e artigos científicos da área 
de doenças parasitárias e fisioterapia hospita-
lar coletados nos acervos da Biblioteca Cen-
tral da Universidade Federal de Sergipe e da 
Biblioteca Jacinto Uchoa da Universidade Ti-
radentes. O conteúdo teórico foi complemen-
tado por pesquisa em meio digital, ligada a 
sociedades científicas, universidades e institu-
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tos de pesquisa priorizando-se artigos cientí-
ficos. A partir dos achados encontrados sobre 
os possíveis comprometimentos à saúde dos 
pacientes, foi realizado protocolo dividido em: 
Fisioterapia Respiratória, Fisioterapia Motora e 
abordagem para alta. As técnicas desobstru-
tivas selecionadas foram: posicionamento no 
leito, pressão expiratória, shaking, percussões 
pulmonares, vibrocompressão, drenagem 
postural, tosse, huffing e drenagem au-
togênica. As manobras de expansão pulmonar 
propostas foram: posicionamento, inspiração 
profunda, espirometria de incentivo, soluços 
inspiratórios, inspiração sustentada e com-
pressão-descompressão. As manobras cine-
sioterapêuticas selecionadas: tração cervical e 
lombar, alongamento de músculos acessórios 
da respiração, cinesioterapia geral, exercícios 
metabólicos e deambulação. Por fim, a abord-
agem para alta consistiu em orientar o retorno 
dos pacientes à comunidade e instrui-los a 
manter atividade no pós-alta. Desta maneira, 
pode-se evidenciar uma possível contribuição 
do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar 
no âmbito hospitalar, atuando na preven-
ção e tratamento de afecções pulmonares e 
dos comprometimentos cinético-funcionais 
decorrentes da leishmaniose visceral.
 

COMUNICAÇÃO DA ENFERMAGEM E 
OS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA

Maria Carla Melo de Santana (Acadêmica 
do Curso de Enfermagem, Universidade 

Tiradentes, carla87melo@hotmail.
com); Isabelle Christine Melo Correia 
dos Santos (Acadêmica do Curso de 

Enfermagem, Universidade Tiradentes, 
bellynha_christine@hotmail.com); Marilia 

Alves Freire (Acadêmica do Curso de 
Enfermagem, Universidade Tiradentes, 

marilia-alves2@hotmail.com); Co-
autor: Profª MSc. Carla Grasiela Santos 

de Oliveira (Curso de enfermagem, 
Universidade Tiradentes, carlagrasiela.

enfermeira@hotmail.com). 

INTRODUÇÃO: A comunicação da equipe de 
enfermagem e os usuários é um tema desa-
fiador devido às diferenças de como este é 
recebido e acolhido. Para o atendimento ser 
integral, o encontro com o usuário deve ser 
orientado pela capacidade do profissional 
de entender o sofrimento que se manifesta 
e o significado mais imediato de suas ações 

e palavras. Nesse contexto, o encontro deve 
ser efetivo, deixar de vigiar e controlar, para 
dar lugar à emancipação, à maior autonomia 
por parte dos sujeitos que sofrem ou que 
podem vir a sofrer (MATTOS, 2008). Portan-
to deve haver singularidade no atendimento 
a cada caso, fazendo com que o usuário se 
sinta singularizado, desfragmentado (PINHEI-
RO; MATTOS, 2006), apresentando brevidade 
na melhora do seu quadro clínico, gerando 
maior satisfação tanto para o usuário quanto 
para o profissional. OBJETIVO: Salientar a im-
portância da comunicação da enfermagem 
com os usuários através do atendimento sin-
gularizado. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
revisão bibliográfica onde a coleta de dados 
foi de acordo com os descritores: profission-
ais; saúde; usuários; a busca foi realizada na 
base de dados do Scientific Electronic Library 
Online (Scielo). RESULTADOS: Foi observada 
a importância da visão singular da equipe de 
enfermagem com relação ao atendimento do 
usuário, visto que, ao tratar o usuário como 
único no contexto do seu problema, há uma 
maior confiança por parte destes, em suas 
equipes, favorecendo consideravelmente na 
adesão ao tratamento, obtendo como res-
posta melhor prognóstico e maior satisfação, 
tanto da equipe de enfermagem quanto dos 
usuários que utilizam os serviços da unidade 
básica de saúde.
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RELAÇÃO ENTRE CIRCUNFERÊNCIA 
ABDOMINAL, ÍNDICE DE MASSA 

CORPORAL E A PRESSÃO ARTERIAL 
DOS MORADORES DO CONJUNTO 
ORLANDO DANTAS, ARACAJU   SE, 

BRASIL

Gilson Cardoso dos Santos Filho (Campus 
da saúde/UFS/ gilson.fisio@hotmail.com); 

Karina Conceição Gomes Machado de 
Araújo (Professora do Departamento de 
Morfologia/UFS/ kkkaraujo2006@yahoo.

com.br); Giulliani Antoniceli Moreira 
Brasileiro (Centro de Ciências Biológicas e 

da Saúde/UNIT/ giubrasileiro@yahoo.com.
br); Michelle Santos de Jesus (Fisioterapia-

UFS/ michellesj_fisio@hotmail.com); 
Elenilton Correia de Souza (Fisioterapia-
UFS/ elenilton2010@gmail.com); Olga 
Sueli Marques Moreira (Professora do 
Departamento de Fisioterapia/UFS/ 

marquesosm@yahoo.com.br

Introdução: Apesar de a hipertensão apre-
sentar método diagnóstico simples, estudos 
mostram que grande parte da população hi-
pertensa desconhece sua condição e não pro-
cura o devido acompanhamento e tratamento. 
A obesidade caracteriza um importante fator 
de risco para o surgimento da hipertensão. At-
ualmente, a obesidade é considerada o maior 
problema de saúde da sociedade moderna, 
visto que favorece o aparecimento de outras 
doenças crônico-degenerativas. Objetivo: Ver-
ificar a influência do índice de massa corporal 
e da circunferência abdominal sobre a pressão 
arterial na população do Conjunto Jornalista 
Orlando Dantas, na cidade de Aracaju   SE.  Mé-
todos: Estudou-se 399 indivíduos de ambos os 
sexos, faixa etária entre 20 a 60 anos ou mais. 
As variáveis estudadas foram pressão arterial, 
peso e altura para o cálculo do IMC, e a pe-
rimetria abdominal. Os sujeitos responderam 
a um instrumento de entrevista. A análise es-
tatística foi realizada através do programa Bi-
oestat versão 5.0 para descrever a distribuição 
percentual simples. Utilizou-se o teste G e o 
teste de Correlação Linear de Pearson. Resul-
tados: Os resultados mostraram, com base na 
soma dos valores percentuais dos indivíduos 
sem exames (239,04) que a maior parte da 
população é formada por indivíduos que não 
possui uma atenção adequada à saúde.  Com 
relação à associação entre PAS, PAD e CA ob-
servou-se que a maior parte dos indivíduos 
do sexo feminino, hipertensa quanto à PAS e 
PAD apresenta CA>88; quanto ao sexo mas-
culino, a maioria dos indivíduos, hipertensa 

quanto à PAS e PAD, apresenta CA>102. Com 
relação ao IMC, 36% da população entrevis-
tada, de ambos os sexos, apresentam sobre-
peso e 29%, obesidade. Com relação ao IMC, 
PAS e PAD observou-se que houve uma cor-
relação moderada, evidenciada pelos índices 
mais elevados de PAS e PAD nos indivíduos 
com IMC alto. Conclusão: O IMC e a CA au-
mentados afetaram de forma moderada a PAS 
e a PAD nos moradores do Conjunto Jornalista 
Orlando Dantas.

EXTRAÇÃO DE CAPSAICINOIDES 
PRESENTES EM FRUTOS DO GÊNERO 
CAPSICUM UTILIZANDO O MÉTODO 

CONVENCIONAL, EXTRAÇÃO 
ASSISTIDA POR ULTRASSOM E 
SISTEMA BIFÁSICO. 2013-2014

Lana Naiadhy Silva Santos (Farmácia - 
UNIT/lana_pharma@live.com); Poliane 

Lima Santos (Doutoranda Engenharia de 
Processos – UNIT/polianels@hotmail.com); 

Job Torres dos Santos (Farmácia – UNIT/
job_torres14@hotmail.com); Cleide Mara 

Faria Soares (Professora e Pesquisadora do 
PEP – UNIT e LPA – ITP/cleide18@yahoo.
com.br); Álvaro Silva Lima (Professor e 
pesquisador do PEP – UNIT e LPA – ITP/

aslima2001@yahoo.com.br).

Os frutos das pimenteiras do gênero Cap-
sicum pertencem à família das Solanáceas 
como o tomate, a berinjela e o jiló e são na-
tivos das regiões tropicais da América, entre-
tanto, atualmente são cultivados em todas 
as regiões do Brasil. A principal característica 
dos frutos deste gênero é a pungência decor-
rente da presença dos alcaloides pertencentes 
ao grupo dos capsaicinoides, em especial, a 
capsaicina. Este biocomposto possui vasta 
aplicação industrial como, por exemplo, para 
a fabricação de medicamentos, suplementos 
alimentícios com função termogênica e re-
pelente natural à insetos. Por esta razão, faz-
se necessário o aprimoramento e desenvolvi-
mento de técnicas para extração e purificação 
com maior eficiência e grau de pureza. Por-
tanto, este trabalho tem como objetivo extrair 
a capsaicina presente em pimentas do gênero 
Capsicum utilizando métodos convencionais, 
extração assistida por ultrassom e sistema 
aquoso bifásico. As pimentas malagueta (Cap-
sicum frutescens) foram higienizadas, sanitiza-
das e desidratas em estufa até peso constante. 



370 Anais 2013
Universidade Tiradentes

CiênCiAs HUmAnAs E sOCiAis APLiCADAs

Em seguida, foi a realizada a extração com sol-
vente a frio (convencional) utilizando 2-pro-
panol, 1-propanol, etanol, metanol, acetoni-
trila e água, como solventes. Primeiramente, 
foi verificado que a extração com partícula de 
16 Mesh de tamanho promoveu uma eficiên-
cia de 35% na extração. Avaliando os tipos de 
solventes, os resultados encontrados mostram 
que o 1-propanol (2,99 mg/g de pimenta seca 
madura e 2,68 mg/g de pimenta seca verde) 
apresentou a maior concentração de capsai-
cina, seguido pelo metanol (2,94 mg/g de pi-
menta seca madura e 2,55 mg/g de pimenta 
seca verde) e etanol (2,89 mg/g de pimenta 
seca madura e 2,65 mg/g de pimenta seca 
verde). Foram também realizadas extrações 
utilizando o método assistido por ultrassom 
sem agitação mecânica e notou-se que este 
não promoveu uma maior extração uma vez 
que os resultados utilizando o 1-propanol 
foram 2,29 mg/g de pimenta seca madura e 
1,67 mg/g de pimenta seca verde). Avaliando 
o efeito do grau de maturação das pimentas 
no conteúdo de capsaicina, os resultados mos-
traram que há diferença no teor de capsaicina 
entre os estágios e notou-se que ao mudar do 
estágio verde para o maduro, ocorre aumento 
na concentração de capsaicina. 

 

II NUTRIVERÃO 

Isabelle Brito Menezes (Nutrição/ 
Profª Práticas Extensionistas/ UNIT/ 
isabelleandradebrito@hotmail.com); 
Especialista em Gestão de Negócios.

A política de extensão universitária tem como 
desafio aproximar a universidade da comuni-
dade atráves de práticas sociais. A finalidade 
desse projeto foi conscientizar os frequen-
tadores da Barraca de Praia Paraíso do Baix-
inho, situada na Orla de Atalaia,  sobre uma 
mudança de hábitos alimentares com vistas 
ao bem estar e a boa saúde. A metodologia 
utilizada foi a realização de oficinas temáticas. 
Alimentos foram oferecidos para degustação. 
Todos produzidos com talos e cascas de frutas 
e verduras. O intuito foi informar a população 
acerca de seus beneficios nutricionais. Através 
de panfletos educativos, foram realizadas 
abordagens sobre os cuidados necessários 
com a saúde da pele. E, ainda, foram explica-
dos os riscos da exposição da pele ao sol, pre-
venindo doenças dermatológicas, tais como, 
o câncer de pele. Sinalizou-se também para a 

importância da ingestão de água diariamente. 
O público participante foi informado sobre a 
quantidade de gordura, sódio e açúcar nos 
alimentos industrializados, através dos rótulos 
das embalagens. Atividades recreativas foram 
desenvolvidas com o intuito de conscientizar 
pais e filhos acerca da importância em se ter 
uma alimentação mais saudável, com a in-
gestão de frutas. Os participantes tiveram afer-
idas suas medidas corporais, dentre as quais, a 
de circunferência abdominal, a do pescoço, a 
do IMC e a da pressão arterial. Com essas in-
formações, orientou-se os participantes a pro-
curarem manter medidas recomendadas pela 
Organização Mundial de Saúde. Do universo 
dos entrevistados, 92% nunca degustaram ali-
mentos produzidos com talos e cascas de fru-
tas e verduras. Os bolinhos feitos com casca 
de batata foram melhores aceitos que o bolo 
feito de banana. 73,52% afirmaram fazer uso 
de protetor solar quando vão a praia, destes, 
40% usam-no uma vez ao dia, e, 23,52% dis-
seram ficar mais de três horas expostos ao sol. 
Concluiu-se ser elevado o risco de câncer de 
pele e de queimadura solar. Em relação à in-
gestão de água, 76,47% afirmaram ingerir mais 
de um litro por dia, quando o recomendado é 
2,5 litros/dia. Em relação aos alimentos ingeri-
dos na praia, 53% disseram se alimentar de 
caranguejo, 31%, batata frita, 9%, pastel, 6%, 
frutas. Das bebidas, 75% afirmaram consumir 
cerveja, 12%, refrigerante, 7%, água, 3%, suco 
e 3%, água de coco. Surpreendeu à população 
a quantidade de açúcar no néctar de uva e a 
quantidade de gordura no pastel. As crianças 
que participaram conheciam bem as frutas 
e as utilizavam em seu cotidiano. Notória a 
preocupação dos pais em relação à alimen-
tação dos filhos. Dos participantes avaliados, 
67,08% estavam acima do ponto de corte de 
parâmetro da circunferência da cintura, apre-
sentando risco de doenças metabólicas rela-
cionadas à obesidade. 25% estavam acima do 
índice para a circunferência do pescoço, apre-
sentando risco de doenças cardiovasculares. 
Em relação ao IMC, 65% estavam acima do 
peso. Em relação ao índice da pressão arterial, 
54,7% estava ótima e 21,8%, hiper I. Esse é um 
projeto permanente do curso de Nutrição, que 
tem tido uma resposta bastante positiva, dos 
alunos envolvidos e da comunidade atendida.
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POSTURA, EQUILÍBRIO MUSCULAR E 
SUAS RELAÇÕES COM A LOMBALGIA 

EM ATLETAS DE CICLISMO.

Gustavo Emílio Menezes Coria (Fisioterapia 
– UNIT/gustavocoria_fisio@hotmail.com); 

Felipe Lima de Cerqueira (Professor De 
Fisioterapia – UNIT/flcerqueira@gmail.com)

O ciclismo é um dos esportes mais antigos 
e praticados do mundo, caracterizando-se 
como uma atividade física complexa, exig-
indo diferentes habilidades físicas. Durante a 
prática, o corpo adapta-se à postura assumida 
na bicicleta objetivando atingir um melhor de-
sempenho. Assim, o ciclista prioriza o treina-
mento de musculaturas relacionadas ao gan-
ho de potência e agilidade, negligenciando o 
trabalho de musculaturas fundamentais para a 
estabilização da cintura pélvica. O estudo ob-
jetivou avaliar as alterações posturais e dese-
quilíbrios musculares relacionados com a lom-
balgia em ciclistas. Foram analisados 10 atletas 
do sexo masculino com idade média de 24,6 
anos (± 4,5 anos), altura de 1,73 m (± 0,1m), 
peso médio de 66,4 Kg (± 6,7kg), resultando 
em um IMC de 22,1 (± 1,3kg/m2). O ângulo 
pélvico (AP) e lombar (AL), a flexibilidade mus-
cular dos flexores uni- (FFU) e bi-articulares 
(FFB) do quadril e dos músculos isquiotibiais 
(FI) foram quantificados através da avaliação 
da cinemática angular. A força lombar (FL) e 
abdominal (FA) foi mensurada através da di-
namometria. Os dados pessoais, esportivos, 
e a sintomatologia dolorosa foram colhidos 
através de questionário. Verificou-se que os 
atletas com maior grau de AP apresentaram 
maior angulação da curvatura lombar (r = 0,80; 
p < 0,01), apresentando assim uma correlação 
forte com as lombalgias (r = 0,70; p < 0,05). 
Houve também correlação forte e significativa 
entre FL e FA (r = -0,73; p < 0,05), entre FL e 
ângulo da coluna lombar (r = 0,74; p < 0,05), 
e FA e o ângulo da coluna lombar (r= -0,70; p 
< 0,05). Com base nos resultados, verifica-se 
que o desequilíbrio entre as forças da mus-
culatura lombar e dos abdominais apresen-
tam uma relação importante com anteversão 
pélvica e, consequentemente, com o aumento 
da lordose lombar nos atletas de ciclismo. Este 
desequilíbrio biomecânico parece estar diret-
amente ligado à alta ocorrência de lombalgias 
observadas nesta modalidade.

 

UTILIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA PRIME-
BOOST COMO MÉTODO VACINAL 
CONTRA A LINFADENITE CASEOSA

Mariene Ribeiro Amorim (Biomedicina 
- UNIT\ mariene.ramorim@gmail.com); 

Judson Wallace Rodrigues da Silva 
(Mestrado em Biotecnologia Industrial 
– UNIT\ judsonall_16@hotmail.com); 

Katharina Kelly de Oliveira Gama Silva 
(Biomedicina – UNIT\kate_olyver@

hotmail.com); Adriely Maria Oliveira 
Rocha (Biomedicina – UNIT\ adriely_
rocha@msn.com); Daniela Droppa 
Almeida (Mestre em Biotecnologia 
Industrial – UNIT\danieladroppa@

gmail.com); Francine Ferreira Padilha 
(Professora e Coordenadora do Mestrado 

em Biotecnologia Industrial – UNIT\ 
fpadilha@yahoo.com); Roberto Meyer 

(Universidade Federal da Bahia\ meyer@
ufba.br); Vasco Ariston de Carvalho 

Azevedo (Universidade Federal de Minas 
Gerais); Wanessa Lordêlo Pedreira 

Vivas (Doutorado em Biotecnologia 
– RENORBIO\wanessa_lordelo@unit.
br); Maria Lucila Hernández Macedo 

(Professora do Mestrado em Biotecnologia 
Industrial – UNIT\lucyherma@hotmail.

com); Isabel Bezerra Lima Verde 
(Professora do Mestrado em Biotecnologia 
– UNIT\ isabel_limaverde@yahoo.com.br)

A Corynebacterium pseudotuberculosis é o 
agente etiológico da linfadenite caseosa (LC), 
doença que acomete ovinos e caprinos e que 
leva a inúmeras perdas econômicas, uma 
vez que afeta pele, carne, carcaça, diminui a 
produção de leite e lã e causa subfertilidade. 
A alta prevalência da LC se dá pela resistência 
da bactéria a antibióticos e a certos ambientes. 
Atualmente, o melhor método para o controle 
da LC é a profilaxia, porém as vacinas comer-
ciais além de promoverem baixa proteção se 
tornam dispendiosas devido aos reforços anu-
ais necessários. Por se tratar de uma bactéria 
intracelular facultativa a utilização de proteínas 
recombinantes como método vacinal torna-se 
uma estratégia viável devido ao baixo custo e a 
resposta imune montada frente a esse antíge-
no, visto que é considerado dependente de lin-
fócitos T e os anticorpos atuantes são os mais 
eficazes da resposta humoral possibilitando a 
geração de células de memória. Um dos fatores 
do sucesso da imunização com esse tipo de 
vacina depende, principalmente, da natureza 
do antígeno e assim como a permanência do 
mesmo no organismo. O “prime-boost” (dose 
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inicial-reforço) tem sido bastante explorado 
dentro de um conceito de reforço heterólogo, 
possibilitando o maior contato do antígeno 
com o organismo, aumentando a probabilidade 
de uma resposta imunológica eficaz. Diante 
disso, o intuito desse trabalho é utilizar dois al-
vos recombinantes já conhecidos quanto a sua 
antigenicidade e imunogenicidade para utilizar 
a estratégia do primer boost aumentando a 
permanência e o contato com os antígenos no 
organismo, propiciando uma maior resposta 
imune contra linfadenite caseosa.

 

VULNERABILIDADE E INTEGRIDADE 
HUMANA NA RELAÇAO TERAPEUTA 

PACIENTE

Lara Louise Valadão Andrade (Curso de 
Fisioterapia / UNIT/lara_valadao@hotmail.

com); Layane Fernandes Ferreira (Curso 
de Fisioterapia / UNIT / lay_fisio@hotmail.

com); Raiane Santos do Nascimento 
(Curso de Fisioterapia / UNIT / raianee.s@

hotmail.com); Evandro Duarte de Sá 
(Docente Fisioterapia / UNIT / evandrosa@

yahoo.com.br)

(INTRODUÇÃO) Nesse trabalho, discute-se a 
vulnerabilidade de pacientes, entendida como a 
condição de risco em que uma pessoa se en-
contra, face a um conjunto de situações que a 
coloca em dependência ou carência, impossi-
bilitada de responder ou se defender com seus 
próprios recursos a dada demanda que vive e 
a afeta. Em situações de vulnerabilidade, tem-se 
em mente fragilidade ou condição do sujeito a 
ser prejudicado ou ofendido. A integridade hu-
mana baseia-se em um princípio moral que de-
fende que as pessoas devem ser tratadas como 
um fim em si mesmas, e não como um meio. 
Alguns fatores como a fome, a doença, a dor, 
a exploração são características de vulnerabili-
dade social. Na relação terapeuta paciente pode 
ocorrer situações de vulnerabilidade na medida 
em que pacientes não possam exigir o cum-
primento dos seus direitos ou não possam se 
defender contra forças cruéis estabelecidas por 
profissionais de saúde. (OBJETIVOS) Objetiva-se 
sensibilizar acadêmicos, profissionais de saúde 
e a sociedade em geral para a importância do 
respeito ao paciente, particularmente aqueles 
ditos vulneráveis, passíveis de usurpação da 
sua dignidade e integridade. (METODOLOGIA) 
O presente trabalho foi desenvolvido mediante 
desenvolvimento de pesquisa qualitativa ex-

ploratória para explicação do fenômeno em es-
tudo. Utilizou-se o processo de reflexão e análise 
da realidade através da utilização de métodos e 
técnicas para compreensão do conteúdo do ob-
jeto em estudo através da delimitação do tema, 
levantamento bibliográfico, leitura e análise de 
documentos. (RESULTADOS) É importante para 
o profissional de saúde entender cada pessoa 
em sua singularidade, como tendo necessidades 
específicas, e, assim, criando condições para 
que tenha maiores possibilidades para exercer 
sua vontade de forma autônoma. As modernas 
práticas no atendimento em saúde revisaram 
antigas posições de respeito absoluto ao 
saber técnico do profissional, que garantiam 
a este maior poder nas decisões terapêuti-
cas. Hoje, o equilíbrio entre o autoritarismo 
ou falta de decoro do profissional de saúde 
e o respeito à autonomia do paciente privile-
gia a consideração pela liberdade, responsa-
bilidade e capacidade do paciente em julgar 
e escolher ativamente junto aos profissionais 
de saúde quais são as práticas terapêuticas 
mais coerentes com suas prioridades. Cabe 
ao profissional de saúde assumir uma postura 
ética de respeito ao outro, de acolhimento do 
desconhecido, de respeito ao usuário, enten-
dido como um cidadão e não apenas como 
um consumidor de serviços de saúde.
 

ANÁLISE DA NECESSIDADE DE 
SAÚDE BUCAL DE ESCOLARES DO 

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 
SOCORRO-SE.

Simone Alves Guedes Garcez (prof.
simoneguedes@yahoo.com.br); Pedro 
Emanuel Ramos De Lima (pedro.uel@
hotmail.com); Izaura Beatriz Santos 

Pereira (izaa@gmail.com)

O objetivo desse estudo será analisar a con-
dição de saúde bucal de adolescentes em 
escolas públicas do município de Nossa Sen-
hora do Socorro-SE. A amostra para escolas 
públicas foi calculada em 540 adolescentes no 
intuito de assegurar a obtenção da amostra 
mínima calculada no plano amostral desta 
pesquisa, que foi baseado na população de 
alunos matriculados em escolas públicas es-
taduais de Socorro, divididos em dois estra-
tos, segundo a série cursada no ano da pes-
quisa (8º, 9º ano do ensino fundamental e 1º, 
2º do ensino médio), de acordo com infor-
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mações fornecidas pela Secretaria de Estado 
da Educação (SEED). A amostra obedecerá os 
critérios de aleatorização para amostragem 
probabilística, dentre as escolas da rede públi-
ca, dentro de cada bairro do município e dos 
alunos de 12 a 18 anos de idade efetivamente 
matriculados no ensino fundamental e médio 
e que estiverem presentes no dia dos exames, 
respeitando os critérios de inclusão e exclusão 
para seleção da amostra. Será utilizada uma fi-
cha clínica adaptada da Organização Mundial 
da Saúde para levantamento epidemiológico, 
com objetivo de reunir informações das ne-
cessidades de saúde bucal dos adolescentes. 
A análise estatística será descritiva com dis-
tribuição de freqüência da ocorrência da Cárie 
Dentária e Doença Periodontal por idade e 
sexo. Será realizada análise multivariada para 
análise da função das variáveis independentes 
sobre a variável dependente (ocorrência das 
doenças bucais). Os resultados desse estudo 
deverão contribuir para apontar as necessi-
dades de saúde bucal em adolescentes e as-
sim contribuir para políticas públicas de saúde 
e educação para o município de Nossa Sen-
hora Do Socorro. (PROBIC)

O TRABALHO DO SERVIÇO SOCIAL 
NO HOSPITAL REGIONAL SÃO 

VICENTE DE PAULA EM PROPRIÁ/SE

Katiane Victor de Oliveira (Serviço Social/
UNIT/katianevictor@hotmail.com); Pricylla 
Kariny Maria Rodrigues Moura (Preceptora 
de Estágio Supervisionado I e II em Serviço 
Social/UNIT/ pricyllasocial@hotmail.com); 
Luciana Góis Vieira (Serviço Social/UNIT/ 

lu_gois84@hotmail.com). 

O trabalho do Assistente Social no Hospital 
Regional São Vicente de Paula em Propriá Ser-
gipe é realizado de acordo com os Parâmetros 
para atuação de Assistentes Sociais na Política 
de Saúde (2010). Porém, o Assistente Social 
é um profissional de saúde que concretiza 
os direitos sociais, parte integrada da refor-
ma politica sanitária, conservando o Sistema 
Único de Saúde (1988), sendo através de seus 
instrumentais de trabalho que se realiza suas 
competências e atribuições em suas práticas 
profissionais no âmbito hospitalar. A pesquisa 
obteve seu inicio em agosto de 2013, se en-
contrando em pleno andamento, valendo res-
saltar, que seu objetivo primordial é analisar o 
trabalho do Serviço Social no Hospital Region-

al São Vicente de Paula, por meio de pesqui-
sas bibliográficas e visitas institucionais, afim, 
de adquirir as informações precisas para con-
cretização do presente trabalho, colaborando 
para a acessibilidade de informações para os 
estudantes de Serviço Social da UNIT, Campus 
Propriá. Na instituição em estudo encontra-
se em seu quadro de funcionários 04 (qua-
tro) profissionais de Serviço Social, obtendo 
a carga horária de 30 (trinta) horas semanais, 
nos períodos diurnos e noturnos. A rotina das 
atividades do Assistente Social no Hospital 
Regional São Vicente de Paula de Propriá dar-
se da seguinte maneira: diariamente são reali-
zadas visitas a maternidade para a verificação 
da ocupação dos leitos; cada parturiente re-
cebe orientação a respeito da caderneta de 
saúde da criança, sendo esta, fornecida pela 
instituição hospitalar; visita às enfermarias 
adultas e infantis; observação adulta e infan-
til e isolamento; coleta de informações sobre 
os pacientes: nome, idade, procedência, mo-
tivo da internação, nome do acompanhante, 
telefone para contato; todas as informações 
coletadas são escritas no Livro de Ata da Ma-
ternidade e de fluxo de pacientes dos leitos; 
no livro de transferência é descrito o nome do 
paciente, data, hora e local da transferência, 
motivo e nome do médico responsável; no 
Livro de Registro de Óbitos são coletados da-
dos do paciente, causa da morte e nome do 
médico que fez a Declaração de Óbito (DO). 
Com o andamento da pesquisa mostrou-se 
que o Serviço Social no Hospital Regional São 
Vicente de Paula possui um trabalho amplo e 
relevante para que seja cumprida a missão da 
instituição que é promover um atendimento 
humanizado e eficiente. (PROBIC)

ANÁLISE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE 
BUCAL DE ADOLESCENTES EM 

ESCOLAS PÚBLICAS EM BARRA DOS 
COQUEIROS-SE.

Eleonora de Oliveira Bandolin Martins - 
eleonoramartins2@hotmail.com / Pedro 
Emanuel Ramos de Lima - pedro.uel@

hotmail.com

O objetivo desse estudo será analisar a con-
dição de saúde bucal de adolescentes em es-
colas públicas do município de Barra dos Co-
queiros. A amostra para escolas públicas foi 
calculada em 498 adolescentes, no intuito de 
assegurar a obtenção da amostra mínima cal-
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culada no plano amostral desta pesquisa, que 
foi baseado na população de alunos matricu-
lados em escolas públicas estaduais de Barra 
dos Coqueiros, divididos em dois estratos, se-
gundo a série cursada no ano da pesquisa (8º, 
9º ano do ensino fundamental e 1º, 2º do en-
sino médio), de acordo com informações for-
necidas pela Secretaria de Estado da Educação 
(SEED). O plano amostral obedecerá ao critério 
aleatório da seleção de escolas da rede públi-
ca, dentro de cada bairro do município e dos 
alunos de 12 a 18 anos idade, efetivamente 
matriculados no ensino fundamental e médio 
e que estiverem presentes no dia dos exames, 
respeitando os critérios de inclusão e exclusão 
para seleção da amostra. Será utilizada uma fi-
cha clínica adaptada da Organização Mundial 
da Saúde para levantamento epidemiológi-
co, com objetivo de reunir informações das 
condições clínicas bucais dos adolescentes. 
A análise estatística será descritiva com dis-
tribuição de freqüência da ocorrência da Cárie 
Dentária e Doença Periodontal por idade e 
sexo. Será realizada análise multivariada para 
análise da função das variáveis independentes 
sobre a variável dependente (ocorrência das 
doenças bucais). Os resultados desse estudo 
deverão contribuir para apontar as condições 
de saúde bucal em adolescentes de acordo 
com suas necessidades e assim contribuir para 
políticas públicas de saúde e educação para o 
município de Barra dos Coqueiros SE.(PROBIC) 

ABORDAGEM DA ATUAÇÃO 
DOS ANTIOXIDANTES COMO 

NEUROPROTETOR NA DOENÇA DE 
PARKINSON

Raquel Nunes da Mota/
raquelnunesmota@hotmail.com), 
Isa Barreto Dória/isabdf@gmail.

com),  Samia Camilla Timani/ samia_
camilla@hotmail.com),

A doença de Parkinson (DP) acomete estru-
turas do sistema nervoso central, chamados 
núcleos da base. É uma patologia neurode-
generativa, isto é, destruição progressiva e ir-
reversível dos neurônios dopaminérgicos da 
via nigroestriatal, pela qual as informações 
são enviadas da substância negra ao corpo 
estriado. Uma classificação clara de neurode-
generação pode basear-se nas principais al-
terações neuropatológicas, ou seja, presença 
de componentes proteicos anormais que se 

acumulam no cérebro, levando à perda neu-
ronal. Os radicais livres são moléculas as quais 
sua ultima camada de valência possui numero 
ímpar de elétrons, este não emparelhamento 
de elétrons da última camada confere alta 
reatividade a essas moléculas.  Os radicais de 
oxigênio tem um papel de defesa à micro-
organismos invasores e à células tumorais, 
porém podem representar uma ameaça ao 
organismo pelo fato de que podem danificar 
estruturas dos lipídios, DNA e RNA. O organ-
ismo possui um sistema de defesa que regula 
e equilibra essa reatividade. São produzidas 
enzimas, proteínas quelantes de metais e an-
tioxidantes que previnem as lesões causadas 
por Espécies Reativas de Oxigênio (ROS), ou 
radicais livres. Quando a quantidade de oxi-
dantes excede a capacidade de remoção de 
ROS, ocorre então o estresse oxidativo, ou 
seja, a o aumento da formação de ROS e 
reações relacionadas a oxidantes. O acúmulo 
de substâncias das reações oxidativas pode 
contribuir para a formação de doenças neu-
rodegenerativas como Alzheimer e Doença de 
Parkinson. Este estresse tem maior probabili-
dade de ocorrência no cérebro, devido a uma 
série de fatores que determina alto consumo 
de O2, níveis baixos de antioxidantes, capaci-
dade da microglia de produzir ROS, presença 
de enzimas que produzem H2O2 (ROS), alta 
concentração de neurotransmissores auto-
oxidativos (dopamina, noradrenalina) que 
reagem com 02 produzindo ROS, entre outros. 
Um aliado para contra os efeitos dos radicais 
livres e seu processo de oxidação é a atuação 
dos antioxidantes que vem agir contra os da-
nos ocorridos nestes eventos nas células cer-
ebrais ligadas a doença de Parkinson e outras 
patologias degenerativas. Funcionam como 
bloqueadores  das ações dos processos óxido-
redutivas, desencadeados pelos radicais livres, 
mesmo em baixas concentrações. Os antioxi-
dantes são comumente classificados em en-
zimático, composto pelas enzimas produzidas 
no organismo, e o não-enzimático, fazendo 
parte deste grupo as vitaminas e substâncias , 
flavonóides, entre outros. Este trabalho dá en-
foque na importância das vitaminas neste pro-
cesso de retardamento e bloqueio da atuação 
dos radicais livres, na proteção neuronal, re-
duzindo o estresse oxidativo das  células cer-
ebrais ligadas a doença de Parkinson e outras 
patologias degenerativas. 
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CARACTERÍSTICAS 
HISTOMORFOLÓGICAS DE 

MÚSCULOS ESPÁSTICOS EM 
MODELO EXPERIMENTAL DE LESÃO 
MEDULAR TRATADOS COM ÓLEO 

ESSENCIAL DA ALPINIA ZERUMBET, 
ZINGIBERACEAE

Mayanna Machado Freitas (Curso de 
Enfermagem  UNIT e LBPN/ITP/UNIT/
PROBIC, mayanna_machado@hotmail.
com), Jessica Adriene Santos (Curso de 
Fisioterapia  UNIT e LBPN/ITP/UNIT/

PROBIC, kinha_adriene@hotmail.com) e 
Edna Aragão Farias Cândido (Professora 

pesquisadora do LBPN/ITP e UNIT, 
ednaaragao1@globo.com) 

O traumatismo raquimedular (TRM) como 
uma das doenças que mais atingem a socie-
dade moderna, apresentando incidência de 
cinco a seis mil casos a cada ano no Brasil. De 
etiologia incapacitante, é uma lesão que de-
sencadeia espasticidade em sua fase crônica, 
levando ao aumento do tônus muscular, pre-
sença de espasmos e clônus. Existem trata-
mentos alopáticos que amenizam o quadro 
dessa doença, porém, com o progresso da 
ciência, nos últimos anos têm-se verificado o 
efeito positivo na utilização de produtos natu-
rais, contribuindo para a saúde da população. 
Dessa forma, o objetivo é avaliar as alterações 
morfohistológicas do tecido muscular estriado 
espástico em ratos induzidos com lesão mus-
cular com a utilização do Óleo essencial de 
Alpinia zerumbet. Trata-se de uma pesquisa 
do tipo experimental com estudo pré-clínico, 
onde serão utilizados 18 ratos da raça Wistar, 
submetidos à indução de lesão medular. Os 
animais serão divididos em 3 grupos respec-
tivamente: grupo 1 com dose 0,05ml/2Kg de 
OEAz aplicado no local da lesão cirúrgica, 
grupo 2 com dose 0,05ml/2Kg de OEAz apli-
cado pelo método de gavagem e grupo 3 
será o grupo controle. Após protocolo de 
tratamento, serão realizadas a avaliação fun-
cional e análise morfológica do colágeno. Os 
dados serão analisados com a utilização do 
teste ANOVA ONE WAY e o pós-teste Tukey. 
É possível que a utilização do óleo essencial 
derivado das folhas verdes da Alpinia zerum-
bet, influencie na diminuição do tônus muscu-
lar, além de alterações histomorfológicas, de 
colágeno das patas traseiras dos ratos. Caso 
este propósito ocorra, serão iniciadas novas 
pesquisas para maiores elucidações e com-
plementações das pesquisas já executadas. 
(PROBIC)

AVALIAÇÃO DA AÇÃO 
REGENERADORA TECIDUAL 

SUBMETIDA AO TRATAMENTO DE 
VACUOTERAPIA OU ÓLEO ESSENCIAL 

DA ALPINIA ZERUMBET

Danielle Souza de Santana (danielle.
souza@hotmail.com); Tyara Wanderley 

Costa Fonseca (tyarawcosta@gmail.com); 
Stephanie Firmo Costa Rosa (stephanie.

rosa@hotmail.com); Licia Santos Santana 
(licia2s@hotmail.com); Edna Aragão Farias 

Cândido (edna_aragao1@globo.com); 
Andréa Vasconcelos Machado (andrea_

vasconcelos@unit.br)

INTRODUÇÃO: Durante o processo de 
reparação cutânea ocorrem respostas fisi-
ológicas ao trauma com a finalidade de repa-
rar a perda tegumentar. A escolha do OEAz 
como matéria prima para ser utilizado no 
tratamento de cicatrização e reparação tecid-
ual é baseada em estudos que demonstram a 
característica antiinflamatória e a vacuoterapia 
por prevenir a fibrose e acelerar o processo 
de cicatrização. Com a finalidade mostrar a 
eficácia do método vacuoterapia no processo 
cicatricial de lesões cutâneas e continuar os 
estudos da atividade farmacológica do OEAz, 
o Laboratório de Produtos Naturais e Biotec-
nologia do Instituto de Tecnologia e Pesquisa 
da Universidade Tiradentes, dar-se continui-
dade com esse estudo pré-clínico. OBJETIVO: 
Avaliar a ação regeneradora tecidual submeti-
da ao tratamento de vacuoterapia ou óleo 
essencial da Alpinia zerumbet. METODOLO-
GIA: Serão utilizadas 12 ratos da raça Wistar, 
com 5 semanas de idade e ambos os sexos 
provenientes do Biotério da Universidade Ti-
radentes. Serão 03 grupos sendo 01 grupo 
controle e 02 grupos tratados. Os grupos trat-
ados com dose de 0,1mL/100g de OEAz e vac-
uoterapia com pressão de -40mmHg, serão 
submetido a leitura no 15º dia. Para a análise 
quantitativa, os resultados serão analisados 
utilizando ANOVA unicaudal com post hoc de 
Dunnett ou Turkey, onde p<0,05. RESULTA-
DOS: Espera-se que a lesão cutâneas tratada 
com o OEAz e vácuo possa apresentar uma 
análise histológica diferenciada do grupo con-
trole, uma vez que estes vem sendo apresen-
tado com ação anti-inflamatória e reparativa 
que irá influenciar diretamente no processo 
cicatricial. Caso isso não ocorra serão iniciados 
outros estudos com intenção de comprovação 
do método e de futuro bioproduto. (PROBIC)
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O COMPROMETIMENTO COM 
O PROCESSO EDUCATIVO: UM 

ESTUDO COM PROFESSORES DA 
UNIVERSIDADE TIRADENTES (SE)

SILVA, Martina Indira Jesus da (Psicologia  
Bolsista PROBIC  martina_indira@hotmail.

com); SANTOS, Itana Kaléia Araújo 
Carneiro dos (Psicologia  Voluntária 

PROVIC  itana.kaleia@hotmail.com); CO-
AUTOR: NERY, Matheus Batalha Moreira 

(matheusbatalha@ig.com.br).

A presente pesquisa parte do estudo acerca 
do construto comprometimento a fim de ana-
lisar, através do seu conceito, as relações dos 
professores com a Universidade Tiradentes 
(SE). Esse construto possibilita a compreensão 
da relação desenvolvida entre trabalhador  or-
ganização, como também as dimensões que 
compõem a vinculação afetiva e, por con-
seguinte, o conjunto de intençoes compor-
tamentais dos colaboradores. Objetivou-se, a 
partir desse estudo, investigar o comprome-
timento dos professores com  a Universidade 
Tiradentes, por meio do processo educativo. 
Tendo como finalidade a compreensão que 
aqueles têm do trabalho pedagógico que 
realizam. A metodologia empregada para 
a coleta de dados foi a adaptação da Escala 
de Intenções Comportamentais de Compro-
metimento Organizacional (EICCO), que obe-
dece a todos os parâmetros de fidedignidade 
que se faz necessário em um instrumento de 
pesquisa. Os dados obtidos a partir da Escala 
foram tabulados no programa estatístico SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences). Por 
meio da escala EICCO, foram analisados 05 fa-
tores de comprometimento: participação, de-
sempenho, empenho, permanência e defesa, 
conjuntamente, fatores que identificam a que 
tipo de vinculação os professores estabelecem 
com a instituição de ensino. Como parte dos 
resultados dessa pesquisa, foi evidenciado 
que, dos respondentes, 27,7% trabalham na 
instituição há um tempo de 8 a 15 anos, mas 
ocorre ainda uma rotatividade de funcionári-
os, pois, 23,4% atuam na instituição acerca de 
1 a 3 anos. Constatou-se ainda, que há exclu-
sividade laboral de 90,4% dos colaboradores 
à instituição e que todos os fatores de modo 
geral encontram-se acima da média, a qual 
tem mais representatividade nos fatores, nes-
sa ordem, participação, desempenho e defesa 
com médias acima de 5 pontos (sendo que a 
escala varia de 1 a 7 pontos). Percebeu-se des-

sa forma, que o comprometimento pode ser 
potencializado nessa organização, visto que 
os funcionários já apresentam um alto nível de 
comprometimento, no entanto, a partir desse 
estudo tornou-se aparente alguns fatores que 
contribuem para o não comprometimento dos 
colocaboradores com a instituição e que po-
dem servir para discutir junto a mesma alter-
nativas estratégicas de mudanças. Salienta-se 
ainda, que os resultados adquiridos na pes-
quisa podem colaborar para o conhecimento 
científico acerca do comprometimento or-
ganizacional em instituições de ensino supe-
rior, como também à Psicologia do Trabalho e 
áreas afins. (PROBIC)

ESTUDO DE CASO SOBRE A 
RELAÇÃO PROFESSOR ALUNO NO 
ENSINO SUPERIOR: UM RELATO 
NO CURSO DE LICENCIATURA DE 

UMA FACULDADE PARTICULAR DE 
SERGIPE

Laudelino Luiz Castro Tanajura (Estudande 
de Pos-graduação Didática do Ensino 
Superior-(FSLF)professorlaudelino@

ig.com.br; Éverton da Paz Santos 
(Estudante de Pós-Graduação-NPGECIMA/

UFS)eda-paz@hotmail.com; Givanildo 
Batista da Silva - (Professor de Química 
- SEED-SE/(CEPHAR-SE) givanildoufs@

hotmail.com; José Carlos Menezes 
(Professor de Química - SEED-SE) 

profjc13@gmail.com

Sabe-se que a prática da docência exige do 
educador uma ação consciente das ativi-
dades que exerce em sua sala de aula, refletir 
sobre a sua prática, sem dúvida os levaria a 
elaborar seu trabalho didático-pedagógico de 
forma a despertar no aluno habilidades que 
os capacite, a provocar, a desafiar, de conta-
giar, de despertar o desejo, fazendo com que 
ele realize por meio da interação educativa a 
construção e formação do seu próprio con-
hecimento. Observa-se que um dos temas 
mais recorrentes nos meios acadêmicos, é a 
importância da convivência saudável e mo-
tivadora que deve existir entre professores e 
alunos, logo, o presente trabalho tem como 
objetivo relatar uma experiência, a partir de 
uma análise da prática docente de professores 
no contexto de um curso noturno de licen-
ciatura em uma faculdade particular de Araca-
ju-SE. Para desenvolver a pesquisa, utilizamos 
como instrumento o método da observação 
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in loco, tendo como objetos de análise dois 
professores e os alunos de duas turmas, 1º e 
2º períodos respectivamente.Como referên-
cias de discussão e análise trabalhamos na 
perspectiva de Libâneo (2011) o qual afirma 
que o professor precisa juntar a cultura geral, 
a especialização disciplinar e a busca de con-
hecimentos conexos com sua matéria, porque 
formar o cidadão hoje é, também, ajuda-lo 
a se capacitar para lidar praticamente com 
noções e problemas surgidos nas mais vari-
adas situações, tanto do trabalho, quanto 
sociais, culturais e éticas. Como também os 
ideais de Freire (2007) afirmando que o ideal 
na prática docente são professores sem receio 
de expressar sua afetuosidade, ¿é preciso não 
ter medo do carinho [...]. Só os mal-amados e 
as mal-amadas entendem a atividade docente 
como um que fazer de insensíveis, de tal ma-
neira cheios de racionalismo que se esvaziam 
de vida e de sentimentos¿. Os resultados ob-
servados diante da avaliação dos depoimen-
tos coletados apontam para uma reflexão no 
processo de formação do professor, no sen-
tido de avaliar sua prática educativa, ou seja, o 
seu fazer pedagógico.

O OLHAR DO PSICÓLOGO PERITO 
JUDICIÁRIO SOBRE A SÍNDROME 

DE ALIENAÇÃO PARENTAL E SUAS 
IMPLICAÇÕES PSICOSSOCIAIS

Ingrid Violetta Rodrigues Mendes 
(ingridviolettarma@hotmail.com); Sátya 
Prata Paixão (satya_prata@hotmail.com); 
Juliana Teles Silva (juliana_teles.hand@

hotmail.com)

O presente trabalho monográfico pretende 
abordar o evento denominado Síndrome de 
Alienação Parental (SAP), em que um genitor 
¿treina¿ a criança para romper os laços afetivos 
com o outro genitor, através de uma campanha 
difamatória, ocasionando sérios efeitos no in-
fante; e como conseguinte configura-se num 
tema complexo, sistêmico e atual no meio de 
estudos acadêmicos. Além disso, nesta revisão 
bibliográfica enfatiza-se a atuação do psicólo-
go perito judiciário neste contexto enredado 
pela SAP, cuja função está atrelada à apuração 
dos fatos, fornecimento de laudos e pareceres, 
tendo assim, como papel primordial dar um su-
porte ao juiz nas decisões legais nos casos em 
que o mesmo for convocado. Para melhor ex-
planação, ilustrou-se de maneira linear aspec-
tos referentes à família, sua origem e evolução; 

para percorrer todo trajeto indubitavelmente 
tornou-se necessário descrever os processos 
oriundos das relações matrimoniais, abarcando 
o histórico, conceitos, até chegar na dissolução 
conjugal, que é um fator antecedente às dis-
putas de guarda, bem como um possível des-
encadeador do tema abordado. Desse modo, 
para delinear de forma abrangente a temática, 
analisou-se um caso verídico no âmbito do erro 
pericial, bem como fragmentos de depoimen-
tos do site e do documentário ¿A Morte Inven-
tada¿, que ratificam a teoria exposta. Assim, 
percebeu-se a carência de material científico nas 
instâncias da Psicologia e do Direito, o que de-
nota a necessidade de se buscar e expandir o 
olhar crítico-reflexivo para esta questão. Quan-
to às contribuições, espera-se que este estudo 
propicie o aprimoramento das percepções para 
que alcancem novas perspectivas à respeito das 
problemáticas existentes no contexto referido.

CRIME DE CORRUPÇÃO: UMA 
VISÃO CRÍTICA DOS JULGADOS DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE

Matheus Oliveira Garcia (theus.garcia26@
gmail.com); Bruno Luis Carvalho Oliveira 

(brunoluis.se@gmail.com)

Este trabalho está sendo produzido através do 
Projeto de Iniciação Científica 2013/2, PROBIC/
UNIT. Os autores são integrantes do Grupo de 
Pesquisa de Execução Penal Do Diretório de Pes-
quisa do CNPq com o apoio da Universidade 
Tiradentes, o projeto intitulado ¿Crime de cor-
rupção: uma visão crítica dos julgados do Tribu-
nal de Justiça de Sergipe” O projeto tem como 
objetivo analisar as principais jurisprudências so-
bre o crime de corrupção julgados pelo Tribunal 
de Justiça de Sergipe, tendo como referência os 
dados dos processos das duas Câmaras Crimi-
nais do referido Tribunal, registrados nos últimos 
5 (cinco) anos. Serão analisados os julgados que 
tratam de crimes de corrupção passiva ¿ art. 317, 
CP(praticado por funcionário público) e corrup-
ção ativa ¿ art. 333, CP(praticado por particular), 
como também o crime de concussão ¿ art. 316, 
CP (praticado por funcionário público) para que 
se possa traçar o perfil dos criminosos corruptos 
e corruptores de Sergipe, buscando-se analisar as 
penas aplicadas, os efeitos da condenação, além 
dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal, 
em especial, a progressão de regime. Objetiva-se, 
através das pesquisas e dados estatísticos, traçar 
um panorama do crime e das condenações por 
corrupção no Estado. Temos também como ob-
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jetivo verificar se o benefício da progressão de 
regime é aplicado para esses criminosos e se há 
o cumprimento da exigência legal de que a pro-
gressão de regime está condicionada a reparação 
do dano, conforme art. 33 §4º do Código Pe-
nal. Diante do exposto, conclui-se a relevância 
da pesquisa, pois o crime de corrupção é um 
mal que atinge a sociedade brasileira e deve ser 
coibido e evitado. No estudo inicial será utilizado 
o método qualitativo, diante da coleta de dados 
através dos julgados existentes no Tribunal de 
Justiça do estado de Sergipe, julgados nos últi-
mos 5 (cinco) anos, tendo como objetivo prin-
cipal traçar um perfil desses criminosos, analisar 
as penas aplicadas, partindo-se da avaliação da 
incidência dos principais delitos de corrupção e 
relacionando com os institutos previstos na LEP, 
especialmente o de progressão de regime. Os 
pesquisadores farão coletas dos julgados pelo 
site do Tribunal de Justiça, identificando quais os 
processos que tratam dos crimes de corrupção, 
para que se possa fazer uma análise aprofundada 
desses julgados. Por fim, vale ressaltar que após 
a fase de realização da coleta dos dados, iniciará 
a fase de análise desses dados. Diante disso, se 
conduzirá para um estudo teórico com o auxílio 
de uma pesquisa bibliográfica, tendo como mar-
co as obras dos doutrinadores Guilherme de Sou-
za Nucci, Rogério Greco, Julio Fabbrini Mirabete, 
Eugenio Raúl Zaffaroni, Cézar Roberto Bitencourt. 
Além disso, se terá como base outros livros, anais, 
artigos, jurisprudências, legislações, revistas, etc., 
tanto de âmbito nacional quanto estadual.

A ADMINISTRAÇÃO NA CONDUÇÃO 
DA SOCIEDADE MODERNA: MELHOR 

FORMA, MENOR CUSTO, MAIOR 
EFICÁCIA

Elaine Cristina da Conceição (Curso de 
Fisioterapia / UNIT / elaine_atriz2@

hotmail.com); Dafne de Souza 
Nascimento (Curso de Fisioterapia / UNIT 
/ dafnedesouza@hotmail.com); Luanna 
Carolina Montenegro Nobre (Curso de 
Fisioterapia / UNIT / luanna.nobre18@
hotmail.com); Marielen Araújo Barbosa 
Souza (Curso de Fisioterapia / UNIT / 
www_hellen@hotmail.com); Evandro 

Duarte de Sá (Docente Fisioterapia / UNIT 
/ evandrosa@yahoo.com.br)

(INTRODUÇÃO) O fenômeno da ciência ad-
ministração adentra o cenário universal como 
fator organizacional indispensável para a so-
ciedade moderna. A administração não é um 

fim em si mesmo, mais um meio de realizar 
as coisas da melhor forma possível, menor 
custo e maior eficácia. Para que ocorra as 
três vertentes referidas faz-se necessário a 
formulação de estratégias e fixação de me-
tas pré-estabelecidas a serem alcançadas. 
Tendo como seu princípio norteador a satis-
fação das necessidades individuais e coleti-
vas em detrimento a determinados serviços 
que estão presentes em variados segmentos 
da sociedade, no decorrer do desenvolvi-
mento humano e tecnológico surgiu a ne-
cessidade constante por inovações. Diante 
da condução e modernização a que se en-
contra a sociedade, se exige cada vez mais 
novas formas de organização de mercado 
para que as empresas possam estar inseri-
das no mundo corporativo. A ciência da 
Administração pode fornecer uma grande 
contribuição nesse sentido. (OBJETIVOS) 
Objetiva-se com o presente trabalho posi-
cionar a administração como uma ciência 
necessária para a condução eficiente da 
sociedade moderna. (METODOLOGIA) O 
presente trabalho foi elaborado mediante 
desenvolvimento de pesquisa qualitativa ex-
ploratória. Utilizou-se o processo de reflexão 
e análise para compreensão do conteúdo do 
objeto em estudo através da delimitação do 
tema, levantamento bibliográfico e leitura. 
(RESULTADOS) Pudemos observar que os 
países desenvolvidos são melhor adminis-
trados. Como o administrador não é execu-
tor, mas o responsável pelo trabalho de pes-
soas subordinadas, ele não pode cometer 
erros ou arriscar apelando para estratage-
mas de ensaio e erro, já que isso implicaria 
conduzir seus subordinados pelo caminho 
menos indicado. A administração modifica a 
cultura organizacional existente nas empre-
sas, o administrador deixa marcas profundas 
na vida das pessoas, na medida em que lida 
com elas e com seus destinos dentro da em-
presa. A administração funciona como em 
elo entre a sociedade e as empresas catal-
isando as necessidades especiais e transfor-
mando simples invenções em negócios de 
sucesso,além dessa compreensão podemos 
falar do espírito empreendedor que alguns 
candidatos a empresários de sucesso apar-
tirde uma necessidade social. Concluímos 
com esse trabalho que é praticamente pos-
sível, também, criar uma organização sem o 
mínimo de administração, mas é impossível 
mantê-la sem administrá-la.
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PRECONCEITO SOCIAL: 
DESIGUALDADE SOCIAL

Ana Valéria Santos Belmont (Serviço 
Social - UNIT / ana_humilde@hotmail.

com); Laryssa Layanne de Oliveira Santana 
(Serviço Social - UNIT/ laryssalayanne@

hotmail.com); Natália de Oliveira Pinheiro 
(Serviço Social - UNIT/ natybeby@
hotmail.com); Cítia Ayslan Santos 

da Conceição (Serviço Social - UNIT/ 
citiaeclay2012@hotmail.com); Msc. 

Camila Souza Pinto Marinho (Professora 
do curso de Serviço Social ¿ UNIT / 

camila_2903@hotmail.com).

O preconceito social se baseia na divisão 
social de classes, isto é, relaciona os indi-
víduos de acordo com a sua estrutura sócio-
econômica. A desigualdade social, em seu 
aspecto econômico, dada pela distribuição 
desigual de renda, seria o motivo pelo qual 
o preconceito social vem crescendo atual-
mente, pois esta trás problemas como: de-
semprego, educação precária, falta de aces-
so a serviços de qualidade, diferenciação 
entre rico e pobre, dentre outros. Porém, 
as desigualdades sociais não se fundamen-
tam apenas no cunho econômico, abrange 
também o preconceito de sexo, raça, na-
cionalidade, tão presentes hoje em nossa 
sociedade. O presente trabalho tem por 
objetivo estudar o preconceito social, ana-
lisando a relação deste com a desigualdade 
social. A pesquisa foi realizada por meio de 
estudos bibliográficos e artigos disponíveis 
na internet. Com esta pesquisa foi possível 
verificar que o preconceito social não se 
relaciona apenas à diferença, rico e pobre, 
mas também à forma como o indivíduo é 
visto na sociedade, o status social, o nível 
de escolaridade e moradia, os serviços que 
tem acesso etc.

CONDIÇÕES DE TRABALHO DO 
ASSISTENTE SOCIAL NO ÂMBITO 

SÓCIO-JURÍDICO

Ana Valéria Santos Belmont (Serviço 
Social - UNIT / ana_humilde@hotmail.

com); Laryssa Layanne de Oliveira Santana 
(Serviço Social - UNIT / laryssalayanne@

hotmail.com); Natália de Oliveira Pinheiro 
(Serviço Social - UNIT/ natybeby@hotmail.

com); Heloyse Mara Costa Pinto Luz 
(Serviço Social ¿ UNIT / heloysemara@bol.

com.br); Dra. Jane Cláudia Jardim Pedó 
(Professora do curso de Serviço Social / 

UNIT/ janepedo@ig.com.br)

O trabalho do assistente social é constituído 
pela articulação do objeto e ações direciona-
das com base no compromisso, ampliação e 
garantia de direitos, onde estes exigem políti-
cas e projetos sociais. No âmbito sócio-juríd-
ico o profissional estuda a situação, realiza 
uma avaliação e emite um parecer por meio 
do qual, aponta medidas sociais e legais que 
poderão ser tomadas. O presente trabalho tem 
por objetivo estudar as condições de trabalho 
do assistente social no âmbito sócio-jurídico, 
analisando assim o contexto histórico da atu-
ação do profissional na área, os instrumentas 
técnico- operativos, bem como os espaços de 
atuação. A pesquisa, ainda em fase de anda-
mento, está sendo realizada por meio de es-
tudo bibliográfico e com artigos disponíveis 
na internet, que falavam da atuação do as-
sistente social no âmbito sócio-judiciário, pos-
sibilitando a análise da atuação profissional na 
esfera citada. O trabalho do assistente social 
no âmbito sócio jurídico começou formal-
mente junto a Justiça da Infância e da Juven-
tude, passando a ocupar o espaço de perito 
da área social, atuando inicialmente como es-
tagiário ou como membro do Comissariado 
de Vigilância. Na atualidade observa-se que os 
objetivos do assistente social na esfera jurídica 
relacionam-se á apresentar subsídios técnicos 
para decisão dos juízes, diagnosticarem a re-
alidade social da família e sua problemática, 
além de realizar perícia social mediante aval-
iação diagnosticada.

SÃO CRISTÓVÃO COMO 
PATRIMÔNIO HISTORICO E 

CULTURAL

Maria Juliana Nunes Santos/juliana.
nunes968@gmail.com

O presente trabalho tem como proposito 
apresentar a Cidade de São Cristóvão como 
patrimônio Histórico e Cultural, mostrando-
nos os seus valores materiais e imateriais. Us-
ando como metodologia a vida do cotidiano 
dos próprios moradores, com depoimentos, 
fotos, visitas as igrejas, museus, praças. Com o 
objetivo de mostrar essa cultura, tanto para os 
moradores e tanto para os visitantes.



380 Anais 2013
Universidade Tiradentes

CiênCiAs HUmAnAs E sOCiAis APLiCADAs

MAPEAMENTO DO ESPAÇO 
DESTINADO PELOS SITES DA UNIT, 

UFS E FAPITEC À DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA

Sérgio Prado Leite/ spleite93@
hotmail.com; Lívia Lima Lessa/ 

livialessa_l3@hotmail.com; Cristiane 
de Magalhães Porto/ crismporto@

gmail.com

Este projeto propõe uma investigação acerca 
de como os sites de três instituições de Ser-
gipe possuem em um espaço para divulgação 
científica. Pretende-se também investigar 
como se caracteriza a divulgação científica on-
line nestas três instituições, a saber: Universi-
dade Tiradentes (Unit), Universidade Federal 
de Sergipe (UFS) e a Fundação de Apoio à Pes-
quisa e à Inovação Tecnológica do Estado de 
Sergipe (Fapitec). Com isso, pretende-se fazer 
um levantamento de como está sendo tratada 
a divulgação de ciência, analisando o grau de 
interatividade, de atualização e de utilização de 
banco de dados nestes sites. Sobre o método de 
abordagem, será utilizada uma pesquisa quali-
tativa e quantitativa, por meio de observação 
direta nos sites pretende-se descrever, analisar 
e classificar os dados coletados. O objetivo geral 
do projeto é investigar como os sites de três in-
stituições de Sergipe (Universidade Tiradentes 
¿ Unit, Universidade Federal de Sergipe ¿ UFS e 
a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação 
Tecnológica do Estado de Sergipe ¿ Fapitec) 
possuem em um espaço para divulgação cientí-
fica e tendo como objetivo específico observar 
as potencialidades e limitações dos sites que 
disponibilizam o conteúdo científico online; 
classificar o grau de interatividade, a periodici-
dade de atualização e a utilização de banco de 
dados nos sites no que se refere à divulgação 
científica e verificar como estão sendo tratadas 
as notícias de ciência, tecnologia e inovação via 
divulgação de ciência. Para o desenvolvimento 
será utilizada a pesquisa quantitativa, dando 
maior ênfase à interpretação dos dados coleta-
dos. Espera-se que a partir desta pesquisa seja 
possível listar as principais pesquisas efetuadas 
pelas instituições em tela, bem como indicar a 
estas estratégias mais eficazes para divulgação 
de duas pesquisas. Com isso objetiva-se pro-
mover a divulgação científica nos sites destas 
instituições, visando ajudar a formação de uma 
cultura científica no estado de Sergipe. O es-
tudo ainda está em andamento e deverá ser 
concluído no segundo semestre de 2014.

OS PROFESSORES PRIMÁRIOS 
EM SERGIPE: ENTRE OFÍCIOS E 

CORRESPONDÊNCIAS (1850-1889)

Gleidson Santos da Silva - gleidson.
edu@live.com Simone Silveira Amorim - 

simone_silveira@unit.br

A presente pesquisa propõe fazer cata-
logação e transcrição de ofícios e corre-
spondências como meios de comunicação 
oficial entre professores primários e poder 
público que evidenciem como se deram a 
configuração e a legitimação do trabalho 
docente no que diz respeito às professoras 
e professores primários, em Sergipe, entre 
1850 e 1889. Tem-se como perspectiva o 
movimento de configuração da profissão 
docente, analisando as representações e 
experiências dos agentes envolvidos nesse 
processo. Essa pesquisa, idealizada com base 
nos pressupostos teóricos e metodológicos 
da História Cultural, está sendo realizada 
através do levantamento dos ofícios e cor-
respondências dos professores, de registros 
da Diretoria da Instrução Pública e dos in-
spetores de ensino, bem como dos mapas 
de frequência dos alunos disponibilizados 
no acervo do Arquivo Público de Sergipe. 
As fontes têm demonstrado que o proces-
so de configuração e institucionalização da 
profissão docente na Província Sergipana, 
no século XIX, ocorreu de maneira tensa na 
medida em que o poder público determi-
nava procedimentos a serem cumpridos e 
um perfil de professores para o trabalho a 
ser exercido, mas ao mesmo tempo não dis-
ponibilizava as condições necessárias para 
tal. Estes, por outro lado, faziam uso das 
ferramentas de que dispunham para faz-
erem valer seus direitos, evidenciando-se, 
assim as tensões existentes nesse processo. 
As categorias analíticas de Pierre Bourdieu 
(1990), Norbert Elias (1990, 2001), Roger 
Chartier (2002) serão tomadas nessa pesqui-
sa no sentido de ajudarem a compreender 
como se configurou e se institucionalizou 
a profissão docente e suas representações 
no âmbito do ensino primário, em Sergipe, 
além de verificar de que forma se constituiu 
o habitus profissional pensado para o pro-
jeto de constituição de nação para o Brasil, 
dentro de um processo civilizador.
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ANÁLISE DA EFICÁCIA DA 
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DE 

SEGURANÇA EM SERGIPE

Elisângela Amaral de Queiróz/elisangela.
aq@gmail.com; Caroline de Brito Silva/

carolbrito_@hotmail.com.br

Este trabalho foi produzido através do Pro-
jeto de Iniciação Científica 2013/2, PROVIC/
UNIT. As autoras são integrantes do Grupo de 
Pesquisa de Execução Penal Do Diretório de 
Pesquisa do CNPq com o apoio da Universi-
dade Tiradentes, o projeto intitulado ¿Análise 
da Eficácia das Medidas de Segurança em Ser-
gipe”, que tem como principal objetivo ana-
lisar a eficácia e aplicação das Medidas de Se-
gurança em Sergipe, por meio do estudo dos 
processos dispostos na 7ª Vara de Execuções, 
relatórios e pareceres do Hospital de Custódia 
e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) de Sergipe 
dos últimos 5 anos. Como objetivos específi-
cos estão a identificação dos processos onde 
ao réu foi imputada a Medida de Segurança, 
a partir destes processos, identificar o perfil 
do autor bem como o crime cometido, ana-
lisar relatórios do HCTP e dos Centros de As-
sistência Psicossocial (CAPS) buscando pon-
tuar aspectos como: oportuna desinternação, 
ressocialização e acompanhamento familiar. 
A Medida de Segurança, nas palavras do au-
tor Danilo Almeida Cardoso é: ¿(..)espécie do 
gênero sanção penal que objetiva o tratamen-
to e a ressocialização dos inimputáveis doen-
tes mentais infratores.¿, a qual está prevista 
no art. 96 do Código Penal Brasileiro e possui 
duas modalidades, a ambulatorial que é ex-
ecutada através dos CAPS e a de internação, 
sendo esta realizada com maiores restrições 
à liberdade individual do sentenciado em um 
HCTP. No tocante à sua eficácia, Virgílio de 
Mattos afirma: ¿um regime pior, de impos-
sível cumprimento, cuja única saída possível é 
a ‘não-saída’, ou, em outras palavras, a inviável 
possibilidade de só sair morto, que não pode 
ser considerada saída. Esta foi, em resumi-
das linhas, a prática da medida de segurança, 
desde a sua criação, cheia de boas intenções 
e ciência, mas que, na verdade, só trouxe seg-
regação e desespero.¿ Este entendimento 
é também corroborado por Danilo Cardoso 
quando aduz que: ¿ (..) no universo da popu-
lação carcerária (..), uma parcela dessa popu-
lação, conquanto estigmatizada pela condição 
de deliquente, é ainda mais vilipendiada em 
seus direitos porque acumula um status extre-
mamente oprimido socialmente: o de doente 
mental criminoso.¿

CARTAS SOBRE A TOLERÂNCIA: 
JONH LOCKE E OS FUNDAMENTOS 

DO RESPEITO À DIVERSIDADE 
RELIGIOSA

Marta Francielly Patrício Rodrigues (Curso 
de Direito- Unit, franciellyrodriguees@
hotmail.com) e Ilzver de Matos Oliveira 

(Professor- Unit, lzver@gmail.com)

(INTRODUÇÃO) O tema refere-se a tolerância 
social na visão de Jonh Locke em relação a   di-
versidade religiosa. Locke defende a tolerância 
com base no princípio grego da indiferança, 
o qual diz que não se faz necessário aceitar 
como legítima ou verdadeira a crença alheia, 
bastando tolerar as diferenças de cultos. Os 
diferentes grupos devem se tolerar mutua-
mente. Para ele, o problema da intolerância 
resultava da confusão entre o domínio civil 
e religioso. Em sua obra ¿Carta a respeito da 
intolerância¿ propôs a separação total dos po-
deres religiosos e políticos, considerando que 
as guerras, torturas e execuções, em nome da 
religião, era na verdade culpa da intervenção 
das crenças religiosas na política. Na visão de 
Locke o magistrado determinando sua impar-
cialidade, deve assegurar ao povo em geral, 
não cabendo-lhe atentar contra a própria so-
ciedade e os direitos naturais dos indivíduos, 
pondo assim o bem comum em causa. Para 
Locke a religião não poderia intervir nas 
questões civis, posto que cada uma delas se-
riam ortodoxas em relação a si próprias con-
siderando as outras religiões hereges. Porém, 
não era necessário que a religião apenas se 
afastasse das causas civis, mas que houvesse 
o reconhecimento da liberdade. (METODOLO-
GIA) A pesquisa se caracteriza como bibliográ-
fica, fazendo uso de livros, artigos científicos, 
imagens, e aplicando-se o estudo interpreta-
tivo e discutivo. (OBJETIVO) Dentre das ideias 
de Locke, será apresentado as diversas cren-
ças e religiões existentes ao longo da história, 
além de expor os mais variáveis pensamentos 
metodológicos. Contudo, mesmo com todas 
as discussões será esmiuçada a ideia principal, 
que seria a tolerância das diversas religiões no 
meio a tantas diferenças ainda existentes nos 
dias atuais. Ou seja, a intolerância religiosa 
ainda subsiste na atualidade, o preconceito 
entre pessoas de diferentes  religiões. A termo 
exemplificativo, pode-se falar de todos que se 
julgam na posse da verdadeira interpretação 
da palavra de Deus, que os leva a acusarem os 
outros de hereges. Entretanto, ninguém está 
na sua posse, dada que só Deus a conhece. 
Essas e muitas outras questões serão aborda-
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das, enfatizando o respeito a toda e qualquer 
crença, e relatando a evolução até os dias at-
uais. (CONCLUSÃO) Por fim, a ideia de ampliar 
o conhecimento, a interpretação e a discussão 
para a sociedade, além de garantir ainda mais 
os direitos resguardados pela atual Constitu-
ição, devendo evitar toda violência e injúria, 
seja cristã ou pagã, preservando os direitos in-
violáveis, no âmbito social, político e jurídico. 
Vale ressaltar, que ainda nos dias atuais exis-
tem discriminações pela origem de crença e 
religião, não sendo apenas um pensamento 
da idade Média.

INSTITUTOS DE DEMOCRACIA 
DIRETA NO CONSTITUCIONALISMO 

BRASILEIRO E NO DIREITO 
CONSTITUCIONAL COMPARADO

Mariana Gois Moraes (Direito Vespertino 
¿ Unit, 2° período/ Bolsista pelo PIBIC/ 

E-mail: marigoismoraes@yahoo.com.br); 
Alexandre Coutinho Pagliarini (Professor 
e Pesquisador do NPGD da Unit/ E-mail: 

alexandrepaglirini@terra.com.br)

Quando se pensa em democracia, logo vem à 
mente o voto, ou seja, o modo mais comum 
de exercê-la, e, também, a forma mais fácil. 
Porém, esse é um instrumento de democra-
cia indireta, através do qual se elege um rep-
resentante para governar o país. A questão é 
que o povo tem deixado de lado os instru-
mentos de democracia direta, os quais são: 
plebiscito, referendo e iniciativa popular. Estes 
são assegurados como direitos dos eleitores 
brasileiros pela Constituição Federal, mas, 
mesmo assim, o povo, a longo tempo, tem se 
mostrado descrente em relação à política e, 
consequentemente, pouco informado sobre 
ela. Objetiva-se, nesta pesquisa, estudar os in-
strumentos de democracia direta presentes no 
constitucionalismo  brasileiro, estabelecendo, 
ao mesmo tempo, um comparativo com out-
ros Estados soberanos que possuem também 
como regime político a democracia. Inicial-
mente, foram escolhidos quatro países que 
servirão de comparativo no que concerne aos 
institutos de democracia direta, os quais são: 
Estados Unidos, Portugal e Alemanha, para 
que assim se confirme a maior característica 
do Direito comparado, que é o processo pelo 
qual se procura a verificação das semelhanças 
e diferenças entre dois ou mais direitos nacio-
nais a fim de resultar em uma melhor inter-
pretação das normas, fator este que, no caso 

da democracia, ajuda no sentido de que ao 
adquirir os conhecimentos das características 
já aplicadas em outras nações, isso possa con-
tribuir para uma maior participação política do 
cidadão. No que se refere ao constitucional-
ismo brasileiro, este será o ponto principal da 
pesquisa aqui tratada. Neste sentido, será feita 
a análise de cada Constituição brasileira, desde 
o surgimento da primeira até a efetivação da 
que vigora atualmente, tendo como objetivo 
observar as mudanças ocorridas nesse pe-
ríodo que serviram para aprimorar os direitos 
políticos do cidadão, dando atenção aos mo-
mentos em que tais mudanças se efetivaram 
de fato na vida do sujeito político brasileiro. 
Por meio de tais estudos e comparações, pre-
tende-se exercer uma melhor interpretação 
das Constituições de outros países, a fim de 
constatar os princípios e regras que regem 
seus ordenamentos jurídicos, em busca de 
formas já aplicadas no Direito comparado 
para que assim se possam ampliar os direitos 
políticos democráticos do cidadão. Perceber-
se-á que a Ciência do Direito Constitucional, 
mesmo no que se refere aos institutos de de-
mocracia direta de um país, pode se servir do 
Direito Constitucional comparado para o es-
clarecimento das normas jurídicas do próprio 
país no exercício da hermenêutica constitu-
cional e das propostas legislativas que podem 
ser apresentadas para o aprimoramento da 
democracia brasileira com base nas de países 
que têm inspirado o constituinte originário e 
o constituinte derivado brasileiros na criação 
de normas constitucionais, bem como fonte 
de auxílio interpretativo ao Supremo Tribunal 
Federal para a interpretação do sistema.

A INSTRUÇÃO SECUNDÁRIA 
PÚBLICA E PARTICULAR NOS 

RELATÓRIOS, MENSAGENS E FALAS 
DE PRESIDENTES DE PROVÍNCIA DE 

SERGIPE (1840-1870)

Cristiano Ferronato; Joelson Silva dos 
Santos; Joseane Gonçalves da Silva

Esta proposta de projeto de Iniciação Científica 
que faz parte do projeto ¿Instituições escolares, 
aulas avulsas e cultura material: A instrução se-
cundária particular na Província de Sergype 
no Oitocentos (1822-1889)¿,  tem como obje-
tivo analisar alguns aspectos relativos ao pro-
cesso de organização da instrução secundária 
pública e particular na Província de Sergipe 
entre os anos de 1840 a 1870. Pretendemos 
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à luz da cultura política e da cultura escolar 
compreender como se processou a estrutur-
ação oficial (formal) da instrução secundária 
no XIX e o projeto de nação que se pretendia 
implementar para a jovem nação. Desta forma, 
procuramos identificar como foram tecidas as 
práticas instrucionais caracterizadas pelos pla-
nos de estudos, métodos de ensino, as práti-
cas disciplinares tais como os métodos puni-
tivos e a organização do tempo escolar além 
das preocupações dos gestores públicos com 
a melhoria das condições de instalação das au-
las de ensino secundário. O conjunto ou grupo 
de pessoas que atuava na conformação da 
instrução como os legisladores, inspetores da 
instrução pública, presidentes das províncias e 
professores são as vozes que nos chegam por 
meio da documentação e é sob a ótica desses 
sujeitos históricos que procuramos adentrar 
ao mundo escolar do período em questão. No 
que se refere à temporalidade o ano de 1840 
foi definido como marco inicial para periodizar 
o trabalho porque naquele momento foi defla-
grado o chamado ¿golpe da maioridade, quan-
do D. Pedro II passou formalmente, a ocupar 
o trono brasileiro. Tal acontecimento marcou 
o início do Segundo Reinado e de um novo 
momento na história brasileira redundando 
em desdobramentos políticos, econômicos, 
sociais e culturais, e mais particularmente edu-
cacionais. O segundo marco (1870) se refere 
à criação do Atheneu Sergipense, a mais im-
portante instituição de ensino secundário da 
Província. Para analisarmos esse período uti-
lizaremos como fontes principais os relatórios e 
falas elaborados pelos presidentes da Província 
e encaminhados à Assembleia Legislativa, os 
relatórios de diretores da instrução secundária 
pública e particular, dirigidos aos presidentes 
da Província, além da legislação que foi pro-
duzida no período proposto da pesquisa. 
Para tal será feita na primeira fase da pesquisa 
uma busca desta documentação em arquivos 
e sítios eletrônicos e numa segunda fase esta 
documentação será analisada. A análise dos 
relatórios dos presidentes de província e dos 
diretores da instrução pública nos permitirão, 
entre outras coisas, avaliar as dificuldades, os 
embates políticos e jogos de poder travados 
no campo educacional. Os relatórios, são peças 
importantes para a história da educação, espe-
cialmente os do século XIX, porque por meio 
deles podemos apreender o ideário de que dis-
punham as autoridades provinciais para realizar 
suas críticas e formular propostas de melhoria 
das condições instrucionais. A pesquisa será re-
alizada, no interior do Grupo de Pesquisa sobre 
História da Educação no Nordeste Oitocentista 
GHENO/GT-SE.

A CONTRADIÇÃO DO ABORTO LEGAL 
BRASILEIRO

Jessica Carvalho Nascimento, Narla Maria 
De Lima Fontes, Virgildásio Dos Santos 

Conceição

Este trabalho, a contradição do aborto legal 
brasileiro, começa por fazer um repasse na 
legislação brasileira mostrando as excludentes 
de ilicitude que amparam o feito. Logo em 
seguida destaca o antagonismo dessa legis-
lação, que ao invés de proteger a dignidade 
da vida humana prescreve a sua resolução, 
através de ato médico. Mostram os autores 
que, dessa forma, se constrói uma verdadeira 
excrescência legal. Em seguida procuram fun-
damentar a antijuridicidade que se comete ao 
proceder arguindo a lei ou uma sentença mal 
fadada, para a consecução de ato atentatório 
a vida humana. Procuram, também, intentar 
demostrar que, além de uma violação grave 
ao direito à vida, é ato anti-bioético, que não 
deveria ser suprido e amparado por determi-
nação judicial. Concluem argumentando que, 
se a pena de morte é patética para crimino-
sos impiedosos, quanto mais se torna para um 
inocente com alto grau de vulnerabilidade, o 
nascituro. 

DOCUMENTOS REFERENCIAIS 
PARA PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Hamanda Freire Evangelista (Pedagogia-
UNIT / hamandafreire@gmail.com); 

Anne Emilie Souza de Almeida Cabral 
(Pedagogia-UNIT/anne_emilie@unit.br)

A educação ambiental tornou-se exigência 
nas escolas, e para seu embasamento existem 
documentos que amparam a realização des-
sas práticas de ensino.  Visto que é um pro-
cesso coerente à implementação da educação 
ambiental na educação infantil, já que o indi-
viduo tem sua formação de valores iniciada 
desde a sua infância. Para uma atividade de 
extensão de práticas de educação ambiental 
na educação infantil, com o objetivo de con-
duzi-la de forma eficiente, é feito inicialmente 
uma pesquisa documental (através de coleta 
de dados), para verificar o que os documen-
tos abordam sobre esse tema. Os documentos 
referenciais aqui citados são: RCN (Referencial 
curricular para educação infantil) ¿ Natureza 
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e Sociedade, PCN Meio Ambiente, Carta da 
Terra para crianças. Documentos que podem 
contribuir para o planejamento pedagógico 
desta modalidade que se trata de um proces-
so que visa construir valores sociais, conscien-
tização e por final a ação para conservação e 
utilização do meio ambiente, como também a 
devida convivência na sociedade. O RCN traz 
a importância da ludicidade nas práticas de 
ensino deste tema, criticando atividades uti-
lizadas  nas escolas que não tem como carac-
terística a busca do questionamento e a par-
ticipação das crianças, o que não as atrai para 
a sensibilização do assunto proposto. O PCN 
aclara a necessidade da educação ambiental 
no Brasil, comentando sobre a problemática 
ambiental que nos acomete, trazendo-a como 
elemento indispensável para conscientização. 
Propõe que o tema seja trabalhado de forma 
transversal, para que haja a compreensão com 
as diversas realidades presenciadas na escola. 
Carta da Terra é uma declaração de princípios 
considerados fundamentais para a construção 
de uma sociedade consciente do mundo em 
que vivemos, com a intenção esperançosa de 
inspirar todos os povos a agir para se obter 
um mundo melhor. É resultado de uma dé-
cada de diálogo intercultural, começou como 
uma iniciativa das Nações Unidas, se tornando 
em 2000 uma iniciativa global da sociedade 
civil, sendo então a carta dos povos. A carta da 
terra para crianças tem uma linguagem adap-
tada que permite a assimilação dos princípios 
sobre educação ambiental deste documento.

ESTUDO DE TRAÇOS DO PORTUGUÊS 
BRASILEIRO EM SERGIPE

Naassom André Silva Pimentel (PROVIC - 
naassompimentel@hotmail.com); Renata 

Ferreira Costa (renataferreiracosta@yahoo.
com.br)

O projeto tem por finalidade analisar manu-
scritos escritos durante os séculos XVII e XVIII 
em ou sobre Sergipe e observar as particu-
laridades da língua dos colonizadores em 
tais documentos, comprovando que a língua 
que falamos hoje, especialmente na boca da 
população rural iletrada, ainda possui marcas 
do português trazido de Portugal. As pessoas 
que eram encarregadas de transcrever os doc-
umentos durante o Brasil colonial, os quais, 
muitas vezes, eram ditados por terceiros, 
acabavam por passar para a escrita algumas 
características da oralidade, o que se pode no-

tar no primeiro contato com os documentos 
desse período. Desta forma, com este projeto, 
busca-se entender as mudanças e particulari-
dades linguísticas presentes nos manuscritos 
seiscentistas e setecentistas datados de Ser-
gipe, aspectos que serão percebidos com a 
transcrição dos manuscritos e com sua pos-
terior análise linguística, a ser realizada no pe-
ríodo de 2013 a 2014. O projeto não possui re-
sultados, pois iniciou-se a dois meses, agosto, 
e está em construção.

ENTRE POLÍTICAS DE AFIRMAÇÃO 
E POLÍTICAS DE EXCLUSÃO: O 

FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DA 
RELIGIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA

Ilzver de Matos Oliveira - Mestre em 
Direito pela Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e professor da Universidade 
Tiradentes (UNIT), e-mail: ilzver@

gmail.com; João Víctor Pinto Santana - 
Acadêmico de Direito na Universidade 

Tiradentes (UNIT) e bolsista do PROVIC/
UNIT, e-mail: j.victorsantana@hotmail.com

Temos verificado nos últimos anos um au-
mento considerável dos casos de intolerância 
contra as religiões de matriz africana e uma 
busca cada vez maior do Judiciário para de-
cidir os conflitos deles decorrentes. Estes 
processos judiciais envolvem a liberdade de 
manifestação religiosa e cultural afro-bra-
sileira e colocam para a justiça questões so-
bre as quais ela não tem muita familiaridade 
ou nunca se manifestou. Desde o ¿caso Mãe 
Gilda¿, ocorrido em 1999, que no Superior 
Tribunal de Justiça resultou na primeira con-
denação nacional por dano moral decorrente 
de intolerância religiosa institucional, até os 
casos de cobrança de impostos dos templos 
afro-brasileiros ou contra seus sacerdotes por 
má prestação de serviço, as ações que eq-
uiparam aqueles templos a estabelecimentos 
comerciais, que criminalizam afro-religiosos 
por cárcere privado ou de lesão corporal du-
rante cerimônias, que fecham templos sob a 
alegação de perturbação do sossego, poluição 
sonora, ambiental e maus-tratos a animais, 
entre outros, o que percebemos é que os 
tribunais têm se constituído num dos princi-
pais espaços de discussão dos direitos desta 
parcela da população, historicamente discrim-
inada por sua crença religiosa. Assim, vemos 
emergir um novo fenômeno a ser estudado: a 
judicialização da religiosidade afro-brasileira. 
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Ela surge marcada pelas manifestações dos 
tribunais sobre a amplitude e a caracterização 
do direito ao livre culto e crença e do direito 
à preservação da cultura afro-brasileira, espe-
cialmente quando estes estão em colisão com 
direitos tais como a proteção à criança e ao 
adolescente, à fauna e à flora, à vida e à in-
tegridade física, à saúde e ao sossego. Deste 
modo, considerando que tem sido o judiciário 
uma importante instância de consolidação 
das políticas públicas no Brasil, o estudo deste 
novo campo de atuação judicial, tema deste ar-
tigo, é importantíssimo, principalmente neste 
momento em que políticas de ação afirmativa 
vêm sendo reconhecidas como cruciais para 
o aprofundamento da democracia brasileira e 
para a inclusão da população negra. 

AS PERIPÉCIAS DE MANUEL 
JOAQUIM O MARINHEIRO 

PORTUGUÊS NO MUNDO DA FÍSICA: 
RELATOS DE SALA DE AULA. 

Michael Hermann Garcia

Introdução: O relato a ser explicitado ocorreu 
durante a prática de estagio supervisionado 
em regência docente no ensino fundamen-
tal, com alunos do 9º ano em uma escola es-
tadual pública, situada na zona periférica da 
capital sergipana (Aracaju). Inicia-se com um 
conteúdo novo para muitos destes discentes 
que se preparam para ingressar no ensino 
médio e que precisam dos conhecimentos 
básicos de duas ciências fundamentais, e que 
sejam abordadas no cotidiano dos mesmos, a 
Química e a Física. Neste estudo, a ênfase foi 
dada à disciplina Física, fruto das enormes di-
ficuldades de entendimento de muitos desses 
alunos. Desenvolvimento: A proposta de con-
textualização das situações ¿ problemas evi-
denciando o conhecimento básico da física ¿ 
com ênfase à mecânica clássica ¿ nasceu de 
uma questão avaliativa dada para os alunos 
do 9º ano do ensino fundamental envolvendo 
o conteúdo de lançamento oblíquo, contex-
tualizando um jogo bastante conhecido de-
nominado de ¿batalha naval¿; o personagem 
¿Manuel Joaquim¿ é um marinheiro portu-
guês, fazendo alusão à tradição lusitana com 
a história das navegações e desconstruindo 
o pensamento imaginário sobre o ¿portu-
guês¿ e sua característica ¿ignorância¿ e su-
posta ¿ingenuidade¿. Nas situações ¿ proble-
mas, os alunos visualizavam, na resolução dos 
problemas propostos em sala de aula, que o 

marinheiro português teve um certo conheci-
mento sobre os princípios básicos da Física, 
principalmente quando colocado em desafios 
propostos pelo seu oficial comandante ¿Con-
stante¿.  Evidencia-se tal imagem propositiva 
utilizando-se de recortes teóricos com autores 
das ciências humanas como Sérgio Buarque de 
Hollanda (o português aventureiro) e José Sar-
amago (o determinismo português). Mortimer 
& cols (1999) coloca que deve-se potencializar 
a capacidade imaginativa dos adolescentes na 
construção dos alicerces da ciência, e descon-
struindo mitologias e vícios do senso comum, 
aproximando os conteúdos para o cotidiano 
dos discentes. Metodologia: Através de au-
las expositivas dialógicas, análise bibliográfi-
cas e documentais, além da contextualização 
das situações ¿ problemas vivenciadas pelo 
personagem supracitado diante dos proble-
mas de física, na parte de mecânica clássica. 
As aulas de física envolveram conteúdos de 
mecância clássica, como movimento retilíneo 
uniforme, lançamento oblíquo, trabalho, en-
ergia e plano inclinado (totalizando-se em 9 
¿ nove ¿ aulas). Resultados obtidos: Os resul-
tados das aulas tiveram repercussão entre os 
alunos ¿ dentro e fora da sala de aula ¿ evi-
denciando até uma postura multi e interdis-
ciplinar entre os mesmos. Evidenciou-se uma 
melhora nas avaliações da disciplina, e uma 
aproximação dos conteúdos da Física ao co-
tidiano destes alunos. Como produto final das 
atividades extra-classes foram confeccionados 
relatórios e de história em quadrinhos com o 
personagem já supracitado; trabalho este com 
a participação dos docentes e instrutores de 
informática da escola. Considerações finais 
possíveis: Após o estágio supervisionado foi 
feita uma reunião com os docentes de Ciên-
cias na escola referida, a fim de repassar as 
boas experiências vivenciadas e os resultados 
obtidos.

A GRAMÁTICA E SUA INFLUÊNCIA 
AO PRECONCEITO LINGUÍSTICO

José Lucas Oliveira Santana (Jornalismo-
UNIT/ lucasoliver@live.com); Malu de 

Araújo Farias (Jornalismo- UNIT/ maluaf@
yahoo.com.br)

O Brasil vem se desenvolvendo em vários 
aspectos, mas as separações de classes que 
existem desde o descobrimento, persistem 
até a atualidade. Grande parte da população 
brasileira vive cercada de preconceitos, sobre 
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tudo e com a língua não é diferente, muito 
pelo contrário o uso inadequado faz a língua, 
servir de chacota para muitos. Achar que ex-
iste o falar errado, é ser ignorante, no sentido 
de não se atualizar. Os que têm esse tipo de 
preconceito se baseiam apenas no conceito 
de ¿certo¿ ou ¿errado¿ das gramáticas, mas, 
como se pergunta Bagno, no que se baseia 
a gramática? Como os seus autores sabem 
definir esse conceito? Baseados em quem ou 
em que surgem esses conceitos? Os autores 
se baseiam em obras literárias, ou seja, a so-
ciedade do século XXI ainda vive com os mes-
mo conceitos de língua e escrita dos séculos 
A.C. Um absurdo, um mundo com tantas tec-
nologias, da internet, o mundo tão diferente 
de antigamente, mas a língua falada e escrita 
continua a mesma. A língua não é apenas uma 
ferramenta de uso, a qual você tem que seguir 
todos os parâmetros propostos pela gramáti-
ca, língua>norma>gramática, as pessoas que 
criticam os ¿erros¿ dos outros, se acha como 
uma espécie de ¿sabe tudo¿, mas comete os 
mesmos ¿erros¿, sem perceber. Mas esse pre-
conceito foi ¿ditado¿ pelas gramáticas, já que 
a proposta é que ¿cultos¿, são os que têm 
contato com a gramática, ou melhor, os que 
frequentam a escola. Esse pensamento tam-
bém é preconceituoso, por que ¿falar errado¿ 
não que dizer que não tem escolaridade ou 
que é de classe baixa. As pessoas de mesma 
classe não observam os erros das que vivem 
no mesmo meio, mas quando uma pessoa é 
de outra classe, ou melhor, de classe baixa, os 
¿erros¿ são evidentes. Todo mundo que não 
estudou a variedade linguística fala ¿errado¿, 
éinfluenciada pela cultura, pelo lugar onde 
mora, ou seja, a construção da linguagem influi 
uma série de fatores. Preconceituosos fazem 
questão de ¿falar como se pede a gramática¿, 
há muitas pessoas que são formadas, e não 
seguem a risca as regras gramaticais, é esse 
tipo de pessoa que podemos chamar de pes-
soa culta. O preconceito linguístico é a não 
tolerância ao modo de falar das pessoas, não 
respeitar suas origens e ideias fonéticas. Esse 
pensamento está relacionado com a forma 
como é passada o conceito de certo e errado 
nas escolas, e também a ideia de que tem que 
falar da maneira como se escreve, ou seja, da 
maneira como impõe as gramáticas norma-
tivas. As pessoas ¿disputam¿, através da sua 
classe sociocultural e econômica, o lugar onde 
se fala o português ¿correto¿, e assim eis que 
surge o preconceito linguístico.

AMBIENTE VIRTUAL DE 
APRENDIZAGEM: UM MODELO 

PARA ANÁLISE DO POTENCIAL DE 
INTERAÇÃO

Ma. Rosimeri Ferraz Sabino - Professora 
Secretariado Executivo/UFS/rf.sabino@
gmail.com;  Esp. Fabio Gomes Rocha - 

Professor Ciências da Computação/UNIT/
gomesrocha@gmail.com; Dr. Paulo Sérgio 

Marchelli - Professor Pedagogia/UFS/
paulomarchelli@hotmail.com)

O ensino virtual estabelece um ambiente 
diferenciado para as relações educativas que 
não contam com a presença física dos en-
volvidos. Isso implica propostas pedagógicas 
e estratégias didáticas que utilizem recursos 
e ferramentas para preencher a lacuna da 
não presencialidade implícita na educação a 
distância. Assim, o objetivo deste trabalho é 
identificar as características dos ambientes em 
que são desenvolvidas aulas virtuais, e esta-
belecer parâmetros de natureza empírico-ex-
perimental para tratar do potencial que é ofer-
ecido para a interação entre professor e aluno. 
Mediante a análise da freqüência, significân-
cia e abrangência que os materiais utilizados 
para o ensino oferecem à aprendizagem, é 
apresentado um modelo matemático como 
resultado da experiência com 4.326 alunos, 
observados durante 12 meses em cursos de 
aperfeiçoamento profissional.  O modelo 
matemático proposto descreve o potencial de 
interação dos alunos investigados com as aul-
as virtuais e sua aplicação é indicada como um 
meio básico para a melhoria dos resultados de 
aprendizagem em cursos a distância mediados 
pela Internet. Utilizou-se o conceito de ergo-
nomia como ciência resultante da interdisci-
plinaridade de conhecimentos que buscavam 
entender melhor a adaptação do indivíduo 
aos ambientes de trabalho, profundamente 
condicionados pelas tecnologias. A ergono-
mia abrange os variados aspectos da atividade 
humana no trabalho, incluindo seus determi-
nantes físicos, cognitivos, sociais, organiza-
cionais e ambientais. A ergonomia cognitiva 
surge, assim, como o estudo da adaptação das 
faculdades mentais humanas aos ambientes 
de trabalho impactados pelas tecnologias.  As 
normas de qualidade para tais tecnologias ex-
igem que os sistemas utilizados para o ensino 
virtual se constituam em ambientes nos quais 
os usuários dominem suas características no 
menor período de tempo possível, o que via-
biliza maior índice de adaptação e produtivi-
dade nos quesitos da ergonomia cognitiva. 
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Uma vez que tenha se adaptado ao ambiente, 
o usuário não deve enfrentar mudanças que o 
levem à necessidade de reaprender o sistema. 
Os fatores que implicam no potencial de usa-
bilidade de um sistema podem ser aplicados 
aos ambientes de ensino-aprendizagem on-
line a partir da heurística de Nielsen (1994), 
constituída por dez variáveis que mensuram 
os principais aspectos a serem verificados 
para o cumprimento dos quesitos de quali-
dade presentes na interatividade homem-
computador. As teorias de aprendizagem, em 
geral, tratam da forma como se dá a relação 
professor-aluno que ocorrem nos processos 
educacionais. No caso da educação virtual há 
um componente relacional a mais, constituído 
pelo ambiente de ensino estabelecido na clás-
sica relação professor-sistema-aluno. A inter-
ação no ambiente virtual ocorre por meio das 
atividades propostas no curso, devendo ser 
interessantes e motivadoras aos usuários. As 
três variáveis principais para isso são: freqüên-
cia, abrangência e significância. A partir desses 
aspectos e o embasamento teórico sobre usa-
bilidade, interação e colaboração no universo 
virtual, desenvolveu-se um modelo matemáti-
co para a análise do potencial de interação de 
uma aula online. Dessa forma, abordou-se o 
conjunto dos processos didáticos, pedagógi-
cos e técnicos do ensino virtual que colabo-
ram para a interação no espaço-aula na vir-
tualidade. O modelo matemático apresentado 
neste trabalho intenta ser um instrumento 
para a construção de aulas virtuais, independ-
ente do conteúdo a ser abordado ou do nível 
do ensino.

A FUNÇÃO DA LIBERDADE DE 
IMPRENSA PARA A CONSOLIDAÇÃO 

DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO

Tatiana Cibele Vieira Ramos (Discente 
em Direito pela Universidade Tiradentes 

- Unit/tatiana_cvr@hotmail.com); 
Prof. M.Sc. Flávio Marcelo Rodrigues 

Bruno (Docente do Curso de Direito na 
Universidade Tiradentes - Unit/flavio.

bruno@msn.com).

O direito à informação pertence à quarta di-
mensão histórica dos Direitos Fundamentais 
e constitui um dos alicerces fundamentais à 
construção de um país democrático. O pre-
sente trabalho visa o estudo do caráter difuso 
da informação no âmbito da liberdade de im-

prensa prevista no art. 5º, inciso IV, e no art. 
220 da Constituição Federal, também regula-
mentada na Lei no 5.250, de 9 de fevereiro de 
1967. Assim, a Carta Magna, ampliou consid-
eravelmente o objeto de tutela da lei de imp-
rensa, já que esta pertence ao microssistema 
de tutela difusa, como um direito indivisível 
cujo objetivo deve ser o de atingir uma co-
letividade indeterminada, porém ligada por 
uma circunstância de fato, neste caso a in-
formação. Utiliza-se da análise sobre os dis-
positivos legais que dispõe sobre a temática, 
como a própria legislação inerente, bem como 
a jurisprudência e a doutrina consolidada. A 
liberdade de imprensa é um direito de na-
tureza transindividual, ou seja, ultrapassa a 
esfera de um único indivíduo, e trata da ca-
pacidade dada ao próprio indivíduo de pub-
licar e acessar informações através dos mais 
diversos meios de comunicação, sem nen-
hum tipo de exame prévio e crítico partindo 
do poder público. Em contrapartida, tem-se 
a censura que em termos específicos trata-se 
do exame crítico de obras literárias ou artís-
ticas feitas antes da publicação, por agentes 
estatais. A difusão de informação e sua propa-
gação em massa possibilitada pela liberdade 
de imprensa permitem que a sociedade não 
apenas tenha acesso ao conhecimento de di-
versas áreas, mais cria espaços reflexivos para 
opiniões críticas e modificações sociais. A falta 
de informação ou a manipulação da infor-
mação, nos leva a um período retrógrado e 
medieval sendo que, em Estados com regimes 
ditatoriais, à função da imprensa sofre alter-
ações, sendo utilizada como forma de conven-
cimento e consequentemente sustentação de 
tal regime. A correta utilização deste meio de 
comunicação globaliza as relações interpes-
soais, sendo o objeto de uso para confrontar 
e aproximar as diversidades de cada região 
seja de um estado, país ou continente, possi-
bilitando um novo espaço-tempo. A influência 
da liberdade de imprensa que resulte na con-
tinuidade de um processo democrático falho 
e vazio é um ato inconstitucional e deve ser 
rejeitado pela sociedade, devendo o poder 
estatal zelar pelo Estado Democrático de Di-
reito, punindo quando necessário, e desta for-
ma garantindo a veracidade das informações, 
evitando dados falsos e fatos deturpados, o 
que resultam em instabilidades sociais e inse-
gurança pública. Assim, pretende-se concluir 
que a liberdade de impressa é um dos mais 
significativos exemplos de comunicação so-
cial, tendo a sua responsabilidade ampliada 
desde o dever de informar ate a construção de 
uma consciência pública de direitos e deveres 
que cristalizam a soberania.
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REPRESENTAÇÕES DE RURALIDADE 
E ALTERIDADE NOS MANUAIS 

ESCOLARES ADOTADOS EM 
PORTUGAL DO ESTADO NOVO

Profa. Dra. Ada Augusta Celestino 
Bezerra (adaaugustaeduc@gmail.

com) PPED-UNIT/OBEDUC/CAPES/
TRANSEJA/GPGFOP. George Emmanuel do 
Nascimento Araújo (acad_george@yahoo.
com.br) UNIT/OBEDUC/CNPq/GPGFOP/
Curso de Licenciatura em Letras - Inglês, 
Iniciação Científica PIBIC. Iara Melo dos 

Santos (iara.letras.portugues@gmail.com) 
UNIT/OBEDUC/CNPq/GPGFOP/Curso 
de Licenciatura em Letras - Português, 

Iniciação Científica PIBIC.

INTRODUÇÃO: Este projeto de Iniciação Cientí-
fica integra a Pesquisa em curso no PPED: O 
RURAL COMO OBJETO PEDAGÓGICO: atuali-
dade, representações e desafios, consolidada 
com o Estágio Pós-Doutoral Sênior da profes-
sora-orientadora, no Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa em 2012. Por essa via 
busca-se a (re) construção do rural como ob-
jeto pedagógico e dos elos entre as políticas 
de educação e o processo de reestruturação 
produtiva, cujo paradigma atual da acumu-
lação flexível também acentua a exclusão so-
cial, política e econômica. Magalhães (2012) 
afirma que o rural é hoje um complexo para 
onde estão focalizados os principais olhares 
da alternativa ao modelo de desenvolvimento 
ocidental e, também, as perspectivas de uma 
humanidade equilibrada e uma ecologia sus-
tentada, dentre outras expectativas.
 OBJETIVOS: Aprofundar as concepções de rurali-
dade e alteridade em Portugal do Estado Novo, 
traduzidas no discurso, na prática política e ped-
agógica, e, em especial, nos manuais escolares 
adotados entre 1940 ¿ 1970; Identificar as rep-
resentações de ruralidade e alteridade presentes 
em uma amostra de 12 Manuais Escolares por-
tugueses, das décadas de 1940 a 1970, da cat-
egoria de Livro Único, selecionados a partir do le-
vantamento bibliográfico na Biblioteca Nacional 
de Portugal e de Magalhães (2011), adquiridos 
via reimpressão e comercialização das livraras 
das estações do Metro, em Lisboa. MÉTODOS: 
A pesquisa em construção passa a deter-se na 
questão teórica dos Manuais Escolares, justi-
ficando o porquê de neles buscar conhecer as 
representações do período histórico delimitado 
(Estado Novo em Portugal), de modo a formular 
hipóteses sobre seu papel, em especial nas esco-
las das áreas rurais. A complexidade e a relevância 
dos manuais ou livros escolares estão e sempre 

estiveram, historicamente, no centro das preo-
cupações de educadores, pelo reconhecimento 
do seu papel como representantes do conteúdo 
da instituição escola, cuja semântica é marcada 
por rituais que se reproduzem e/ou atualizam-
se conforme contextos tempo-espaciais especí-
ficos. Como tecnologia independente (recurso 
didático que não necessita de aparatos elétricos/
eletrônicos para utilização), os manuais escolares 
têm representado em muitas situações o ex-
clusivo recurso utilizado em salas de aulas, em-
bora seja confirmada sua convivência produtiva 
com outras tecnologias, inclusive dependentes. 
Em situações de precariedade, em que falta até 
o livro didático, mais evidente se torna sua im-
portância. Desse modo eles constituem eixos das 
práticas pedagógicas, centradas no ensino e/
ou na aprendizagem. RESULTADOS: O presente 
trabalho encontra-se em desenvolvimento e, 
por esta razão, ainda não temos resultados das 
análises discursivas críticas dos Manuais Esco-
lares. Entretanto, já foram desenvolvidas pesqui-
sas relacionadas ao tema da Educação Rural. E, 
além, entendendo a necessidade de uma base de 
conhecimentos históricos, os bolsistas se dedic-
aram no estudo do Estado Novo de Portugal.

A DIFÍCIL EFETIVAÇÃO DO DIREITO DE 
GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS: 
ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DA 

JUSTIÇA ESTATUDAL

Marcelo Porto Brandão / mpbbahia@
hotmail; Paula S. de Oliveira /

oliveirapaula@hotmail.com; Maurício 
Gentil Monteiro / gentil@infonet.com.br

A Constituição Brasileira de 1988 assegurou o di-
reito de greve dos trabalhadores, sem esquecer 
de já impor condicionantes e limites que deve-
riam ser estabelecidos em lei (art. 9°, §§ 1° e 2°). 
Em relação aos servidores públicos, o direito de 
greve foi assegurado em termos mais tímidos. A 
Carta Magna previu que o seu direito de greve 
seria exercido nos termos e limites definidos em 
lei complementar. Após a emenda constitucional 
nº 19/98, tais termos e limites passaram a de-
ver ser estabelecidos em lei específica. Ao rem-
eter à lei complementar (depois lei específica) a 
definição dos ¿termos e limites¿ para o exercício 
do direito de greve pelos servidores públicos, a 
Constituição deixou margem para controvérsias 
quanto à eficácia da norma constitucional, no en-
tanto, a lei regulamentadora dos termos e limites 
ao exercício do direito de greve pelos servidores 
públicos não foi ainda aprovada, vinte e quatro 
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anos após. Em 25/04/2007, o Supremo Tribunal 
Federal concluiu o julgamento de três mandados 
de injunção (MIs nº 670, 708 e 712), impetrados 
por sindicatos representativos de categorias de 
servidores públicos e que versavam sobre o direi-
to de greve desses servidores. O STF decidiu que, 
enquanto não for elaborada a lei específica, os 
servidores públicos poderão exercer o direito de 
greve, nos termos e limites tomados de emprésti-
mo, por analogia, da Lei nº 7.783/89, que regula 
a greve dos trabalhadores no âmbito da iniciativa 
privada. A partir dessa decisão, a expectativa era 
a da concretização efetiva do direito de greve dos 
servidores públicos. Ledo engano. Mesmo após a 
decisão do STF, servidores públicos de todo o país 
continuaram a enfrentar dificuldades objetivas ao 
exercício de seu direito constitucional à greve. O 
objetivo geral da presente pesquisa é efetuar o 
mapeamento geral dos processos tramitados na 
Justiça Comum Estadual em Sergipe, referentes a 
ações que envolvem o direito de greve de servi-
dores públicos. Apresenta também objetivos es-
pecíficos, que são a produção de material inform-
ativo das diversas ações judiciais que envolvem 
o direito de greve de servidores públicos proces-
sadas e julgadas no âmbito da Justiça Sergipana, 
a demonstração da difícil concretização do direito 
de greve dos servidores públicos, além da análise 
crítica das informações levantadas. A metodolo-
gia se dará através da coleta dos dados iniciais 
junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, 
do levantamento de dados relativos ao noticiário 
acerca da propositura e do julgamento das ações, 
da análise dos dados coletados, além da sistema-
tização desses e a elaboração do relatório final 
conclusivo. Espera-se como resultado dessa pes-
quisa a produção de material informativo das di-
versas ações judiciais processadas e julgadas no 
âmbito da Justiça Sergipana, que tenham como 
objeto a discussão da legalidade de greve de 
servidores públicos.

ESTRESSE NOS ESTUDANTES 
INGRESSANTES DE DIREITO

Lorrana Sandrelli Araújo de Castro (Direito 
- PROVIC - UNIT / lorranasandrellicastro@
gmail.com). Lucas Santos Rocha (Direito 
- PROVIC - UNIT / lucassantosrocha9@

gmail.com). Tatiana de Carvalho Socorro 
(Profa. Msc. - UNIT / tcarvalhosocorro@

yahoo.com.br).

É no cenário universitário que afloram as di-
ficuldades de adaptação e de aprendizagem 
resultantes do impacto da mudança do colé-

gio à Universidade, sofrida pelo aluno, e al-
gumas das consequências levantadas pelos 
teóricos tem sido o absenteísmo, a droga-
dição, a ansiedade e o estresse, em que este 
é definido por Hans Selye, em 1956, como 
resposta geral e inespecífica do organismo a 
uma situação estressante. Tal resposta é resul-
tado das discrepâncias entre o meio externo 
e interno, e a percepção do indivíduo quanto 
a sua capacidade de responder a um fator es-
tressor proveniente de evento ou estímulo que 
conduz à situação que causa o desequilíbrio 
homeostático, o estresse. A presente pesquisa 
pretende analisar a dinâmica do estresse pre-
sente no cotidiano acadêmico dos estudantes 
do primeiro ano do curso de Direito da Uni-
versidade Tiradentes (UNIT). Especificamente, 
almeja-se investigar os fatores desencadeantes 
do estresse no contexto acadêmico de alunos 
ingressantes do curso de Direito; detectar as 
sintomatologias físicas e psicológicas do es-
tresse prevalentes nesses estudantes; avaliar 
a relação entre nível de estresse e a percep-
ção do rendimento acadêmico. Participarão 
desta pesquisa 20 alunos (10 mulheres e 10 
homens) do primeiro ano do curso de Direito 
da Universidade Tiradentes, Campus Farolân-
dia, situada na cidade de Aracaju/SE. Os 20 
estudantes deverão ser ingressantes no Curso 
de Direito da Unit e ter mais de 18 anos. Em-
pregar-se-á o método qualitativo, através da 
realização de entrevistas, com roteiros tópicos 
flexíveis, compostas de questões relacionadas 
aos objetivos a serem estudados, bem como 
dos dados sóciodemográficos. Estas entrevis-
tas serão gravadas e, posteriormente, serão 
submetidas à Análise de Conteúdo, sendo 
levantados os temas mais relevantes a partir 
da fala dos entrevistados. Quanto aos resulta-
dos esperados, ambiciona-se que a presente 
pesquisa possibilite evidenciar que os alunos 
ingressantes estão mais ainda vulneráveis ao 
estresse por conta da novidade da passagem 
colégio-Universidade; diagnosticar quais são 
os fatores estressores externos e endógenos 
(da e na Universidade) mais prevalentes; e 
auxiliar o aluno ingressante de Direito es-
tressado no sentido de lhe oferecer a opor-
tunidade de identificar fatores estressantes, 
endógenos ou exógenos. Por fim, espera-se 
que este estudo propicie um incremento nas 
pesquisas que tenham como público alvo os 
estudantes de Direito, já que se percebe uma 
escassez de investigações científicas que se 
proponham estudar e analisar o estresse e as 
suas causas e sintomas nos alunos de Direito, 
principalmente os ingressantes. Com as con-
clusões desta pesquisa e tendo-as em mãos, 
as Universidades ¿ inicialmente a UNIT e to-
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das as demais do Grupo Tiradentes ¿ poderão 
operar um papel proativo na prevenção e na 
repressão ao mal do estresse que assola a vida 
destes alunos. (PROVIC ¿ UNIT)

O CASO ARE 660861: LIBERDADE 
DE EXPRESSAO, DIREITO À HONRA 
E A RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

PROVEDOR DE CONTEÚDO

Cátia Tiburski (Direito, PROVIC/ UNIT, 
catiatiburski@hotmail.com); Querolayne 
Chaina Cambil Moreira (Direito, PROVIC/
UNIT, laynecambil@hotmail.com). Marco 

Aurélio Rodrigues da Cunha e Cruz 
(marco_aurelio@unit.br).

O objeto do projeto se centra em um caso 
em que o Supremo Tribunal Federal (STF) 
não poderá se omitir no embate entre di-
reitos humanos (liberdade de expressão, di-
reito à honra) e a sua interação com a Inter-
net: o ARE 660.681. É a primeira demanda da 
Corte que responderá o seguinte problema: 
se a incidência dos princípios constitucion-
ais gera (ou não), para a empresa hospedei-
ra de sítios na Internet, o dever de fiscalizar 
o conteúdo publicado nos seus domínios 
eletrônicos e de retirar do site as informações 
reputadas ofensivas, sem necessidade de 
intervenção do Judiciário. O caso examina-
do aborda a colisão dos direitos humanos 
¿liberdade de expressão¿ e ¿honra¿ na Inter-
net. Na inicial, protocolada no Juizado Espe-
cial Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG 
(UFMG), a autora reclama a criação, na rede 
social ¿Orkut¿, provida pelo Google, uma 
comunidade nomeada ¿Eu odeio a Aliandra¿ 
com foto e conteúdo difamatório. A autora 
revela nunca ter se cadastrado para acessar 
o ¿Orkut¿ e que notificou a empresa para 
a retirada do conteúdo, pedido que foi ne-
gado pelo Google com a justificativa de que 
não houve violação clara das leis reais nem 
das políticas estabelecidas por esse prove-
dor. A argumentação demonstrou que como 
mantenedor, o Google deveria ser responsa-
bilizado civilmente por não exercer controle 
sobre os atos praticados no seu site impor-
tunando os direitos fundamentais à honra 
e à própria imagem da autora. O instigante 
leading case nos conduziu a explorar, não 
objetivando seu exaurimento, os seguintes 
objetivos: i) relatar a postura da jurisprudên-
cia do Superior Tribunal de Justiça (STJ) so-
bre o tema; ii) indicar a solução descrita no 

PL 2126/2011. Utilizou-se o método dedu-
tivo, com apoio em pesquisa bibliográfica e 
documental. As principais conclusões são: i) 
o REsp 1.193.764 tem influenciado os prece-
dentes do STJ, mas o diálogo sobre a relação 
entre os direitos humanos ¿liberdade de ex-
pressão¿ e ¿honra¿ na Internet ficou a latere; 
ii) Seguindo a jurisprudência, seria negado 
provimento ao recurso se julgado o caso ARE 
660.861 pelo STJ; iii) Se resolvido com a in-
teligência da atual redação do PL 2126/2011, 
seria dado provimento ao ARE 660.861, pois 
prevê o art. 15 que o provedor de aplicações 
de Internet somente poderá ser responsabi-
lizado por danos decorrentes de conteúdo 
gerado por terceiros se, após ordem judicial 
específica, não tomar as providências para, 
no âmbito do seu serviço e dentro do prazo 
assinalado, tornar indisponível o conteúdo 
apontado como infringente. A ordem judi-
cial deverá conter, sob pena de nulidade, 
identificação clara e específica do conteúdo 
apontado como infringente, que permita a 
localização inequívoca do material.
PICTOGRAMAS
Cássia Regina D´Antonio Rocha da Silva (cas-
siadantonio@yahoo.com.br); Andréa Del-
mondes Freitas Dias; Carina Gonçalves Brito; 
Carla Caroline Barbosa Alves; Diogo Alves No-
vaes; Hebert Fernando Henrique dos Santos; 
Ismael Macêdo Guimarães; Jadson Amorim 
Santos; João Marcelo Andrade de Oliveira 
Dantas; José Agnaldo de Carvalho Junior; José 
Gabriel Santos; José Geraldo da Paixão Santos 
Filho; Júlio César Mendonça de Melo; Kimberly 
Dantas de França; Leandro Lima Costa; Luan 
Pereira Brito; Lucas Tenorio Gomes Machado; 
Luciana Costa e Santos; Nathan Fernandes 
Fortunato; Thayane Rocha da Silva; Thiago dos 
Santos Aragão; Thiago Paes Andrade Lima; Vi-
tor Macedo Silva Prata; Wansley Santana dos 
Santos
O Projeto Pictogramas foi desenvolvido na 
disciplina do Curso de Design Gráfico na dis-
ciplina Design da Informação pelos alunos do 
5º Período sob a orientação da professora 
Cássia Regina D´Antonio Rocha da Silva tendo 
como objetivo a utilização dos conhecimen-
tos tratados na primeira unidade de estudos. 
O trabalho seguiu a metodologia do design 
para planejamento, criação e finalização do 
produto gráfico. A solução visual buscou at-
ender os princípios do design da informação, 
bem como, manter as regras para construção 
de pictogramas.
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A AFETIVIDADE NA RELAÇÃO 
PROFESSOR-ALUNO: UM 

LEVANTAMENTO TEÓRICO DO PAPEL 
DA PSICOLOGIA E DEMAIS ÁREAS DO 

CONHECIMENTO NESTA RELAÇÃO

Cícero Ramon Cunha de Jesus (Psicologia - 
UNIT/ ramonlogia@hotmail.com); Prof. Dr. 
Matheus Batalha Moreira Nery (Psicologia 

- UNIT/ matheusbatalha@ig.com.br).

A afetividade é fundamental tanto no desen-
volvimento do indivíduo como na manutenção 
dos vínculos entre as pessoas. Ela é respon-
sável por dar cor e vivacidade aos relaciona-
mentos. O presente trabalho tomou como 
campo de estudo os vínculos afetivos entre o 
professor e o aluno, com atenção especial no 
contexto universitário. Para isso, discute-se, 
além do conceito de afetividade, a importân-
cia do meio escolar e das relações sociais que 
permeiam esse espaço no desenvolvimento 
do jovem. O objetivo principal foi investigar 
como as teorias psicológicas e as demais áreas 
do conhecimento vêm trabalhando a temática 
da afetividade no vínculo entre o professor e 
o aluno. Para auxiliar na compreensão dessa 
temática, a metodologia utilizada na pesqui-
sa consiste em procedimentos qualitativos, 
através do levantamento dos estudos publi-
cados em periódicos de psicologia, educação, 
pedagogia, etc., nos últimos dez anos, com 
a finalidade de construir um quadro teórico-
conceitual acerca da temática que funda-
mente a análise, classificação e sistematização 
dos aspectos envolvidos com o tema. Essa 
ação também ajudará a apontar quais sub-
eixos temáticos são mencionados e possuem 
maior predominância dentro dos estudos que 
envolvem a afetividade na relação professor-
aluno e poder relacioná-los, a fim de alcançar 
uma compreensão mais ampla da afetividade. 
Através da análise dos trabalhos, chegou-se a 
três grandes eixos temáticos: a ¿manifestação 
da afetividade¿, as ¿situações estimuladoras 
de afetos¿ e os ¿efeitos da presença da afe-
tividade¿. Estes tópicos sofrem um processo 
de ramificação evidenciando outros subeixos 
temáticos onde revelam o quanto abrangente 
é o conceito de afetividade. Após o proces-
so de hierarquização e de decomposição do 
tema central em conceitos menores, foi pos-
sível perceber que há um desequilíbrio nos 
estudos, pois enquanto grande parte da lit-
eratura aborda determinados temas, como os 
efeitos no processo de ensino-aprendizagem, 
de maneira constante, outros assuntos são 
pouco discutidos. Além disso, existem pou-

cos estudos que tratam das interações entre 
docente e estudante na universidade, o que 
evidencia a necessidade de mais pesquisas em 
contexto universitário.

ATUAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E 
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA 
SOCIEDADE CIVIL NA DEFESA, EM 

JUÍZO, DOS DIREITOS DIFUSOS, DO 
PATRIMÔNIO PÚBLICO E DO MEIO 
AMBIENTE NO ESTADO DE SERGIPE

Maurício Gentil Monteiro - Orientador/
gentil@infonet.com.br; Cindy Souza Boson 
/ cindy.sb@hotmail.com; Dênio Fernando 

Rezende Vieira Júnior / dfrvj@hotmail.com

Uma das inúmeras inovações da CF/88, no 
que se refere ao elenco de direitos fundamen-
tais e aos mecanismos de sua proteção, foi 
o destaque dado aos direitos difusos, como 
também ao estímulo para que a sociedade 
civil organizada atue na defesa desses bens 
jurídicos, na defesa do interesse geral da co-
letividade. Com efeito, a Constituição inovou 
ao instituir a figura do mandado de segurança 
coletivo, além de manter e dar mais robust-
ez e significado à ação popular e à ação civil 
pública. Com relação a esta, a Constituição 
abriu a possibilidade de que, além do Ministé-
rio Público, terceiros, também possuam legit-
imidade para a sua propositura. E a legislação 
infraconstitucional, inclusive pré-1988, prevê 
um extenso rol de legitimados à propositura 
de tal ação. Contudo, apesar da expressa pos-
sibilidade de atuação da sociedade civil, seja 
por meio de associações, seja por meio de 
entidades representativas, para defender em 
juízo esses direitos, poucas são as ações civis 
públicas propostas no Poder Judiciário em 
Sergipe por tais legitimados. E foi exatamente 
essa questão que este projeto se propôs a 
investigar, na medida em que buscou ana-
lisar de forma quantitativa e qualitativa esta 
legitimação atribuída a esses da sociedade 
civil para a propositura da ação civil pública. 
A pesquisa foi desenvolvida junto ao Tribu-
nal de Justiça do Estado de Sergipe e junto à 
Seção Judiciária de Sergipe da Justiça Federal, 
e incluiu coleta de dados e catalogação dos 
processos, assim como o levantamento de da-
dos relativos ao julgamento dessas ações e a 
análise dos dados coletados. Foram realizados 
também estudos bibliográficos e doutrinários, 
com a finalidade de aclarar as hipóteses a que 
os resultados do levantamento inicial conduz-
iram, e por final feita uma sistematização dos 
dados e a elaboração de relatório final conclu-
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sivo, com as análises críticas da pesquisa. Com 
o resultado do levantamento feito, observa-se 
que, na 1ª circunscrição de Sergipe, das 576 
ações civis públicas transitadas em julgado, 
apenas 30 foram propostas por entidades ou 
associações que representam a sociedade civ-
il. Na 2ª das 103 ações, apenas 01 foi propos-
ta. Na 3ª das 101 ações, apenas 02. Na 4ª cir-
cunscrição das 156 ações, apenas 09. E, na 5ª 
circunscrição das 172 ações, apenas 04. No 
âmbito da Justiça Federal, das 172 ações tran-
sitadas em julgado, apenas 16 foram propos-
tas pelos legitimados em questão. O estudo 
nos permite concluir que a participação ativa 
da sociedade civil na proteção, em juízo, dos 
direitos difusos, do patrimônio público e do 
meio ambiente, por via de ação civil pública 
no estado de Sergipe não corresponde à reali-
dade das condições objetivas que se apresen-
tam no cotidiano da sociedade brasileira. Den-
tre as causas prováveis: a falta de iniciativa das 
entidades e associações, apesar de possuírem 
o poder de atuar, permanecem inertes; o forte 
poder do MP na atuação nestes casos, já que 
detém legitimidade originária a atuar nessas 
ações; em outros casos estes representantes 
da sociedade deixam de propor demandas 
coletivas em detrimento de demandas indi-
viduais; existem casos também em que as vias 
administrativas são preferíveis.

ENTRE POLÍTICAS DE AFIRMAÇÃO 
E POLÍTICAS DE EXCLUSÃO: O 

FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DA 
RELIGIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA

Ilzver de Matos Oliveira – Mestre em Direito 
pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) 

e professor da Universidade Tiradentes 
(UNIT) – e-mail: ilzver@gmail.com; João 

Víctor Pinto Santana – Acadêmico de 
Direito na Universidade Tiradentes (UNIT) 

e bolsista do PROVIC/UNIT – e-mail: 
j.victorsantana@hotmail.com

Temos verificado nos últimos anos um au-
mento considerável dos casos de intolerân-
cia contra as religiões de matriz africana 
e uma busca cada vez maior do Judiciário 
para decidir os conflitos deles decorrentes. 
Estes processos judiciais envolvem a liber-
dade de manifestação religiosa e cultural 
afro-brasileira e colocam para a justiça 
questões sobre as quais ela não tem muita 
familiaridade ou nunca se manifestou. Des-
de o ¿caso Mãe Gilda¿, ocorrido em 1999, 

que no Superior Tribunal de Justiça resultou 
na primeira condenação nacional por dano 
moral decorrente de intolerância religiosa 
institucional, até os casos de cobrança de 
impostos dos templos afro-brasileiros ou 
contra seus sacerdotes por má prestação 
de serviço, as ações que equiparam aque-
les templos a estabelecimentos comerci-
ais, que criminalizam afro-religiosos por 
cárcere privado ou de lesão corporal du-
rante cerimônias, que fecham templos sob 
a alegação de perturbação do sossego, po-
luição sonora, ambiental e maus-tratos a 
animais, entre outros, o que percebemos 
é que os tribunais têm se constituído num 
dos principais espaços de discussão dos 
direitos desta parcela da população, his-
toricamente discriminada por sua crença 
religiosa. Assim, vemos emergir um novo 
fenômeno a ser estudado: a judicialização 
da religiosidade afro-brasileira. Ela surge 
marcada pelas manifestações dos tribunais 
sobre a amplitude e a caracterização do di-
reito ao livre culto e crença e do direito à 
preservação da cultura afro-brasileira, es-
pecialmente quando estes estão em colisão 
com direitos tais como a proteção à criança 
e ao adolescente, à fauna e à flora, à vida e 
à integridade física, à saúde e ao sossego. 
Deste modo, considerando que tem sido 
o judiciário uma importante instância de 
consolidação das políticas públicas no Bra-
sil, o estudo deste novo campo de atuação 
judicial, tema deste artigo, é importantís-
simo, principalmente neste momento em 
que políticas de ação afirmativa vêm sendo 
reconhecidas como cruciais para o aprofun-
damento da democracia brasileira e para a 
inclusão da população negra. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 
MULHER

ALVES, Verônica Lemos 
(veronicalemoos1@hotmail.com); LIMA, 

Rayane Feitosa (rayanefeitosalima@
hotmail.com); MILANEZ, Maria Marta 

(marta_milanez@yahoo.com.br); 
SANTANA, Rafaela Cristina dos Santos 

(rcss_aju@yahoo.com.br)

Introdução: O tema proposto é devido ao 
aumento do índice de violência doméstica 
contra mulheres, por ser algo que acontece 
com muita frequência em nossa sociedade 
e um problema grave ainda desconhecido 
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por alguns. Esse tipo de violência não ac-
ontece somente no ambiente doméstico, 
porém, é nesse tipo de ambiente onde ela 
possui maior incidência. Podendo ser carac-
terizada de cinco maneiras: física, psicológi-
ca, sexual, patrimonial e moral. Uma grande 
demonstração da grande incidência de vi-
olência nas análises indica que entre 12% 
e 25% das mulheres já sofreram ataques e 
violência dos seus parceiros em algum mo-
mento de suas vidas, sendo considerada a 
décima causa de morte em mulheres entre 
15-44 anos no ano de 1998. A maior par-
te não pede ajuda. Isso acontece devido a 
vários fatores, por exemplo: por sentirem 
vergonha, dependerem emocionalmente 
ou financeiramente do agressor, pois 
acham que a violência não vai se repetir, 
por causa dos filhos e até mesmo para não 
prejudicá-lo socialmente, não denunciam, 
entre outros. O número de mulheres que 
denunciam ainda é baixo, talvez pelo mo-
tivo das ameaças que são suportadas por 
elas e pelos filhos. Objetivo: Cooperar de 
forma efetiva para o combate à violência 
doméstica seja quais forem às formas de 
sua manifestação, oferecendo as usuárias 
condições para identificar as causas e for-
mas de preveni-la. Acolhe-las e orienta-
las dos seus direitos, conforme o que está 
prescrito na Lei Maria da Penha, onde está 
possui o objetivo de prevenir a violência 
contra mulher e punir os agressores, para 
que possam viver de forma digna e segura, 
e discutir sobre a efetivação dessa lei. Me-
todologia: Através de coletas de dados ex-
traídas de órgãos oficiais podemos ver que 
nos dias atuais a violência contra mulher 
tem crescido, através do método dedutivo 
podemos afirmar que essa violência é fru-
to de uma vulnerabilidade e insegurança. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Atualmente a vi-
olência doméstica contra a mulher tem sido 
tema de muitas discussões, sendo o décimo 
tipo de violência que mais gera morte no 
nosso país. O que se discute no presente 
trabalho não é apenas o ato violento, mas a 
falta de punição ou a má aplicabilidade da 
lei, que previne a violência e pune os agres-
sores. Portanto, concluímos que a relação 
do individuo com a sociedade interfere no 
seu comportamento, por isso, entendem-
os que a reeducação dos indivíduos é o 
primeiro passo para uma mudança no com-
portamento destes para que possa diminuir 
esse tipo de violência.  

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Ana Paula da Silva/asilva2291@gmail.com; 
Ana Valéria da Cruz Dantas/ana.dantas@

vale.com; Edla Silva Costa Freire; Lays 
Crhistina Brito; Naiara Santana de Jesus/ 

naiarasantana13@hotmail.com
Dados revelam que, das denúncias recebi-
das pelo disque denúncia no ano de 2011, 
93,3% são de violência contra mulher, o 
ano de 2012 fechou com 88.685 relatos de 
agressão ¿ contra 12.664 há seis anos. Com 
isso percebe-se que depois da criação da 
SPM (Secretaria de Políticas para Mulheres) 
e com a sanção da LEI 11.340- Lei Maria da 
Penha houve um aumento visível de denún-
cias registradas, mas a pergunta é: O que 
ocasiona esse aumento? As mulheres es-
tão tendo mais coragem de denunciar, au-
mentando assim as denúncias? Ou os ho-
mens , devido à nova mulher independente 
que hoje surge, estão sendo ameaçados 
tornando-os assim mais violentos? Temos 
consciência das várias causas e das várias 
formas de violência que existem contra a 
mulher, mas não sabemos o porquê que 
mesmo depois da criação da lei Maria da 
Penha, ainda há um grande número de 
casos de violência.  O que se percebe ao 
passar dos anos é que hoje a nova mulher, 
passa a ser independente, hoje ela trabalha, 
cuida da casa, dos filhos o do marido, essa 
nova mulher se depara com um mundo 
ainda machista e que não aceita essa in-
dependência feminina. O homem ver nessa 
nova mulher uma ameaça a sua postura de 
homem da casa, juntando isso aos motivos 
mais comuns relatados de violência como: 
álcool, drogas, ciúmes, entre outros mo-
tivos, formando um problema ainda maior, 
pois essa nova mulher conhecendo seus 
direitos se tornam também mais corajosas. 
Mas há outro grande problema, a LEI ex-
iste, a proteção também, mas muitas real-
mente não são feitas da maneira correta. 
Vemos casos e mais casos de mulheres que 
denunciam e mesmo assim acabam assas-
sinadas pelos seus companheiros. O que se 
sabe é que as denúncias aumentaram, mas 
a efetividade da proteção ainda é falha em 
nosso país. Segundo Menicucci, depois que 
uma mulher agredida procura a polícia, o 
delegado pode pedir à Justiça que impon-
ha ao agressor uma série de normas e re-
gras que o impedem de se reaproximar da 
vítima. Porém, embora muitos juízes deter-
minem tais medidas quase imediatamente, 
outros demoram a tomar uma decisão.  
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Essa demora da justiça é a grande falha 
na efetivação da proteção para a mulher. 
Mesmo assim vale lembrar que denunciar 
sempre será a melhor atitude a ser tomada 
por qualquer mulher que for agredida, o 
que toda mulher na verdade deve fazer é 
colocar como prioridade de sua vida a paz 
e  a sua  saúde, tanto física como  mental, 
cabe a ela a escolha e a decisão de acei-
tar ou não um companheiro agressivo, mas 
cabe ao Estado a obrigação de garantir a 
dignidade a paz de toda cidadã brasileira 
e  a conscientização da sociedade a  não 
violência.
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ESTUDO DA INIBIÇÃO DE 
PEROXIDASE DE RAIZ FORTE POR 

ANETOL E EUGENOL

Raiane Maiara Cardoso dos Santos (Curso 
de Farmácia-LPA/ITP/UNIT, Raii56@

hotmail.com); Micael Nunes Melo (Curso 
de Farmácia-LPA/ITP/UNIT, micalcedro@
hotmail.com); Thamara Santos Oliveira 

(Curso de Nutrição – LEB/LPA/ITP/UNIT, 
drc_th@hotmail.com); Flávia Michelle 

Silva Santos (LPA/ITP/UNIT, flavibiotec@
gmail.com); Heiddy Márquez Alvarez 

(UEFS/LAPRON, marquezheiddy@gmail.
com); Álvaro S. Lima (LPA/ITP/UNIT, 

aslima2001@yahoo.com.br); Cleide M. F. 
Soares (LPA/ITP/UNIT, Cleide_Mara@itp.

org.br), Alini Tinoco Fricks (LEB/ITP/UNIT, 
alinitf@yahoo.com.br) 

O uso de peroxidases, principalmente quando 
aplicadas em processos oxidativos, desperta 
atenção nos setores acadêmico e industrial 
pelas vantagens atreladas ao ponto de vista 
ambiental e ao valor agregado dos compostos 
obtidos. Em especial, a oxidação de propenil-
benzenos, como anetol e eugenol catalisada 
por peroxidases vegetais constitui uma rota 
de interesse para obtenção de seus respec-
tivos aldeídos (vanilina e p-anisaldeído) e tam-
bém epóxidos. Deste modo, a bioepoxidação 
destes propenilbenzenos, assim como seus 
respectivos aldeídos, é de grande interesse 
(Archellas e Furstoss, 1997; Allain et al., 1993; 
Hirata et al., 1998). Neste sentido, a fim de ver-
ificar o potencial de oxidação destes substra-
tos catalisada por peroxidase, o presente tra-
balho teve como objetivo verificar a influência 
dos propenilbenzenos (anetol e eugenol) 
como inibidores da atividade de peroxidase 
de raiz forte (PRF) na reação de oxidação de 
guaiacol, substrato clássico utilizado na dos-
agem da atividade de peroxidase. A atividade 
da enzima foi determinada na ausência e pre-
sença de anetol e eugenol por método color-
imétrico baseado na oxidação do guaiacol. O 
ensaio contém tampão fosfato de sódio 100 
mM pH 6,0; 0,04 mL de solução de PRF; 0,1 
mL de peróxido de hidrogênio 2,0 mM; 0,1 mL 
de guaiacol nas concentrações de 100, 80, 60, 
40 e 20 mM e 0,1 mL de solução de probenil-
benzeno na concentração de 1mM. A veloci-
dade inicial da reação foi atrelada ao valor da 
atividade da enzima, em que uma unidade de 
enzima (U) foi definida como a quantidade de 
enzima capaz de fornecer um µmol de produto 
em um minuto a 25 °C, no pH específico para 

esta reação tetraguaiacol = 26 mM-1 cm-1 (Hi-
rata et al., 1998). Posteriormente, foram calcu-
lados os parâmetros de Km e Vmáx por meio 
do gráfico de duplo recíproco pelo método de 
Lineweaver-Burk. Todos os ensaios foram re-
alizados em triplicata. Verificou-se que os va-
lores de Km e Vmáx na ausência do propenil-
bezeno foram de 171,01 mM e 0,03776 µmol/
min, respectivamente. Na presença de anetol 
foi observado uma diminuição nos valores de 
Km (74,55 mM) e Vmáx (0,01675 µmol/min), o 
que caracteriza o perfil de inibição acompetiti-
va. Este tipo de inibição provocada pelo anetol 
sugere que o mesmo se liga a uma região da 
enzima diferente do seu sítio ativo e provav-
elmente este não seria oxidado pela enzima. 
Na inibição de PRF na presença de eugenol 
constatou-se um perfil de inibição competi-
tiva, em que valor de Km foi aumentado para 
450,34 mM e o valor de Vmáx não foi alterado. 
O eugenol provavelmente se liga ao sítio ativo 
da peroxidase e consequentemente bloqueia 
o acesso do guaiacol. Tal resultado sugere 
que o eugenol constitui um efetivo substrato 
a ser oxidado por peroxidase na presença de 
peróxido de hidrogênio, sendo, portanto, um 
substrato potencial para a produção de vani-
lina natural por biotransformação.

O BANHO DE IMERSÃO, UM 
RECURSO NÃO FAMACOLÓGIO NO 

TRABALHO DE PARTO

Ialy Caroline Martins de Almeida( 
Fisioterapia-UNIT/ ic_martins@

hotmail.com); Daniela Teles de Oliveira 
( Professora de Fisioterapia-UNIT/ 

danidto@yahoo.com.br); Licia Santos 
Santana ( Professora de Fisioterapia-

UNIT/ licia2s@hotmail.com); Luciana Silva 
Zago (Professora de Fisioterapia-UNIT/ 

lsilvazago@yahoo.com.br).

O banho de imersão, durante o trabalho de 
parto, é um recurso não farmacológico que 
promove o relaxamento muscular e alivia a 
dor.  A Imersão em água pode estar associado 
a melhora da perfusão uterina, menos con-
trações dolorosas e diminuição do tempo de 
trabalhos de parto  (Geissbuehler 2000; Chai-
chian 2009, Schorn 1993). O objetivo desse 
trabalho é demonstrar o efeito do banho de 
imersão na fase ativa do trabalho de parto. 
Estudo de revisão bibliográfica, com busca 
nas bases de dados Scielo, Pubmed, PEDro, 
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Medline, Bireme e Cochrane. Os descritos do 
assunto utilizados foram os seguintes: dor; fi-
sioterapia; parto normal. O estudo elaborado 
por Malarewicz et al. (2005) incluiu 205 parturi-
entes primigestas a partir de 2 cm de dilatação, 
divididas em grupo controle (n=100) e grupo 
experimental (n=105) O objetivo foi avaliar 
a influência da imersão sobre o trabalho de 
parto e as variáveis utilizadas foram: tempo 
de duração do trabalho de parto, contrações 
uterinas e dilatação cervical antes e depois da 
imersão na água. Os resultados obtidos foram 
maior amplitude e freqüência das contrações 
uterinas em um grau proporcional a dilatação 
cervical, resultando na menor duração do tra-
balho de parto no grupo de estudo quando 
comparado ao grupo controle. O estudo ex-
perimental, randomizado de Silva & Oliveira 
(2006) teve como objetivo identificar a in-
fluência do banho de imersão na duração da 
fase de dilatação e na freqüência e duração 
das contrações uterinas. De acordo com os 
dados obtidos, a duração das contrações foi 
estatisticamente menor no grupo de pacientes 
submetidas a banho de imersão quando com-
paradas ao grupo controle, sem comprome-
timento da duração do trabalho de parto. Os 
autores concluem que o banho de imersão 
é uma alternativa para o conforto da mulher 
durante o trabalho de parto. Essa revisão per-
mite concluir que o banho de imersão durante 
o trabalho de parto é um recurso não farma-
cológico que diminui a dor durante o trabalho 
de parto, reduzindo o uso de medicamentos 
analgésicos, resultando em uma diminuição 
do tempo de internação e mostrar que é es-
sencial um profissional bem qualificado como 
um fisioterapeuta em uma maternidade, mel-
horando assim o bem estar das parturientes 
na fase ativa do trabalho de parto.

PERFIL DO INDIVIDUO DIABÉTICO 
NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA 

Hemille da Hora Santos (Fisioterapia – 
UNIT/ hemillesantos@hotmail.com); Ialy 
Caroline Martins de Almeida (Fisioterapia 

– UNIT/ ic_martins@hotmail.com); 
Daniela Teles de Oliveira (Professora de 
Fisioterapia/UNIT/danidto@yahoo.com.

br); Lícia Santos Santana (Professora 
Fisioterapia/UNIT/ licia2s@hotmail.com) 
Luciana Beatriz Silva Zago (Professora de 

Fisioterapia/ UNIT/ lsilvazago@yahoo.
com.br); Universidade Tiradentes. Aracaju, 

Sergipe. GEFIS – Grupo de Estudos em 
Fisioterapia/ UNIT

O Diabetes Mellitus inclui um grupo de doen-
ças metabólicas caracterizadas por hiperglice-
mia, resultante de defeitos na secreção de in-
sulina e/ou em sua ação. Pode ser classificada 
em quatro subclasses: (a) o tipo 1, causado 
por destruição de células pancreáticas e de-
ficiência de produção de insulina; (b) o tipo 2, 
caracterizado por resistência à insulina e defi-
ciência relativa de produção de insulina, ocor-
rendo geralmente em pessoas com mais de 30 
anos; (c) tipos associados a doenças ou sín-
dromes específicas; (d) diabetes gestacional. 
Pode resultar em cegueiras, insuficiência renal 
e amputações de membros, sendo responsáv-
el por gastos excessivos em saúde e substan-
cial redução da capacidade de trabalho e da 
expectativa de vida. Este trabalho teve como 
objetivos analisar o perfil de indivíduos de 
uma comunidade  do Bairro Santa Maria na 
cidade de Aracaju, informar sobre os riscos do 
Diabetes Mellitus e incentivar a população a 
procurar os postos de saúde. Foi realizado um 
mutirão do Diabetes no Bairro Santa Maria, 
em 26 de agosto de 2013, alunos e profs. Dos 
cursos de medicina, fisioterapia, biomedicina, 
onde foi colhido nome, idade, diagnóstico de 
Diabetes e o valor glicêmico de duzentos e 
noventa e seis (296) pessoas da comunidade e 
por fim, foi realizada a análise estatística para 
se obter a porcentagem dos dados colhidos. 
De um total de 296 pessoas, 107 apresentaram 
valores glicêmicos normais, 187 apresentaram 
valores acima do normal e apenas 2 apresenta-
ram valores abaixo do normal. Isso representa, 
respectivamente, um percentual de 36,1% da 
população sem alteração na glicemia; 63,2% 
acima do normal; e 0,7% abaixo do normal. E 
das 189 pessoas com alteração na glicemia, 
39 pessoas sabiam que eram diabéticas e as 
outras 150 obtiveram o diagnóstico no dia do 
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mutirão, o que quer dizer que apenas 20,6% 
da população da comunidade têm acesso os 
postos de saúde para a realização dos exames 
rotineiros e 79,4% só vão aos postos de saúde 
em caso de necessidade imediata. Diante dos 
dados obtidos, conclui-se que a população do 
Bairro Santa Maria ainda é pouco orientada 
com relação aos fatores de risco para adquirir 
Diabetes e, também, precisa ser mais incenti-
vada a procurar os postos de saúde para re-
alizar exames periódicos. 

O USO DA BABOSA NA 
CICATRIZAÇÃO

Ludmilla de Jesus Barbosa (Biomedicina-
UNIT, llulu__-@hotmail.com); Juliana 

Oliveira Vieira (Biomedicina-UNIT, juliana.
raimundos@hotmail.com); Odille Carolline 

Lima Soares (BIOMEDICINA-UNIT, 
odille2012@gmail.com); Maria das Graças 
da Silva Correia (Orientadora, Profª MSc. 
da  disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br)

Com todos os avanços tecnológicos da atuali-
dade e o apoio científico ao uso das plantas 
medicinais tem diminuído as controvérsias de 
que seu uso era ineficaz. Os conhecimentos e 
relatos de quem já usufruíram desses recursos 
foi um grande passo para se chegar ao centro 
da pesquisa. (PRÁTICAS INVESTIGATIVAS)

ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS DA 
MULHER NO CLIMATÉRIO

Rebecka Dyana Melo de Queiroz 
(Enfermagem-UNIT/rbk_dyana@hotmail.

com); Sabrina Barbosa de Amorim 
(Enfermagem-UNIT/sabrina89jr@hotmail.

com); Izadora Lisboa Dantas Machado 
(Docente da disciplina saúde sexual 
e reprodutiva- Enfermagem-UNIT/

izinhadora@gmail.com).

O climatério se apresenta como fenômeno 
fisiológico decorrente do esgotamento dos 
folículos ovarianos que ocorre em todas as 
mulheres.O objetivo desse trabalho é elu-
cidar a importância do conhecimento acerca 
das mudanças fisiológicas das mulheres na 
fase do climatério; Descrever as principais in-

tervenções de enfermagem à mulher nesta 
fase. A metodologia adotada consistiu em es-
tudo bibliográfico, em livros e artigos publi-
cados entre 1999 e 2009. Foram utilizados os 
seguintes critérios de refinamento: livros que 
abordam o climatério e estudos publicados 
entre 1999 e 2009; em português. As mudan-
ças ocorridas no organismo das mulheres no 
climatério também perpassam as influências 
psicossociais, culturais e situacionais que irão 
influenciar sua sexualidade. É imprescindível 
investigar os hábitos alimentares (ingesta de 
fibras, gorduras, alimentos com cálcio e car-
boidratos simples), atividades físicas (tipo, 
regularidade e duração), além da existência 
de patologias concomitantes, uso de medi-
cações, alergias e problemas pessoais, do rela-
cionamento amoroso ou familiar. Atividades 
de apoio à mulher no climatério direcionadas 
à promoção, à proteção e à recuperação da 
saúde envolvendo uma equipe multidiscipli-
nar são estratégias que podem ser oferecidas 
rotineiramente pelos serviços de saúde, com 
resultados bastante positivos. Nesse sentido 
é importante que as mulheres tenham acesso 
à informação em saúde para a compreensão 
das mudanças do período do climatério, con-
siderando tal fase como integrante de seus 
ciclos de vida e não como sinônimo de velhice, 
improdutividade e fim da sexualidade. (PRÁTI-
CAS INVESTIGATIVAS)

DEFORMIDADE TORÁCICA DO TIPO 
PECTUS CARINATUM: REVISÃO DE 

LITERATURA

Flavio Wallace de Brito Pinto (Fisioterapia   
UNIT / flaviowallace@hotmail.com), Nigel 

Cleuber Coriolano (Fisioterapia   UNIT 
/ nigelcleuber@yahoo.com.br) e Paulo 

Autran Leite Lima (GEFis e Curso de 
Fisioterapia   UNIT, pauloautranlima@

gmail.com)

O Pectus Carinatum (PC) é uma deformidade 
que consiste de um aumento anterior e progres-
sivo das cartilagens costocondrais causando as-
simetria torácica em formato de quilha de navio, 
alterações posturais (protrusão de ombros, 
hipercifose torácica e escoliose) e distúrbios 
psicológicos e de interação social. Por ser uma 
patologia que está associada a alterações clíni-
cas respiratórias torna-se necessário o conheci-
mento por parte da equipe multidisciplinar. Com 
isso, o objetivo desse trabalho foi compreender a 
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deformidade torácica do tipo Pectus Carinatum 
através de uma revisão de literatura. Foi realiza-
da uma pesquisa de caráter descritivo e analítico 
sobre a ITU durante o período de junho a se-
tembro de 2013. Nesse ínterim, foram coletados 
livros e artigos científicos da área, coletados no 
acervo da Biblioteca da Universidade Tiradentes 
do Campus Estância. O conteúdo teórico foi 
complementado por pesquisa digital, ligada a 
sociedades científicas, universidades e institutos 
de pesquisa priorizando-se artigos científicos. 
A partir dos achados encontrados, foi possível 
compreender que essa patologia é de origem 
idiopática e começa a ser percebida no inicio da 
adolescência. Sua incidência é de 1:1000, com 
predominância do gênero masculino. Atual-
mente, o tratamento consiste em duas alterna-
tivas, cirurgia corretiva e a outra através de um 
dispositivo chamado de compressor torácico. 
Essa última é baseada no princípio de Wolff, que 
analisa a estrutura óssea e cartilaginosa adap-
tável à demanda diária de tensões e se remodela 
a partir do constante estresse. Mesmo assim, foi 
observado que os tratamentos são prejudiciais 
ao sistema respiratório e ao sistema digestório, 
seja pela dor devido ao trauma da correção 
cirúrgica ou pela compressão constante do tó-
rax, limitando a expansão do gradil costal. Além 
disso, durante a adaptação do compressor, vári-
os pacientes apresentam ânsia de vômito e falta 
de apetite. Com isso, conclui-se que outros mé-
todos possam ser implantados para a correção 
ou a minimização da deformidade, além de re-
cursos terapêuticos que proporcionem correção 
postural sem causar as limitações respiratórias 
e gástricas geradas pelos tratamentos atuais. 
(PRÁTICAS INVESTIGATIVAS)

ENERGIA EÓLICA EM SERGIPE

Gabriela Almeida Ferreira de Araújo 
(gabrielaafaraujo@gmail.com); José 

Cleverson de Oliveira Campos (jcleverson@
gmail.com); Elielma Moura(elielma_

moura@hotmail.com);  Geísa Ferreira 
da Silva (geisaferreira.ferreira@gmail.

com); Nair Monalisa Cardoso Santos (nair_
monalisa@hotmail.com); Raiane Lima 

Silveira (raianebiologa@gmail.com); Maria 
das Graças da Silva Correia(Orientadora, 

Profª MSc. da  disciplina Práticas 
Investigativas II da UNIT, mariag.correia@

ig.com.br)

INTRODUÇÃO: A energia eólica é obtida 
através do movimento do ar. Os ventos são 

gerados pela diferença de temperatura da terra 
e das águas, das planícies e das montanhas, 
das regiões equatoriais e dos polos do plan-
eta Terra. A quantidade de energia disponível 
varia de acordo com as estações do ano e as 
horas do dia. A topografia e a rugosidade do 
solo também apresentam grande influência na 
distribuição de frequência de sua ocorrência 
e de sua velocidade em um local. OBJETIVOS: 
identificar os pontos principais como, a força 
dos ventos que incide no local para a instalação 
de equipamentos para a geração da energia 
eólica e analisar as consequências da insta-
lação de um parque eólico para a população 
e o meio ambiente. METODOLOGIA: baseou-
se em pesquisa documental e bibliográfica. A 
primeira é realizada a partir de fontes primárias, 
quando os documentos ainda não receberam 
tratamento analítico e a pesquisa bibliográfica, 
quando esta é desenvolvida através de material 
já publicado. RESULTADOS: Entre os benefícios 
da energia eólica são apontados ser renovável 
e limpa, a possibilidade de aproveitar as áreas 
do parque eólico como zonas de produção ag-
rícola e agropecuária e por sua instalação gerar 
muitos empregos contribuindo para o desen-
volvimento em suas proximidades. Entre suas 
principais desvantagens são citadas: impacto 
visual considerável e sonoro. O som do vento 
que bate nas pás produz um ruído constante 
que pode chegar até a marca de cinquenta 
decibéis que causa perturbação aos habitantes 
das áreas onde se localizam os empreendimen-
tos eólicos, e também à fauna local - como, 
por exemplo, a sua interferência no processo 
reprodutivo das tartarugas e o impacto sobre 
as aves do local: principalmente pelo choque 
destas nas pás e efeitos desconhecidos sobre 
a modificação de seus comportamentos ha-
bituais de migração. O investimento de capi-
tal para a instalação é alto, porém as despesas 
com manutenção são muito pequenas. Existe 
a tendência de diminuição de seus custos com 
a expansão da tecnologia. Assim para que 
ocorresse a instalação do Parque Eólico no 
município Barra dos Coqueiros foram realiza-
dos estudos como o EIA (Estudo de Impacto 
Ambiental) /RIMA (Relatório de Impacto Am-
biental); RCA (Relatório de Controle Ambien-
tal) /PCA (Plano de Controle Ambiental); RAS 
(Relatório Ambiental Simplificado), que são 
exigidos pelos órgãos estaduais responsáveis 
pela atividade de licenciamento ambiental.  
Pode-se concluir que as vantagens da energia 
eólica se sobrepõem as suas desvantagens, e 
sua aplicação em Sergipe é promissora, pois 
este Estado apresenta boa incidência de raios 
solares e de ventos e há influência positiva de 
brisas marinhas na climatologia eólica do local. 
(PRÁTICAS INVESTIGATIVAS)
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PERSPECTIVAS ALIMENTARES 
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

DENTRO E FORA DA ESCOLA

Aline dos Santos Passos Damasceno 
(Nutrição-UNIT/e-mail); Betina Maiara 

Ribeiro Carvalho (Nutrição-UNIT/e-mail); 
Edilene Maria da Silva Leite (Nutrição-
UNIT/e-mail); Jônata  Rodrigues Gama 

Reis (Nutrição-UNIT/e-mail); Kamila 
dos Santos Dantas Chagas(Nutrição-

UNIT/e-mail); Maria Carolina Rezende 
(Nutrição-UNIT/e-mail); Msc. Hugo 
Xavier (Orientador, Prof.  MSc. da  

disciplina Fundamentos da Nutrição e 
da Alimentação da UNIT, nutricao@unit.

br); Maria das Graças da Silva Correia 
(Orientadora, Profª MSc. da  disciplina 

Práticas Investigativas II da UNIT, mariag.
correia@ig.com.br)

INTRODUÇÃO: Junto com a modernização da 
sociedade surge um novo problema de saúde 
pública, o desenvolvimento das doenças 
crônicas não transmissíveis dentre elas a obe-
sidade. A escolha do tema justifica-se devido a 
que os hábitos alimentares que são adquiridos 
e desenvolvidos ainda na infância e na ado-
lescência tendem a permanecer no indivíduo. 
Nesse contexto a escola aparece como um 
espaço privilegiado para desenvolvimento de 
ações de melhoria das condições de saúde e 
do estado nutricional das crianças, sendo um 
setor estratégico para a concretização de ini-
ciativas de promoção da saúde. OBJETIVO: 
Sensibilizar acerca da importância de uma ali-
mentação saudável, os alunos de uma escola 
particular no município de Barra dos Coquei-
ros, Sergipe. METODOLOGIA: Neste estudo 
aplicou-se à Pesquisa Descritiva que possibili-
ta  descobrir e observar fenômenos procuran-
do descrevê-los, classificá-los e interpretá-los. 
Participaram do estudo 59 alunos de ambos 
os sexos com idades entre 9 a 15 anos do 6º e 
7º ano de uma escola particular localizada no 
município de Barra dos Coqueiros   Sergipe. 
Foram coletadas medidas antropométricas 
(peso e estatura) para o cálculo do índice de 
massa corporal (IMC). As informações sobre 
a alimentação dos estudantes foram levanta-
das por meio de um inquérito alimentar. RE-
SULTADOS: Uma alimentação balanceada e 
adequada além de proteger contra doenças 
infecciosas previne também o aparecimento 
de doenças crônico - degenerativas como: 
diabetes, hipertensão, colesterol, câncer, obe-
sidade, osteoporose, problemas do coração, 

dentre outras. A obesidade, de acordo com a 
OMS (Organização Mundial de Saúde), é uma 
doença que atinge dos seis bilhões de habit-
antes do planeta 23,4% e no Brasil calcula-se 
40% da população. É na escola que a crian-
ças e os adolescentes passam a maior parte 
do seu tempo, portanto, esta se torna um dos 
meios mais propícios ao estímulo de práticas 
alimentares saudáveis.  Foi identificada en-
tre os alunos a prevalência de baixo peso e 
constatou-se também que a rotina alimentar 
dos alunos se encontrava déficit, pois muitos 
deles omitiam umas das refeições. (PRÁTICAS 
INVESTIGATIVAS)

SÍFILIS CONGÊNITA: RISCOS E 
DESAFIOS

Beatriz da Silva Gomes (Enfermagem-
UNIT/beatriizsilva@gmail.com); Marla 

Sheury de Melo Menezes (Enfermagem-
UNIT/marla_sheury@hotmail.com); Paula 
Larissa Carvalho Oliveira (Enfermagem-
UNIT/paulacaarvalho@hotmail.com); 

Antônia Flaviane de O. F. Queiroz 
(Enfermagem-UNIT/flavianefernandez@

hotmail.com);  Maria das Graças da 
Silva Correia (Orientadora, Profª MSc. 

da  disciplina Práticas Investigativas II da 
UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença infec-
tocontagiosa causada pelo Treponema pal-
lidum, considerada sistêmica e de evolução 
crônica. Justifica-se a realização deste tra-
balho pela elevada prevalência e grande taxa 
de transmissão vertical, que pode variar sem 
tratamento ou tratamento inadequado da 
gestante, podendo infectar o bebê causando-
lhe a sífilis congênita. OBJETIVO: Identificar 
os riscos da infecção do feto pela sífilis, bem 
como os desafios encontrados para realização 
do diagnóstico precoce e as orientações ad-
equadas para a gestante e seus parceiros 
sexuais. METODOLOGIA: A utilização de pes-
quisa bibliográfica nos bancos de dados Bi-
reme, Scielo, Lilacs e outras fontes, de caráter 
qualitativo, descritivo e exploratório as quais 
proporcionaram um melhor desenvolvimento 
para o trabalho. RESULTADOS: A sífilis pode 
ser transmitida por via sexual e transplacen-
tária. Esta é uma patologia em que o diagnós-
tico é de baixo custo e o tratamento possibilita 
excelentes índices de cura (na prática, 100%). 
Porém, quando não tratada ou tratada de for-
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ma inadequada pode trazer uma série de se-
quelas para o recém-nascido, que vão desde 
malformações até a morte. A transmissão ver-
tical da sífilis é por via transplacentária, poden-
do ocorrer em qualquer período da gestação; 
mostra-se, entretanto, mais comum após o 4º 
mês de gestação. Em cerca de dois terços dos 
casos, os neonatos de mães portadoras da 
doença mostram-se assintomáticos. Entre as 
complicações perinatais mais importantes da 
doença, destaca-se uma maior incidência de 
prematuridade, restrição de crescimento in-
trauterino, abortamento e até óbito perinatal. 
A educação para a saúde faz-se de extrema 
importância, com o médico responsável pela 
consulta pré-natal que diagnosticar um caso 
de sífilis imediatamente explicando o que sig-
nifica esta patologia e os danos que podem 
ocorrer com o bebê, não se esquecendo de 
enfatizar a prevenção por meio do sexo seg-
uro para a gestante e seus parceiros sexuais. 
É importante ressaltar que a inadequada as-
sistência no pré-natal e a falta de capacitação 
e atualização dos profissionais de saúde tam-
bém contribuem para alta prevalência desta 
doença. (PRÁTICAS INVESTIGATIVAS)

DISLIPIDEMIA EM CRIANÇAS

Caroline Alves de Olinda Costa 
(Biomedicina-UNIT/caarololinda@hotmail.

com); Jéssica Alli Almeida de Oliveira 
(Biomedicina-UNIT/kinha_alli@hotmail.

com);  Larissa Maria Henrique Santos 
(Biomedicina-UNIT/larissa.henrique@

gmail.com);  Larissa Oliveira Vasconcelos 
(Biomedicina-UNIT/larissavoliveira@
hotmail.com); Marcus Alexandre dos 

Santos Cruz (Biomedicina-UNIT/marcus_
alexandre@outlook.com); Rafaela Andrade 

Fonseca (Biomedicina-UNIT/rafaela.
f18@hotmail.com); Maria das Graças da 

Silva Correia(Orientadora, Profª MSc. 
da  disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br)

INTRODUÇÃO: A dislipidemia é um distúrbio car-
acterizado pela presença excessiva ou anormal de 
colesterol  e triglicérides no sangue. Na maioria 
dos casos ocorre devido a uma alimentação in-
correta, que tem em seu cardápio os maravilho-
sos  fast foods  e atrelado a estes, o mundo dos 
alimentos industrializados. Por isso há a necessi-
dade de cuidados com a dieta desde a infância 
para que esses hábitos não tragam problemas 
para o futuro. OBJETIVO: Mostrar a importância 

da alimentação equilibrada desde a infância e as 
consequências que, inadequados hábitos alimen-
tares adquiridos na infância podem acarretar na 
vida adulta, como por exemplo, aterosclerose, 
obesidade e doenças cardiovasculares. METOD-
OLOGIA: Constou de Pesquisa Bibliográfica que 
permitiu a seleção de artigos científicos e outras 
obras as quais proporcionaram um melhor de-
senvolvimento do trabalho. RESULTADOS: Uma 
dieta balanceada, colorida com legumes e frutas 
pode ser um grande atrativo para as crianças e 
com isso influenciar em uma vida adulta mais 
saudável. A dislipidemia é um problema sério que 
pode levar à obesidade infantil e aumentam as 
chances de aterosclerose na vida adulta. Indivídu-
os nesta faixa etária tendem a ser atraídos por 
hambúrgueres, batatas fritas e refrigerantes cujo 
consumo deve ser muito limitado. O fator heredi-
tário também está presente na ocorrência desta 
patologia, no entanto, a alimentação e a prática 
de atividades físicas podem evitar ou controlar a 
doença. Analisar o perfil lipídico de crianças com 
histórico familiar de doenças cardiovasculares é 
extremamente importante, pois, havendo o risco, 
deve-se iniciar uma dieta mais intensa. Há ne-
cessidade da mesma análise para indivíduos que 
não apresentam tal histórico, pois mesmo hav-
endo inexistência desse fator, estão suscetíveis a 
adquirir doenças cardiovasculares em decorrên-
cia da má alimentação. Portanto, o controle dos 
níveis séricos de Colesterol Total, Triglicerídeos, 
Colesterol HDL e Colesterol LDL, tornam possível 
a prevenção ou detecção precoce de doenças at-
eroscleróticas. (PRÁTICAS INVESTIGATIVAS)

AUTISMO INFANTIL: DESCRIÇÃO 
COMPORTAMENTAL

Carla Caroline Leite Souza (Biomedicina-
UNIT/carolaine_ba@hotmail.);  Isabelle 
Damasceno Santos (Biomedicina-UNIT/

isabelledamascenos@hotmail.com); Izabel 
Karoline do Nascimento Pereira Carvalho 
(Biomedicina-UNIT/iza.bel.kal@hotmail.
com);  Júlia Caroline Torres Nunes Vítor 
(Biomedicina-UNIT/ju.biomed3@yahoo.
com.br); Thiago Fernando Souza Matos 

(Biomedicina-UNIT/thiagofernando_xyz@
hotmail.com);  Maria das Graças da 

Silva Correia(Orientadora, Profª MSc. 
da  disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

O presente estudo aborda sobre o autismo, 
um transtorno global de desenvolvimento 
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definido por alterações que se apresentam an-
tes dos três anos de idade. Consiste em uma 
alteração cerebral, uma desordem que com-
promete o desenvolvimento psiconeurológico 
e afeta a capacidade da pessoa se comunicar, 
compreender e falar, enfim seu convívio so-
cial. Não necessariamente, o autismo é acom-
panhado de retardo mental, pois existem ca-
sos de crianças que apresentam inteligência 
e fala intactas.  Identificar as características 
comportamentais do indivíduo autista ainda 
quando criança que permitem o diagnóstico. 
Baseou-se em Pesquisas Bibliográfica tendo 
em vista que permite o aprimoramento do 
conhecimento sobre determinado tema a par-
tir de material já publicado, ou seja, fontes 
secundárias, as quais podem ser livros e arti-
gos científicos. O autismo não escolhe família, 
classe social, raça, simplesmente acontece. 
Uma criança autista desde que tenha um 
acompanhamento por especialistas melhora 
e muito o seu desempenho na comunicação 
com as pessoas, na interação social.  O autis-
mo se desenvolve geralmente antes dos três 
anos de idade com características perceptíveis 
a olho nu, ou seja, não se faz necessário ter 
um conhecimento aprofundado sobre o tran-
storno para perceber que determinada criança 
possui um comportamento diferenciado. Por 
ainda não ter uma causa específica definida, 
o autismo infantil é denominado de Síndrome 
(=conjunto de sintomas) e como em qualquer 
síndrome o grau de comprometimento pode 
variar do mais severo ao mais brando e atinge 
todas as classes sociais, em todo o mundo. 
Toda e qualquer criança autista pode vir a de-
senvolver habilidades como a fala, percepção, 
atenção e convívio social, desde que receba o 
acompanhamento de médicos especializados. 
Atualmente, muitas técnicas foram criadas e 
aprimoradas para melhorar o relacionamento 
com a criança autista. As especialidades médi-
cas mais utilizadas são a musicoterapia, psico-
logia, psicopedagogia, terapia ocupacional, 
fonoaudiologia. A falta de informação leva a 
uma “imagem” errada do que realmente é o 
autismo, apenas uma maneira diferente de ver 
o mundo com jeito único de ser.
 

CÂNCER DE PRÓSTATA

Gislaine Santos Andrade (Enfermagem-
UNIT/ gislaine_love15@hotmail.

com); Flávia Estefânia Hora Santos 
(Enfernagem-UNIT/); Maria das Graças 

da Silva Correia(Orientadora, Profª MSc. 
da  disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br)

INTRODUÇÃO: Muitas pessoas não tem o 
hábito de procurar um serviço de saúde, prin-
cipalmente os homens, que podem se tornar 
resistentes devido ao machismo e por isto os 
mesmos ficam acometidos por várias doen-
ças, como o câncer de próstata, que, ao ter 
seu diagnóstico muito tarde, às vezes a cirur-
gia acaba sendo a unica alternativa para seu 
enfrentamento. OBJETIVO: Caracterizar os fa-
tores de risco e as formas de tratamento desta 
doença. METODOLOGIA: Foi utilizada a Pes-
quisa Bibliográfica por possibilitar a seleção 
de artigos científicos e outras obras as quais 
proporcionaram um melhor desenvolvimen-
to para o trabalho. RESULTADOS: Segundo 
INCA (2008) história familiar de pai ou irmão 
com câncer da próstata antes dos 60 anos de 
idade pode aumentar o risco de câncer em 3 
a 10 vezes em relação à população em geral, 
podendo refletir tanto fatores hereditários 
quanto hábitos alimentares ou estilo de vida 
de algumas famílias.  Seu tratamento depende 
do estagiamento clínico. Para doença locali-
zada, cirurgia, radioterapia e até mesmo uma 
observação vigilante pode ser oferecidos (em 
algumas situações especiais).  Em 2002, foram 
679.000 novos casos de câncer de próstata no 
mundo, e é o quinto câncer mais comum no 
mundo e o segundo mais comum em homens: 
11,7% dos casos novos de câncer, 19% em 
países desenvolvidos e 5,3% nos países em de-
senvolvimento (POW-SANGA, 2009).  Podem-
se inferir destes índices também a exitencia 
de uma relação entre a incidencia de câncer 
de próstata e o grau de desenvolvimento dos 
países através de fatores sócio-culturais, reali-
zação de exames periódicos e a qualidade do 
sistema médico disponibilizado à população. 
O câncer de próstata tem aumentado muito 
nos últimos anos. No Brasil é comum encon-
trar homens que não fazem os exames pre-
ventivos anualmente isto eleva o número de 
pacientes em tratamentos, muitos lotando os 
hospitais na esperança da cura. 
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RELAÇÃO ENTRE A DEPRESSÃO PÓS-
PARTO E O TIPO DE PARTO   

Roberta Pereira de Almeida (Enfermagem-
UNIT/ betxinha.rpa@hotmail.com); 

Leonardo Figueiredo Moitinho 
(Enfermagem-UNIT/); Alberto Mato dos 
Santos (Enfermagem-UNIT/); Maria das 

Graças da Silva Correia(Orientadora, Profª 
MSc. da  disciplina Práticas Investigativas 

II da UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: A depressão pós-parto é uma 
patologia obstétrica que acomete a puérpera 
durante o puerpério. Justifica-se a escolha do 
tema porque o conhecimento adquirido pode 
contribuir na evolução do trabalho de parto e 
pós-parto, na prevenção de complicações de 
ordem psíquicas tanto para mãe como para o 
bebê, e estimular o acompanhamento da pué-
rpera por profissionais da saúde. OBJETIVO: 
Esta pesquisa teve como finalidade investigar 
a existência de relação entre a depressão pós-
parto e o tipo de parto realizado. METODO-
LOGIA: Constou de pesquisa bibliográfica em 
materiais impressos, em sites e indicados por 
docente da disciplina e outros professores do 
curso. RESULTADOS: O surgimento da de-
pressão ocorre geralmente após o nascimento 
do bebê, tendo seu início entre a quarta e oi-
tava semana. O percentual é de 10-15% das 
puérperas que desenvolvem um transtorno 
psiquiátrico. A depressão pós-parto é carac-
terizada pelas disfunções no funcionamento 
emocional, comportamental, físico e cognitivo. 
Afeta o bebê, a relação mãe-bebê, e em longo 
prazo pode trazer prejuízos familiares (FON-
SECA, 2009). O tipo de parto realizado é um 
fator que influencia na depressão pós-parto. 
No Brasil a porcentagem de partos cesáreos 
é de 43%, sendo esse índice acrescido para 
80% em mulheres que usam planos de saúde. 
É importante a participação do enfermeiro e 
profissionais da saúde para incentivo do parto 
normal, orientando e explicando suas van-
tagens, podendo contribuir para a redução 
da depressão pós-parto. Diante do exposto 
pode-se concluir que a depressão pós-parto 
é uma desordem psíquica de ordem multifa-
torial, que pode ser desencadeada pelo parto 
cesáreo, o qual apresenta uma relação direta 
de causa-feito com este distúrbio, uma vez 
que a mulher irá se submeter  a um procedi-
mento cirúrgico,  que pode comprometer os 
mecanismos de inflamação da mulher, levan-
do a uma fragilidade o sistema nervos central, 
assim a ação hormonal pode ficar compro-
metida causando a depressão do SNC. Além 

disso, deve-se ressaltar que os níveis de ansie-
dade da gestante ficam comprometidos, po-
dendo levá-la a tentativa de suicídio atrelada 
ao fato da mesma não conseguir estabelecer 
um vínculo afetivo com o bebê.
 

DISTÚRBIO DO LÍQUIDO 
AMNIÓTICO: POLIDRÂMNIO E 

OLIGODRÂMNIO

Tatiane Fontes Freitas (Enfermagem-UNIT/ 
tatianefreitas2@hotmail.com); Daniela de 
Matos Pereira (Enfermagem-UNIT); Maria 

das Graças da Silva Correia(Orientadora, Profª 
MSc. da  disciplina Práticas Investigativas II 

da UNIT, mariag.correia@ig.com.br)

INTRODUÇÃO: O presente estudo aborda so-
bre o relevante papel que o líquido amnióti-
co (LA) desempenha no desenvolvimento da 
gestação por propiciar diversos benefícios ao 
feto.  OBJETIVO: Esta pesquisa teve como fi-
nalidades: identificar a inter-relação entre a 
quantidade do liquido amniótico no desen-
volvimento da gestação, b) investigar, através 
dos referenciais teóricos, em gestações de 
alto risco com diagnóstico de oligodrâmio e 
polidrâmio a vitalidade fetal e os resultados 
perinatais e c) verificar a capacidade de diag-
nosticar oligodrâmio pela ultra-sonografia por 
meio de diferentes valores do maior bolsão de 
líquido amniótico. METODOLOGIA: constou de 
Pesquisa Bibliográfica que permitiu a seleção 
de produções secundárias (artigos científicos 
e livros) que proporcionaram um melhor de-
senvolvimento para o trabalho. RESULTADOS: 
O líquido amniótico tem grande importância 
no crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções fetais, permitindo o deslizamento das 
partes fetais entre si e entre o feto e as mem-
branas, favorecendo o desenvolvimento dos 
sistemas locomotor e respiratório. A regulação 
e o equilíbrio do volume do líquido amniótico 
é um processo dinâmico que demonstra o bal-
anço entre a produção e a reabsorção, envol-
vendo vários mecanismos interdependentes 
entre o concepto, a placenta, as membranas 
e o organismo materno. O polidrâmnio é uma 
condição obstétrica que está associada a el-
evadas taxas de morbimortalidade perinatal 
estando relacionado a complicações obsté-
tricas como: a ruptura prematura de membra-
nas, o prolapso de cordão umbilical, o trabalho 
de parto pré-termo e as sequelas da prema-
turidade. O oligoidrâmnio isolado é definido 
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pela inexistência de crescimento intrauterino 
restrito, más formações fetais e morbidades 
maternas significativas.  Com base nos estu-
dos conclui-se que o líquido amniótico é um 
importante componente do ambiente intra-
uterino. Sua produção e sua absorção de-
pendem de uma série de mecanismos inter-
dependentes. A análise do líquido amniótico 
reforça a importância da realização adequada 
de um pré-natal, sendo importante ressaltar 
que todos os resultados laboratoriais devem 
ser relacionados com a clínica. Assim, o profis-
sional deve saber identificar os sinais e sinto-
mas relevantes a oligodrâmnio e poliidrâmnio.
 

SIMPATECTOMIA TORACOSCÓPICA: 
ACESSO INFRA-AREOLAR EM AMBOS 

OS GÊNEROS, FACTIBILIDADE E 
ASPECTOS COSMÉTICOS.

Aline Melo Sentges Lima (Medicina   UNIT/
liu_msl@hotmail.com); Érica Silva Barros 

(Medicina   UNIT/quinhaericabarros@
hotmail.com); Mário Augusto Ferreira Cruz 
(Medicina   UNIT/m.gutocruz@gmail.com); 

Aloísio Ferreira Pinto Neto (Medicina   
UFS); Vanessa Rocha Santana (Médica/ 
dravanessarocha@hotmail.com); Sônia 
Lima Oliveira (Professora de medicina   

UNIT)

Introdução: Nas últimas décadas, trabalhos 
têm sido descritos na literatura apresentando 
diversas técnicas cirúrgicas para a realização de 
simpatectomia toracoscópica. A técnica para 
a realização da simpatectomia toracoscópica 
utilizando duas vias de acesso: uma na linha 
axilar média (20 mm) e outra na região peri-
areolar superior (30 mm), com dissecção oblí-
qua em túnel possui resultados cosméticos 
superiores ao acesso inframamário. A incisão 
periareolar é largamente utilizada em cirur-
gias mamárias, sem comprometer o supri-
mento sanguíneo e a inervação do complexo 
areolar, promovendo uma cicatriz cirúrgica 
cosmética. Com o intuito de minimizar os efei-
tos cicatriciais provocados pela incisão cirúr-
gica, os autores apresentam a viabilidade da 
utilização dos acessos infraareolar mamário 
e axilar nas simpatectomias toracoscópicas 
em ambos os gêneros para o tratamento da 
hiperidrose primária crânio-facial, facial, pal-
mar e axilar. Objetivo: Avaliar a factibilidade e 
aspectos cosméticos do acesso infra-areolar 
na simpatectomias toracoscópica no gênero 
feminino e masculino. Metodologia: Cirurgia 

é realizada por desinsuflação pulmonar se-
letiva ou apnéia, faz-se uma incisão elíptica 
infraareolar mamária de 5 mm interessando 
pele e tecido celular subcutâneo. Realiza-
se a divulsão romba perpendicular, com te-
soura, do tecido mamário e muscular para a 
colocação do trocater de 5 mm. Uma óptica 
de 0º ou de 30º é introduzida através deste 
na cavidade torácica. Incisão de 5 mm é feita 
na linha axilar média, na altura do terceiro es-
paço intercostal, introduzindo um trocater sob 
visão direta. Identifica-se a cadeia simpática, 
mediante eletrocautério tipo hook, realiza-se 
a incisão da pleura parietal para dissecção, di-
visão, cauterização ou ressecção do gânglio 
simpático T2 ou T3 ou T3/T4, a depender do 
local de manifestações dos sintomas. O pul-
mão é reinsuflado sob pressão positiva e os 
trocáteres são retirados. O procedimento é 
finalizado com a sutura intradérmica da pele 
infra-areolar e axilar. O aspecto cosmético foi 
avaliado com 7 e 360 dias de pós-operatório. 
Resultados: Em nenhum dos 282 pacientes op-
erados pelo acesso infraareolar mamário entre 
2004 e 2010 houve complicações, alterações, 
perda de sensibilidade e cicatriz queloidianas. 
O tempo cirúrgico médio bilateral foi de 32 
minutos. Conclusão: A via de acesso infra-
areolar associada à axilar é factível e segura 
na realização da simpatectomia toracoscópica 
para o tratamento da hiperidrose primaria, 
tanto no gênero masculino quanto no femini-
no, conferindo um excelente efeito cosmético 
cicatricial. (PRÁTICAS INVESTIGATIVAS) 

SIMPATECTOMIA LOMBAR 
RETROPERITONICOSCÓPICA NO 
TRATAMENTO DA HIPERIDROSE 

PRIMARIA PLANTAR

Mário Augusto Ferreira Cruz (Medicina   
UNIT/m.gutocruz@gmail.com); Aline Melo 
Sentges Lima (Medicina   UNIT/liu_msl@

hotmail.com); Érica Silva Barros (Medicina   
UNIT/quinhaericabarros@hotmail.com); 

Larissa Baracho Macena (Medicina   UNIT/
larabaracho@hotmail.com); Sônia Lima 
Oliveira (Professora de medicina   UNIT)

Introdução: A hiperidrose consiste em suar 
mais do que o corpo necessita para equilibrar 
sua temperatura corporal. É classificada em 
hiperidorse primária (HP) sem causa aparente 
e com duração mínima de 6 meses, e hiperi-
dorse secundária, relacionada a doenças de 
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base: hipertireoidismo, menopausa, obesi-
dade, distúrbios psiquiátricos. A HP é localiza-
da e pode ser craniofacial, facial, axilar, palmar, 
plantar ou associações. Apresenta etiologia 
ainda pouco conhecida e incidência que varia 
de 1 a 9%.  Tem início na infância e na ado-
lescência, com histórico familiar positivo em 
65% dos casos. O tratamento definitivo é feito 
pela cirurgia e várias técnicas vêm sendo de-
scritas. Objetivo: Apresentar a factibilidade e 
os passos técnicos da simpatectomia lombar 
retroperitonioscópica bilateral e táticas utili-
zadas no tratamento cirúrgico da hiperidrose 
plantar primaria. Metodologia: utiliza-se an-
estesia geral com intubação orotraqueal, o 
paciente em decúbito dorsal com pequeno 
coxim em região lombosacra. Realiza-se in-
cisão transumbilical como colocação de troca-
ter de 10 mm e introdução da óptica, de 0 ou 
30 graus, após realização do pneumoperitônio 
(14mmHg). Sob visualização da cavidade ab-
dominal incisa-se transversalmente a pele em 
10 mm no flanco direito entre a espinha ilíaca 
antero-superior e o rebordo costal na altura 
da linha axilar media. A seguir introduz-se uma 
pinça hemostática divulsionando a musculatu-
ra até o peritônio parietal para a colocação de 
um trocater de 10 mm sob visão direta com 
intuito de não perfurar o peritônio. Realiza-se 
a infusão de CO2 para a criação do retropneu-
moperitônio. A óptica é transferida para este 
porto e com auxilio da mesma divulsiona-se 
o peritônio parietal posterior da musculatura 
da parede abdominal. Uma incisão de 5 mm 
é realizada na pele a cada lado da incisão do 
flanco na linha axilar posterior para colocação 
dos trocateres que são utilizados como portos 
para as pinças de apreensão, divulsão, corte e 
cauterização. Identifica-se o músculo psoas e 
divulsiona-se o peritônio parietal posterior até 
a localização do simpático lombar. O nervo 
simpático é visualizado na borda medial do 
músculo psoas, a direita da coluna lombar, 
abaixo do ureter e veia cava inferior. Isolam-se 
e ressecam-se os gânglios L2, L3 e L4. Revi-
sa-se a hemostasia, retiram-se os trocateres, 
sutura-se as incisões da pele e faz-se o cu-
rativo. Procedimento semelhante é realizado 
no lado esquerdo. O nervo simpático é visu-
alizado na borda medial do músculo psoas, à 
esquerda da coluna lombar, abaixo do ureter 
e aorta abdominal. Resultados: realizou-se 79 
simpatectomias lombares em 40 pacientes, 
sendo 36 do gênero feminino e 4 do mascu-
lino, não houve conversão para técnica por 
laparotomia. Obteve-se resultados efetivos 
para o sitio proposto, com ausência de ejac-
ulação retrograda e sem aumento da sudor-
ese compensatória já existente. Conclusão: a 

simpatectomia retroperitonioscópica lombar 
bilateral é um método seguro no tratamento 
da hiperidrose plantar primaria em ambos os 
gêneros. (PRÁTICAS INVESTIGATIVAS)

ALONGAMENTO COMO PROMOÇÃO 
DA SAÚDE E BEM ESTAR ARTIGO 

OFICIAL

Élton Barbosa de Santana (elton444@
hotmail.com );  José Alex Santos 
(alex_14.santos@hotmail.com );                                                                                                                                               

           Renison Douglas de Jesus Souza 
(renisondouglas@hotmail.com ); Tauan 
Yves Morais Gomes(tauandeborestxii@

hotmail.com;  Zely Moreira 
Costa(zelycosta01@hotmail.com );

Na sociedade atual, onde tudo se baseia no 
acumulo do conhecimento, e em como este é 
empregado pra construção do beneficio co-
mum, passa-se a buscar, através do estudo, 
conhecer a prática do alongamento como for-
ma benéfica ao ser humano em suas respec-
tivas atividades vitais, cotidianas e/ou esporti-
vas, levando este a adaptar-se a não somente 
um exercício, mas a um estilo de vida em 
busca do seu bem estar, e do melhor aprovei-
tamento de si mesmo, de suas capacidades e 
especificidades. Na realidade do século XXI, o 
alongamento vem surgindo como prática de-
senvolvedora de diversos benefícios, e de pro-
moção da saúde, e torna-se de vital importân-
cia seu domínio, exploração, e atualização 
para tornar possível a todos o acesso a este 
conteúdo. Esta pesquisa tem como objetivo 
Conscientizar quanto à necessidade e os ben-
eficio da prática do alongamento, desportiva e 
cotidianamente. (PRÁTICAS INVESTIGATIVAS)

INDUÇÃO DE CÉLULAS ESPECÍFICAS 
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PARA OBTENÇÃO DE CÉLULAS 
– TRONCO NO CONTEXTO DO 
TRATAMENTO DE DOENÇAS 

GENÉTICAS E DEGENERATIVAS

Edson Martins Freire Júnior (Biomedicina-
UNIT/ martinsjunior83@hotmail.

com); Jéssica Yohanna Souza Humildes 
(Biomedicina-UNIT/ jessihanna10@
hotmail.com); Jociléa  Santana da 

Silva (Biomedicina-UNIT/ jocileaaaa@
hotmail.com); Kíssia Rick Santos Lima 
(Biomedicina-UNIT/); Mayra Nathália 
Vieira dos Santos(Biomedicina-UNIT/ 

gta_m14@hotmail.com); Maria das Graças 
da Silva Correia(Orientadora, Profª MSc. 
da  disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: As células-tronco são indifer-
enciadas ou com baixo grau de diferenciação, 
sendo encontradas em tecidos embrionário 
e extra - embrionário. Podem permanecer 
em repouso até a fase adulta, e através de 
sua multiplicação se diferenciam em diversos 
tecidos, e exercem funções específicas. Mui-
tos estudos vêm sendo direcionados para a 
utilização dessas células na terapia de várias 
doenças, e os resultados obtidos até então 
são bastante promissores, e um deles é a for-
mação de células-tronco através de células 
maduras.  OBJETIVO: Abordar sobre a terapia 
celular, evidenciando os processos e inovações 
na área específica da célula-tronco. METODO-
LOGIA: Consistiu em Pesquisa Bibliográfica na 
busca e seleção de artigos científicos relacio-
nados à diferenciação de células tronco adul-
tas em neutras. RESULTADOS: Yamanaka con-
seguiu provar a teoria de Gudon, que muitos 
anos antes havia dado o passo inicial para essa 
descoberta. Nessa técnica primeiro as células 
iPS são cultivadas em seguida transferem-se 
os genes das células-tronco  para as células 
doadas por meio de vetores virais. As células 
vermelhas indicam as células que manifestam 
os genes exógenos. As células cultivadas são 
colhidas de acordo com estratégias de cul-
tivo de células-tronco. Um pequeno subgrupo 
dessas células transfectadas tornam-se célu-
las-tronco pluripotentes induzidas e a partir 
desse momento produzem colônias de célu-
las-tronco. As células Ips serão inicialmente 
utilizados no desenvolvimento de tratamen-
tos e estudos de células que anteriormente 
só poderiam ser analisadas através de bióp-
sia, mas pretende-se utilizar  especificamente 
em tratamento dentro de alguns anos depois 
de ser aprimorada a técnica. Conclui-se que 
apesar de algumas falhas que hoje a técnica 

mostra, ela pode ser de grande utilidade tanto 
na pesquisa quanto na área mais específica de 
tratamentos, trazendo múltiplos avanços para 
a Medicina.
 

INÍCIO DE CARREIRA: MOTIVOS QUE 
LEVAM ADOLESCENTES A PRATICAR 

O FUTEBOL

Francisco Neto (Educação Física-UNIT/); 
Caio Santos Oliveira (Educação Física-
UNIT/); Jair Campos Santos (Educação 

Física-UNIT/ jaircampostec@bol.
com.br); Maria das Graças da Silva 
Correia(Orientadora, Profª MSc. da  

disciplina Práticas Investigativas II da 
UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: A escolha deste tema pode 
ser justificada pela parcela da população que 
pratica este esporte, a proximidade da re-
alização da copa do mundo de futebol aqui 
no Brasil e porque o tipo de motivação pode 
definir a orientação de jogar podendo, por 
exemplo, levar o indivíduo a se interessar não 
apenas pela vitória contra um adversário, mas 
sim o seu progresso pessoal. OBJETIVO: Este 
trabalho teve como finalidade verificar quais 
os motivos que levam adolescentes a praticar 
o futebol. METODOLOGIA: Foi utilizada a Pes-
quisa Bibliográfica por possibilitar a seleção 
de artigos científicos e outras obras as quais 
proporcionaram um melhor desenvolvimento 
para o trabalho. RESULTADOS: Segundo Paim 
(2001) os motivos que definem as atividades 
desportivas, parecem ser: melhorar as habili-
dades, passar bem, vencer, vivenciar emoções, 
desenvolver o físico e o bem estar. Os resulta-
dos indicaram que os motivos mais fortes para 
o envolvimento dos adolescentes no futebol 
estão relacionados a competência desportiva, 
a saúde e a categoria amizade e lazer. Estu-
dos apontam que existe uma relação entre o 
contexto social onde praticam e o motivo que 
os impulsiona, os adolescentes praticantes na 
UFSM estão na sua maioria focados na catego-
ria competência desportiva (87%) e os que o 
praticava no Clube Dores relataram como prin-
cipal fator motivante para a prática desportiva 
a categoria amizade e lazer com (79.0%). Os 
estudos analisados apontaram como motivos 
que levam os adolescentes de 12-17 anos, à 
prática do futebol estão mais relacionados à 
competência desportiva, à saúde e à amizade 
e lazer. Mas o principal fator motivacional pela 
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procura da prática esportiva continua sendo a 
busca da ludicidade, divertimento e aprimora-
mento de suas habilidades motoras.
 

FIM DE CARREIRA NO FUTEBOL

Ricardo Pereira Fonseca (Educação Física-
UNIT/ ricardowspereira@hotmail.com); 
Luciano Carlos Oliveira Jesus (Educação 
Física-UNIT/ jamaica.sim@gmail.com); 

Abel Machado Leite Neto (Educação 
Física-UNIT/); Paulo Nunes de Melo Neto 
(Educação Física-UNIT/); Maria das Graças 
da Silva Correia(Orientadora, Profª MSc. 
da  disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: A justificativa para escolha 
deste tema é devido ao sonho de muitos 
jovens brasileiros de se tornarem um bom 
jogador de futebol decorrente da imagem que 
os profissionais bem sucedidos transmitem 
para eles. Mas pesquisas mostram que pou-
cos têm conhecimento, que a maioria dos ex-
atletas profissionais tem uma vida miserável. 
OBJETIVO: Este trabalho tem como finalidade 
caracterizar sobre as dificuldades inerentes a 
uma carreira bem-sucedida e à hora de sair 
de campo, literalmente. METODOLOGIA: con-
stou de pesquisa bibliográfica em produções 
acadêmicas selecionadas e analisadas em 
fontes secundárias. RESULTADOS: Para ser um 
bom jogador de futebol nos tempos mod-
ernos é preciso ter muita persistência, e por 
dedicar quase todo o seu tempo ao futebol, 
quando chega a hora de se aposentar tem di-
ficuldades para exercer outro tipo de atividade. 
Nessa fase os jogadores devem passar por um 
processo correto de ajuste nas esferas de vida 
ocupacional, financeira, social e psicológica, 
pois esse processo pode ser acompanhado 
por problemas emocionais É importante que 
os atletas tenham outras opções profissionais 
para poder atuar quando encerrar a carreira 
devido a aposentadoria acontecer muito cedo 
e as vezes forçadamente. Geralmente quem 
deixa essa atividade tende a se manter ligado 
a ela de outra forma como; técnicos, massag-
istas, dirigentes e também políticos devido ao 
carisma que certas figuras possuem. Parece ser 
fácil e natural a aposentadoria de um jogador, 
mas não é. Para muitos, isso representa uma 
grande dificuldade por não ter outra profis-
são, e como o futebol lhe proporcionou fama, 
boa condição financeira e prestigio, com isso 

o atleta acaba criando um ego inflado, muitas 
vezes se vendo como uma figura espetacular 
sugerida pela condição de esportista, aquele 
capaz de realizar grandes feitos e isso acaba 
dificultando nessa fase de aposentadoria. 

ESTUDO CORRELATIVO ENTRE O 
ÍNDICE DE INFESTAÇÃO DO ACARO 

VARROA  DESTRUCTOR EM ABELHAS  
AFRICANIZADAS APIS MELLIFERA L. E 
O COMPORTAMENTO HIGIÊNICO EM 

APIÁRIOS DE BREJO GRANDE, SERGIPE

Camila Rezende dos Santos- 
camilinha010@hotmail.com; Roberta 
Mirella Barbosa Santos-mi.rellinha@

hotmail.com; Alice Tâmara de 
Carvalho Lopes-alice_carvalho12@
hotmail.com; Tárcio Souza Santos-

tarcio.92@hotmail.com;Edgar 
Rodrigues de Araujo Neto-

neto13br@hotmail.com; Katia Peres 
Gramacho-katholousa@hotmail.com

No Estado de Sergipe, pouco se sabe sobre 
doenças e pragas das abelhas e níveis de infes-
tação bem como as técnicas e alternativas de 
controle. O estado destaca-se nacionalmente 
como produtor de pólen, gerando emprego e 
renda aos produtores. Assim, a ocorrências de 
doenças e pragas pode ser uma ameaça a ativ-
idade apícola da região, tornando-se impor-
tante o monitoramento das doenças e pragas 
e o conhecimento dos índices de infestação do 
ácaro Varroa destructor de suma importância 
para que se possa tomar as medidas corretas 
antes de se ter prejuízos e até abandono da 
atividade apícola. Este ácaro é ectoparasita das 
abelhas e causador de prejuízos ambientais e 
sócio-econômicos em outros países os quais 
vêm aplicando acaricidas para o seu controle 
vindo a contaminar e depreciar os produtos 
apícolas. Em outras regiões do país tem sido 
observado o aumento das taxas de infestação 
deste ácaro nos apiários, o que tem gerado 
uma preocupação dos produtores e pesquisa-
dores sendo que alguns já estão adotando o 
melhoramento genético e manejo adequado 
para a solução do problema. Assim, o objetivo 
deste trabalho identificar os índices de infes-
tação de colônias de produtores da região de 
Brejo Grande-SE e avaliar as colônias quanto 
ao comportamento higiênico visando selecio-
nar as que possuam uma conduta higiênica 
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alta e baixos índices de infestação ou nenhum.
Também serão correlacionados as os dados 
de infestação e de comportamento higiênico 
com os dados climáticos. Para determinação 
dos índices de infestação da Varroa, serão 
coletadas amostras de abelhas adultas dire-
tamente dos favos das colônias e colocadas 
em recipientes com álcool a 70%, as análises 
serão realizadas no Laboratório de Produtos 
Naturais e Biotecnologia do ITP-UNIT. O Com-
portamento higiênico será avaliado de acordo 
com metodologia de Gramacho (1999). Serão 
realizadas quatro coletas, sendo duas em 
épocas de chuva e duas em estação seca e da-
dos climáticos também serão coletados no IB-
MET. Após coleta dos dados será realizado os 
procedimentos estatísticos com aplicação de 
análise de variância ANOVA e posterior teste 
de Tukey. (PROBIC)

FUSÃO GÊNICA DE DOIS FATORES DE 
VIRULÊNCIAS DE CORYNEBACTERIUM 

PSEUDOTUBERCULOSIS PARA 
IMUNOPROFILAXIA DA LINFADENITE 

CASEOSA

Mylka Lafaety Rodrigues Lima; 
Isabel Bezerra Lima Verde; 
Danilea Droppa
Ingrid Ganda

A Linfadenite Caseosa (LC) é uma doença que 
acomete ovinos e caprinos, gerando grande 
impacto econômico devido a inutilização 
desses animais para consumo e pela redução 
da produção de lã e leite gerados por essa en-
fermidade. A bactéria Corynebacterium pseu-
dotuberculosis é o agente etiológico dessa 
doença, a qual é caracterizada por compro-
metimento do sistema linfático, levando a 
formação de granulomas nos linfonodos su-
perficiais e internos, pela produção da exo-
toxina, a fosfolipase D, uma glicoproteína que 
possui ação nas células endoteliais, causando 
hemólise, aumento da permeabilidade dos 
vasos sanguíneos e linfáticos facilitando desta 
maneira a invasão bacteriana. Esta exotoxina 
possui ação necrosante, a qual apresenta im-
portância na patogenia da infecção, assim 
como outros fatores de virulência  na insta-
lação da doença. A região Nordeste do Bra-
sil possui 90% do rebanho caprino e 40% dos 
ovinos do país e é o local onde a prevalência 
clinica da doença é de 30%. Devido à baixa 
eficácia dos tratamentos existentes, a medida 

de menor custo-benefício contra a introdução 
desta doença nos rebanhos é a imunização. 
A imunoprofilaxia é a melhor estratégia para 
o controle da LC. Contudo, atualmente não 
existe uma vacina que proteja eficientemente 
esses animais. Tornam-se necessárias novas 
medidas profiláticas, tais como elaboração de 
novas vacinas, visando o controle mais efetivo 
da LC. Um dos fatores de sucesso da imuni-
zação com vacinas de subunidade recom-
binante depende principalmente da natureza 
dos antígenos, pois poucos são totalmente 
caracterizados. A colaboração entre a Rede 
Genoma de Minas Gerais (RGMG) e a Rede 
Paraense de Genômica e Proteômica (RPGP) 
resultou no sequenciamento de novas linha-
gens de C. pseudotuberculosis, permitindo a 
introdução de novas estratégias para obtenção 
de proteínas de caráter imunogênico; estas es-
tratégias podem permitir o desenvolvimento 
de vacinas mais seguras. Entre estas vacinas, 
estão as de subunidade recombinante, con-
sideradas de segunda geração, constituídas de 
antígenos recombinantes. Sendo assim, o ob-
jetivo deste trabalho é fusionar duas proteínas 
recombinantes responsáveis pela patogenia 
da doença, como a fosfolipase D (PLD), con-
siderada principal fator de virulência da C. 
pseudotuberculosis e a protease corynebacte-
riana (CP40), a qual conferiu em sua forma na-
tiva  proteção semelhante à vacina comercial. 
Com isso a partir da vacinologia reversa, será 
feita a extração do DNA, seguido de PCR para 
obtenção dos genes pld e cp40. Para fusão 
genética, será utilizado o PCR- primer linker. 
A fusão será ligada ao vetor pAE, através da 
enzima T4 DNA ligase, e o produto da ligação 
será transformado por choque térmico em E. 
coli TOP10. Em seguida os plasmídeos recom-
binantes serão transformados na cepa de ex-
pressão E. coli BL21 DE3 RIL competente e a 
solubilidade das proteínas recombinantes será 
testada seguida da purificação. O presente 
projeto será executado no Instituto de Tec-
nologia e Pesquisa (ITP), Laboratório de Bio-
materiais e Laboratório de Biologia Molecular. 
(PROBIC)
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DOENÇAS EM PESCADORES DE 
COMUNIDADE PESQUEIRA DO 

MOSQUEIRO, ARACAJU/SE

Thiago José Magalhães Silva Viana (Curso 
de Enfermagem, PROBIC  UNIT, viana.
tjms@yahoo.com.br); Guilherme Mota 

da Silva (Curso de Enfermagem, PROVIC  
UNIT, guigo-20@hotmail.com); Carla 
Grasiela Santos de Oliveira (Curso de 

Enfermagem, carlagrasiela.enfermeira@
hotmail.com).

INTRODUÇÃO: A pesca é uma atividade que 
gera riscos aos trabalhadores que a exercem. 
As condições estressantes do trabalho, a de-
satenção com medidas preventivas básicas e 
o descuido são fatores que mais contribuem 
para os acidentes durante a pesca (SILVA et al., 
2010). A atividade informal desenvolvida pe-
los pescadores apresenta uma situação de ex-
trema precariedade, deixando-os totalmente 
desprotegidos. Eles estão sujeitos a riscos 
de acidentes e doenças, devido ao grande 
esforço físico a que se submetem, variações 
climáticas e contato com agentes patogênicos 
num ambiente sem saneamento (ROSA; MAT-
TOS, 2010). OBJETIVO: identificar as principais 
doenças que acometem os pescadores da 
comunidade pesqueira do Mosqueiro, Ara-
caju/SE. METODOLOGIA: trata-se de uma pes-
quisa de delineamento transversal, inquérito 
epidemiológico, de caráter exploratório, com 
abordagem quantitativa. Como instrumentos 
de coleta de dados, serão realizados inqué-
rito epidemiológico e avaliação clínica com 
aferição de sinais vitais e dados antropomé-
tricos. Os dados serão tabulados no programa 
SPSS versão 21.0. RESULTADOS: a pesquisa 
está em andamento e tem como resultados 
esperados identificar as principais doenças 
que acometem esta comunidade para facilitar 
atividades de prevenção e promoção à saúde 
destes trabalhadores. REFERÊNCIAS: ROSA, M. 
F. M., MATTOS, U. A. O. A saúde e os riscos 
dos pescadores e catadores de caranguejo da 
Baía de Guanabara. Ciência & Saúde Coletiva, 
v. 15, (Supl. 1), p. 1543-1552, 2010. SILVA, G. C. 
da; SABINO, J.; ALHO, C. J. R.; NUNES, V. L. B.; 
HADDAD JUNIOR, V. Injuries and envenoming 
by aquatic animals in fishermen of Coxim and 
Corumbá municipalities, State of Mato Grosso 
do Sul, Brazil: identification of the causative 
agents, clinical aspects and first aid measures. 
Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical. v. 43, n. 5, p. 486-490, set-out, 2010. 
(PROBIC)

EFEITOS DA APITOXINA SOBRE O 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL EM 

ROEDORES.

Ailma Oliveira da Paixão (Biomedicina 
- UNIT/ ailma.oliveiraa@hotmail.com); 

Tássia Luiza Gonçalves Magalhães Nunes 
(Biomedicina - UNIT/ tassia90_nunes@
hotmail.com); Tâmara Luiza Gonçalves 
Magalhães Nunes (Biomedicina - UNIT/ 
tamara90_nunes@hotmail.com); Camila 

Gomes Dantas (Mestre em Saúde e 
Ambiente - UNIT/ ftacamila@gmail.

com); Kátia Peres Gramacho (Professora e 
pesquisadora do LBPN/ ITP  katholausa@
hotmail.com); Margarete Zanardo Gomes 
(Professora e pesquisadora do LMBE/ ITP  

guetezanardo@yahoo.com.br).

A apitoxina é o veneno produzido pelas abel-
has do gênero Apis. No que se refere à sua 
ação sobre o Sistema Nervoso Central, estudos 
têm apontado potencial efeito neuroprotetor 
desta substância sobre diversas doenças. Este 
trabalho teve como objetivo analisar os efeitos 
farmacológicos da apitoxina sobre o sistema 
nervoso central, por meio de testes de com-
portamento, com particular ênfase para o sis-
tema dopaminérgico. Para tanto, camundon-
gos machos, com massa corporal aproximada 
de 25 a 30g, foram divididos em seis grupos: 
salina (0,9%; 40µl); apitoxina (0,1 mg/Kg); api-
toxina (1,2 mg/Kg); haloperidol (0,2 mg/Kg); 
haloperidol/apitoxina 0,1 mg/Kg e haloperi-
dol/apitoxina 1,2 mg/Kg. Foram realizados os 
testes de catalepsia e campo aberto. O trabal-
ho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Universidade Tiradentes, sob parecer 
consubstanciado n°. 010213 e os dados foram 
analisados através do teste análise de variân-
cia de uma via (ANOVA) seguida do pós-teste 
de Tukey, (P<0,05) sendo considerado variável 
o fator tratamento. A administração aguda 
de apitoxina induziu atividade cataléptica ap-
enas quando administrada a dose de 1,2 mg/
kg, efeito este semelhante ao do haloperidol 
(p = 0,04). O grupo haloperidol/apitoxina 1,2 
mg/kg apresentou menor tempo de catalepsia 
em relação aos grupos que receberam apenas 
apitoxina (1,2 mg/kg) (p = 0,09) ou halop-
eridol (p = 0,05). Em contrapartida, a menor 
dose de apitoxina (0,1 mg/kg) não mostrou 
modificação significativa quando associada 
ao tratamento com haloperidol (p = 0,07). No 
teste de campo aberto, os grupo haloperidol 
e apitoxina (1,2 mg/kg) promoveram redução 
significativa das explorações horizontais (am-
bos com p < 0,0001). Esta mesma dose de api-
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toxina induziu diminuição em relação aos de-
mais grupos (p < 0,0001), à exceção do grupo 
tratado com haloperidol (p = 0,90). O efeito 
da administração de apitoxina na dose 1,2 
mg/kg foi modificado quando precedido do 
tratamento com haloperidol (p = 0,02). A dose 
de apitoxina 0,1 mg/kg, não promoveu alter-
ações significativas (p = 0,80). Ambas as doses 
de apitoxina, bem como o tratamento com 
haloperidol, mostraram redução significativa 
das explorações verticais em relação aos con-
troles (p = 0,001 e p = 0,001) e ao grupo halo-
peridol/apitoxina 1,2 mg/kg (p = 0,009 e p = 
0,007). Ainda, houve aumento significativo do 
comportamento de autolimpeza no grupo ap-
itoxina (1,2 mg/kg) em relação ao grupo salina 
(p = 0,021). Em conclusão, a apitoxina na dose 
de 1,2 mg/kg reduziu a atividade motora, o 
grooming e promoveu efeito cataléptico, de 
maneira análoga ao haloperidol. Estes efeitos 
foram diminuídos pelo pré-tratamento com 
haloperidol, sugerindo ação antipsicótica da 
apitoxina e possível interação com o sistema 
dopaminérgico. (PROBIC)

ASSOCIAÇÃO ENTRE 
REVESTIMENTOS CUTÂNEOS 
SINTÉTICOS DE QUITOSANA/
ALGINATO DE SÓDIO E LASER 
DE BAIXA POTÊNCIA SOBRE 

CICATRIZAÇÃO DE QUEIMADURAS 
EM MODELO MURINO

Douglas Santana Costa 
(Odontologia,douglascosta08@hotmail.
com ), Maria Amália Gonzaga Ribeiro², 

Juliana Cordeiro Cardoso³, Ricardo 
Luiz Cavalcanti de Albuquerque Júnior 
(Odontologia,ricardo_patolologia@bol.

com.br )

Introdução: Existem diversos revestimentos na 
apresentação de filmes que vem sendo estu-
dados para melhoria da cicatrização. Objetivo: 
avaliar a melhoria na cicatrização de queima-
duras cutâneas usando filmes baseados em 
alginato de sódio / quitosana e laser de baixa 
potência em ratos. Método: procedimentos 
de queimaduras foram realizados no dorso de 
60 ratos machos, distribuídos em seis grupos: 
sem tratamento (CTR), revestido com filmes 
de celulose (CL), revestido com filmes basea-
dos alginato de sódio /quitosana (SC), apli-
cação de laser sem revestimento cutâneo (LT), 
aplicação de laser em associação com filmes 

de celulose ( CLLT) e aplicação de laser em as-
sociação com filmes baseados em alginato de 
sódio/quitosana (SCLT). A terapia com laser foi 
aplicado durante 7 dias. Os animais de cada 
grupo foram submetidos a eutanásia 8 e 14 
dias após os procedimentos de queimaduras. 
Resultados: A reação inflamatória foi signifi-
cativamente mais intensa no Grupo CTR do 
que nos grupos irradiados após 8 e 14 dias. 
A terapia com laser estimulou a diferenciação 
miofibroblástica em 8 dias, com ou sem o uso 
de  filmes. A combinação de terapia com laser 
e o uso de filmes resultou em melhor epiteli-
zação, formação de vasos sanguíneos e co-
lagenização, promevendo substituição mais 
rápida do colágeno tipo III em tipo I, como 
também um melhor arranjo das fibras de co-
lágeno recém-formadas. Conclusão: A combi-
nação da terapia a laser e filmes de alginato 
de sódio / quitosana resultou em melhoria na 
cicatrização das queimaduras, aparentemente 
através da modulação da epitelização, a for-
mação de vasos sanguíneos e dos processos 
colagenização. (PROBIC)

ANIMAIS SILVESTRES COMO 
RESERVATÓRIOS DE INFECÇÕES 

PARASITÁRIAS EM COMUNIDADE 
PESQUEIRA 

Matheus Alves Messias - PROBIC/UNIT 
(theusbio@gmail.com),Fabio Menezes 

Valença  PROVIC/UNIT ( menezesvalenca@
gmail.com,Cláudia Moura de Melo  ITP/

UNIT (claudiamouramelo@hotmail.
com),Rubens Riscala Madi  ITP/UNIT 

(rrmadi@gmail.com)

O desmatamento de florestas naturais é um 
fator importante que influencia no êxodo de 
animais silvestres para zonas de urbanização, 
saindo de seus habitats naturais para ocupar 
centros urbanos. O aumento populacional 
desses seres pode trazer consigo uma série 
de problemas de saúde para as populações 
locais, vinculados às mudanças ambientais 
provocadas por esse crescimento em meio 
de equilíbrio frágil. Um dos grandes proble-
mas é o êxodo desses animais para o meio 
antrópico, atuando assim como reservatórios 
de infecções parasitárias silvestres, introduz-
indo o homem no ciclo dessas parasitoses. 
Este projeto pretende estudar a ocorrência de 
infecções parasitárias em mamíferos silvestres 
de pequeno e médio porte no Povoado Estiva, 
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Nossa Senhora do Socorro, SE, localizada nos 
limites da Floresta Nacional do Ibura, próximo 
ao rio Cotinguiba . Para tanto, foram  realiza-
das três expedições ao Povoado Estiva, nos 
dias 17/05/2013, 13/06/2013 e 21/09/2013, 
sendo distribuídas armadilhas dos tipos Sher-
mann e Tomahawk para a captura em pontos 
pré-determinados (fora dos limites do parque). 
Foram dispostas em solo, total de vinte e 
cinco armadilhas, utilizando iscas compostas 
por banana, farinha láctea, leite em pó, fubá 
de milho e essência de baunilha. Dos animais, 
quando capturados, serão obtidos os dados 
biométricos para a identificação taxonômica 
e coletadas as amostras de fezes e sangue 
para avaliação parasitológica e coleta de pêlo 
para avaliação micológica. Os animais avali-
ados serão marcados (marcação australiana) 
e soltos, podendo ser realizada uma análise 
nos animais domésticos das famílias, sendo 
que esses possuem um contato mais direto 
tanto com o meio antrópico quanto com o 
meio silvestre atuando como um dissemina-
dor parasitário nesses dois ambientes. Espera-
se como resultado obter uma lista das espé-
cies silvestres que, por efeito da urbanização, 
transitam entre o ambiente antrópico e sil-
vestre, determinando o papel desses animais 
como reservatórios de infecções parasitárias 
e sua importância como disseminador des-
sas infecções. Em segundo plano, pretende-se 
também verificar a potencialidade dos peixes 
consumidos na área de estudo como dissemi-
nadores de infecções parasitárias. O projeto 
encontra-se em andamento e até o  presente 
momento não houve êxito na captura dos ani-
mais. (PROBIC)

CERIPORIOPSIS SUBVERMISPORA: 
EXPRESÃO GÊNICA DURANTE A 

DEGRADAÇÃO DE UM SUBSTRATO 
LIGNOCELULOSICO

Sháskya Tanyara Alves do Nascimento 
Barbosa (Farmácia/UNIT/ galegah_16@
hotmail.com), Priscila Almeida Calixto 

(Farmácia/UNIT/ priscilaacalixto@gmail.
com), Ubiratan Rios Santos (Farmácia/
UNIT/ ubiratanrios@yahoo.com.br), 
Leandro Eugênio Cardamone Diniz 

(Embrapa/ leandro.diniz@embrapa.br), 
Jorge A. López (PBI/UNIT/Jorge_alberto@

unit.org.br), Rodrigo Cazzaniga (ITP/ 
cazzaniga.rodrigo@gmail.com), Maria 
Lucila Hernández Macedo (PBI/UNIT/

Maria_Lucila@unit.org.br)

A lignina é um polímero aromático complexo, 
cuja degradação microbiana é essencial para a 
reciclagem do carbono. O fungo Ceriporiopsis 
subvermispora tem atraído a atenção devido a 
suas aplicações biotecnológicas, especialmente 
em estudos do pré-tratamento de material lig-
nocelulósico, visando liberar a celulose para 
sua hidrólise e posterior utilização em proces-
sos fermentativos. Assim, as enzimas ligninolíti-
cas de fungos de podridão branca são alvo de 
uma intensa pesquisa em face de suas poten-
ciais aplicações em uma ampla gama de bio-
processos industriais bioprocesses, tais como 
indústrias de papel e têxtil, descoloração in-
dustrial, tratamento de efluentes e degradação 
de organopoluentes. A finalidade do presente 
trabalho foi avaliar o crescimento de C. subver-
mispora em fibras de coco verde, usadas como 
substrato, a fim de analisar o seu potencial de 
degradação e avaliar a expressão de das lign-
operoxidases Lip1 e Lip2. O fungo foi mantido 
em meio ágar-malte a 4ºC. Para sua inoculação, 
uma suspensão dos micélios do fungo (300 µL) 
foi obtida do crescimento do microorganismo 
em extrato de malte a 2%, sendo inoculado 
em 3 g de fibras de coco verde contidas em 
frasco de cultura contendo 10 mL de água es-
téril. Em seguida, os sistemas de cultura foram 
incubados a 28ºC por 15, 30, 45 e 60 dias. A 
expressão de genes foi realizada mediante 
PCR em tempo real PCR (RT-PCR) durante os 
períodos de cultivo descrito (15 a 60 dias). Du-
rante o intervalo experimental, foi observada a 
rápida colonização do fungo no substrato em-
pregado. A análise por RT-PCR mostrou que a 
expressão do gene Lip1 se iniciou antes do 15º 
dia de cultivo. Já no dia 15, este gene estava 
altamente expresso, sendo observado o seu 
declínio a partir do dia 45. Em relação ao gene 
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Lip2, a maior expressão foi observada no pe-
ríodo de cultivo compreendido entre os dias 30 
e 45, enquanto a diminuição da sua expressão 
aconteceu no dia 45. Comparando ambos os 
genes, uma abrupta queda na expressão de 
Lip1 e Lip2 foi observada no dia 60 após início 
do cultivo; inferindo-se a possibilidade destes 
genes atuarem simultaneamente durante a 
degradação o substrato lignocelulósico avali-
ado. De forma geral, os resultados experimen-
tais indicam o potencial de C. subvermispora 
em degradar as fibras de coco verde, e que a 
análise da expressão de genes pode fornecer 
dados relevantes para elucidar o sistema ex-
tracelular usado por este fungo para decompor 
a lignina. Além disso, a compreensão da regu-
lação na expressão dessas enzimas ligninolíti-
cas é necessária visando uma aplicação biotec-
nológica eficiente. (PROBIC)

EFEITO DE FORMULAÇÕES OLEOSAS 
NA VIABILIDADE DE CONÍDIOS DE 

Metarhizium anasopliae

Mayra Souza Oliveira/ mayra_souza1993@
hotmail.com; Hallana Souza Santos/ 

hallana_8@hotmail.com; Moara Gabrielle 
Santos Limeira/ moagaby@hotmail.

com; Leandro Eugenio Cardamone Diniz/ 
leandro.diniz@embrapa.br; Marcelo da 

Costa Mendonça/ marcelom@cpatc.
embrapa.br

Os fungos são organismos de tamanhos e 
formas variáveis. Podem ser unicelulares ou 
como conjunto de micélio composto por 
hifas. As hifas podem ter um ou mais nú-
cleos. A ocorrência de fungos em condições 
naturais tem sido um fator importante na 
redução das populações de pragas. Eles pos-
suem uma grande variabilidade genética, o 
que é considerado uma das principais van-
tagens no controle microbiano de insetos. A 
espécie Metarhizium tem como hospedeiro 
o homóptera e ocorre de forma enzoótica, 
esse ciclo depende das condições ambientais 
como temperatura, umidade, luz, radiação UV 
e condições nutricionais e suscetibilidade do 
hospedeiro. O entomopatógeno Metarhizium 
anisopliae é um fungo deuteromiceto filamen-
toso, usado inicialmente para o controle do 
besouro do grão do trigo, Anisoplia austriaca, 
e do curcúleo da beterraba, Cleonus punc-
tiventris. No Brasil, este fungo vem sendo uti-
lizado no controle biológico de percevejos das 

pastagens, gênero Deois, da cigarrinha da ca-
na-de-açúcar, Mahanarva posticata, da broca 
da cana-de-açúcar, Diatraea saccharali e em 
carrapatos de impacto na pecuária, como Rhi-
picephalus (Boophilus) microplus. O presente 
trabalho objetivou avaliar o efeito de formu-
lações oleosas vegetal e mineral, com adição 
de emulsificantes na preservação de conídios 
de fungo entomopatogênico Metarhizium an-
isopliae. Todos os procedimentos necessários 
estão sendo realizados no laboratório de Con-
trole Biológico (LCB) da Embrapa Tabuleiros 
Costeiros. Primeiramente foi realizada a cri-
ação do inseto Tenebrio molitor que será uti-
lizado com hospedeiro do fungo. Durante seu 
desenvolvimento o inseto possui a fase de ovo  
larva  pupa - imago. No laboratório encon-
tram-se as fases de larva, pupa e adulto que 
estão separadas, de acordo com o estágio de 
desenvolvimento, em caixas autoclavadas com 
tampa semifechada cobertas com tune. Cada 
caixa possui 15 cm de farelo de trigo e chuchu, 
utilizado para alimentação. Os alimentos são 
frequentemente observados para verificação 
de contaminação, além disso, o farelo é tro-
cado semanalmente ou quinzenalmente de 
acordo com a necessidade, e assim, a quali-
dade do bioensaio será aumentada e os resul-
tados garantidos. Após a formação da colônia 
do inseto, foi realizado o teste de viabilidade 
no qual, é analisada a patogenicidade do fun-
go. O procedimento consiste na diluição de 
conídio seco (pó) em uma solução de Tween. 
Posteriormente o bioensaio foi executado, 10 
insetos foram previamente escolhidos e sepa-
rados, mergulhados na solução contendo o 
Tween e o pó de Metarhizium, colocados em 
placas de Petri esterilizadas contendo chuchu 
afim de que a morte do inseto fosse causada 
apenas pelo fungo e não por outros fatores. 
Posteriormente foi observado a paralização 
e a sucessivamente sua morte, causada pela 
ação do fungo. Como se trata de um projeto 
em andamento ainda não foi obtido os resul-
tados. (PROBIC)
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INFECÇÕES OPORTUNISTAS EM 
PACIENTES COM HIV/AIDS EM 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO DO MUNICÍPIO DE 

ARACAJU/SE

Fernanda de Jesus Oliveira (Ciências 
biológicas; PROBIC/UNIT; feh.nanda.
oliver@gmail.com), Fabiana Pereira 
Guimarães Brito (Enfermagem; ITP/

UNIT; fabibritoenf@yahoo.com.br), Ana 
Maria Guedes Brito (Biomedicina; UNIT; 
profanaguedes@yahoo.com.br), Cláudia 
Moura de Melo (Enfermagem; ITP/LDIP/
UNIT; claudiamouramelo@hotmail.com).

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é 
caracterizado por causar uma síndrome que 
leva a imunossupressão progressiva podendo 
resultar em infecções, neoplasia e/ou mani-
festações que são definidoras da AIDS. Desde 
o surgimento da síndrome, alterações clínicas 
relacionadas ao trato gastrointestinal têm sido 
altamente prevalentes, e as infecções parasi-
tárias e as condições diarréicas são igualmente 
associadas. Este estudo tem por objetivo ana-
lisar o perfil quali-quantitativo das infecções 
parasitárias oportunistas apresentadas pelos 
pacientes HIV/AIDS atendidos em um Serviço 
de Atendimento Especializado do Municí-
pio de Aracaju/SE. Realizou-se inicialmente 
a avaliação dos prontuários dos pacientes 
cadastrados/atendidos pelo Serviço de At-
endimento Especializado (SAE), do Centro de 
Especialidades Médicas de Aracaju (CEMAR), 
em Aracaju/Se. Foram incluídos no estudo os 
prontuários de pacientes maiores de 18 anos, 
atendidos no SAE e com diagnóstico definitivo 
de infecção pelo HIV confirmado por 2 testes 
ELISA e 1 Western Blot, entre 2007 e 2012. O 
pacientes que manifestaram diarreia foram 
então submetidos a avaliações parasitológicas 
a partir de 3 amostras fecais pelos métodos de 
Lutz e Kinyoun. A coleta de dados secundários 
a partir de 1202 indivíduos revelou que apenas 
no ano de 2012, as mulheres estão expostas 
a maiores riscos de grau de imunodeficiência 
avançada ou moderada se comparado aos ho-
mens. Entre os pacientes com exame parasi-
tológico de fezes positivo 75,9% dos pacientes 
estavam infectados por uma espécie de para-
sita, 21,4% por duas e 2,6% por três, sendo 
os protozoários comensais Entamoeba coli e 
Endolimax nana mais frequentes. Ressalta-se 
a ocorrência de alguns casos significativos de 
infecção por Giardia lamblia (11%). Os dados 
primários referentes aos exames parasitológi-
cos de fezes, realizados em 2013, referem-se 

a amostras fecais coletadas em triplicata. O 
método de Lutz permitiu o diagnóstico de 
infecções parasitárias em 6 pacientes na sua 
maioria do sexo masculino (40%): Giardia lam-
blia, Schistosoma mansoni, Entamoeba coli e 
Endolimax nana. Concluiu-se que a ocorrência 
de infecções gastrointestinais, até esta etapa 
de desenvolvimento do estudo, foi eviden-
ciada tanto em mulheres como em homens, 
porém as mulheres apresentam 2 a 2,5 vezes 
mais chances de desenvolver imunodeficiência 
avançada ou moderada. Interessantemente, 
entre os pacientes avaliados no ano de 2013, 1 
paciente com ausência de infecções parasitári-
as intestinais apresentou fezes diarreicas, pos-
sivelmente relacionadas a efeitos colaterais da 
terapia antirretroviral. PROBIC (UNIT)

AÇÃO DE ÓLEOS ESSENCIAIS E 
EXTRATOS DE PRÓPOLIS SOBRE O 

FUNGO ASCOSPHAERA APIS

Tárcio Souza Santos / tarcio.92@hotmail.com
Alice Tâmara de Carvalho Lopes / alice_carval-
ho12@hotmail.com Camila Rezende dos San-
tos / camilinha010@hotmail.com / Roberta 
Mirella Barbosa Santos / mi.rellinha@hotmail.
com / Guido L. B. Castagnino / gcastagnino@
bol.com.br / Sheyla Alves Rodrigues / shelrod-
rigues@hotmail.com / Katia Peres Gramacho / 
katholousa@hotmail.com

O fungo Ascosphaera apis é patogênico das 
abelhas da espécie Apis mellifera L., causando 
uma doença chamada ascosferiose ou Cria Giz. 
Este se desenvolve quando seus esporos são 
ingeridos pelas pupas juntamente com seu 
alimento e desenvolve no intestino das larvas. 
Seu alvo são as larvas na fase de pré-pupas e 
pupas que quando contaminadas pelo fungo 
ficam ressecadas, mumificadas, duras, com 
coloração branca e mais adiante podendo 
tornar-se cinza-escuras ou quase pretas. O As-
cosphaera apis pode causar severos danos à 
colmeia, causando baixa produtividade e até a 
morte de toda a colônia. Ainda não existe um 
produto químico que seja considerado efetivo 
para o tratamento desta patologia, apenas o 
manejo e seleção de colônias higiênicas (alto 
comportamento higiênico) e manutenções na 
colônia são empregados para tentar amenizar 
a infestação. Óleos essenciais e extratos de 
própolis vêm sendo utilizados em diversas 
pesquisas com o intuito de avaliar suas pos-
síveis propriedades antifúngica, antibacteri-
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ana, anti-inflamatória, dentre outras. O obje-
tivo do presente trabalho é de testar in vitro 
a atividade fungicida de diferentes óleos es-
senciais e extratos de própolis, em diferentes 
concentrações, sobre o fungo Ascosphaera 
apis. Após o isolamento do fungo, serão testa-
dos extratos etanólicos de própolis vermelha e 
verde, e óleos essenciais de canela (Cinnamo-
mum zeylanicum Breym.), orégano (Origa-
num vulgare L.) e menta (Menta piperita) nas 
concentrações de 5, 10, 50, 100 e 500 mg/mL, 
através da técnica de difusão em disco. Cada 
amostra será testada em triplicata, utilizando 
os cetoconazol 50 µg/mL como controle posi-
tivo e veículo (água com 5% de DMSO) como 
controle negativo. Os dados obtidos serão 
colocados em planilhas e submetidos à análise 
estatística de variância (GLM) e posterior apli-
cação de teste de Tukey, para identificação 
das amostras de óleos essenciais e/ou extra-
tos de própolis de melhor potencial antifún-
gico. Através disto espera-se que os óleos es-
senciais e os extratos de própolis possuam a 
capacidade de inibir o crescimento do fungo 
Ascosphaera apis, in vitro.(PROBIC)

PRESENÇA DE SINTOMAS 
RELACIONADOS AO ESTRESSE ENTRE 

SUJEITOS QUE INICIAM PROCESSO 
DE DIVÓRCIO.

CLEBERSON FRANCLIN TAVARES COSTA/
cleberson_tyto@hotmail.com; VALÉRIA 
MARIA AZEVEDO GUIMARÃES/lerinha_

guimaraes@yahoo.com.br; TATIANA 
TORRES DE VASCONCELOS/tati.tv@

hotmail.com; MARLIZETE MALDONADO 
VARGAS/mmv.caju@gmail.com; CLAUDIA 

MOURA MELO/claudiamouramelo@
hotmail.com

O divórcio representa um período de mudança 
na configuração e dinâmica familiares, o desafio 
de reconstruir novos arranjos relacionais pode 
estar associado a sentimentos de angústia, in-
certeza e sintomas relacionados ao estresse. O 
objetivo desta pesquisa foi verificar a presença 
de sintomas associados ao estresse em sujeitos 
no início do divórcio e analisar a relação entre 
estresse e as variáveis: sexo, renda e tempo de 
separação. Trata-se de estudo quantitativo, re-
corte de uma pesquisa de mestrado que tem 
como objetivo o estudo sobre a saúde nas 
relações familiares numa perspectiva sistêmica. 
A amostra foi selecionada por conveniência, 

constituída por 74 sujeitos, que consentiram a 
participação livre e esclarecida, envolvidos em 
processo de divórcio e guarda da prole assis-
tidos pela Defensoria Pública de Sergipe, local 
da coleta. Os instrumentos utilizados foram: 
Inventário de Sintomas de Stress em Adultos  
ISSL de Lipp e roteiro de entrevista para coleta 
dos dados sóciodemográficos. O tratamento 
estatístico dos dados foi realizado através de 
estatística descritiva simples (média, desvio 
padrão, frequência e análises bivariadas) utili-
zando o Statistical Package for the Social Sci-
ences (SPSS) 16.0. As frequências indicam que 
71.6% da amostra apresentam sintomas rela-
cionados ao estresse, 10.8% está em fase de 
alerta, 36.5% resistência, 20.3% quase-exaustão 
e 4.1% exaustão, quanto ao tipo de sintomas, 
verificou-se que 59.5% apresentam predom-
inância de sintomas psicológicos. Para análise 
estatística sobre a relação entre sexo e sintomas 
relacionados ao estresse foi utilizado o Teste 
Chi-square, os resultados indicam que 84.8% 
das mulheres e 50% dos homens apresentam 
estresse, cujo nível de significância foi p<0.005, 
ou seja, há uma diferença estatisticamente sig-
nificativa entre o sexo e a presença de sintomas 
relacionados ao estresse. As análises bivariadas 
entre renda, tempo de separação e presença de 
sintomas relacionados ao estresse não foram 
estatisticamente significativas. Portanto, os re-
sultados sugerem diferenças significativas en-
tre os sexos, homens e mulheres vivenciam o 
processo de divórcio de maneiras diferentes, 
representando, nessa amostra, um momento 
de maior desafio para mulheres. Observou-se 
a importância aprofundar estudos acerca das 
situações relacionadas ao ambiente familiar no 
divórcio e suas consequências à saúde de to-
dos os envolvidos. Considera-se também a rel-
evância de haver intervenções de instituições e 
profissionais especializados em mediação de 
conflitos familiares para a promoção da saúde 
do grupo.(PROBIC)



416 Anais 2013
Universidade Tiradentes

CIÊNCIAS DA SAÚDE, BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS

ESTUDO DA ATIVIDADE 
TOXICOLÓGICA DO 

BIOSSURFACTANTE PRODUZIDO A 
PARTIR DE MANIPUERA EM RATOS

Lucas Reis d Costa (Graduando em 
farmácia PROBIC/LBMAT/ITP/UNIT 
lukas_ck@hotmail.com), Andriele 

Mendonça Barbosa (Mestranda em 
Biotecnologia Industrial/LBMAT/ITP/
UNIT andrielemendonca@yahoo.com.
br) Francine Ferreira Padilha (LBMAT/

ITP/UNIT fpadilha@yahoo.com) Cristina 
Ferraz Silva (Lab de Bioquímica Industrial/ 
Departamento de Engenharia Quimica/UFS 

ferrazcristina@yahoo.com.br)

Os biossurfactantes são compostos anfipáticos 
capazes de reduzir a tensão superficial e inter-
facial entre líquidos, sólidos e gases, por isso 
permitem misturar ou dispersar imediatamente 
emulsões em água ou em outros líquidos. Por-
tanto, o presente trabalho tem como objetivo 
avaliar o efeito toxicológico do biossurfactante 
produzido por Bacillus subtilis a partir de ma-
nipueira em órgãos de ratos Wistar. Os animais 
serão mantidos em uma temperatura con-
stante, com ciclo artificial claro-escuro, onde 
serão alojados em gaiola de polipropileno com 
cama de maravalha. Serão avaliados 64 ratos 
(as), para que se possa determinar se há toxici-
dade do biossurfactante estudado, onde serão 
divididos em seis grupos, agudos e subagudos, 
de acordo com a dosagem do biossurfactante. 
A presente pesquisa contará com análises 
toxicológicas, bioquímicas, hematológica e 
histopatológicas. Espera-se com a presente 
proposta verificar se é viável a utilização de 
biossurfactantes como excipiente em medica-
mentos, sem apresentar efeito toxicológico, em 
modelo experimental murino o qual favorecerá 
o desenvolvimento de pesquisas que excluam 
a preocupação com a toxicidade, o que certa-
mente ampliará as viabilidades científicas das 
diversas IES. (PROBIC)

 

EFEITOS DA APITOXINA SOBRE O 
SISTEMA NERVOSO CENTRAL EM 

ROEDORES.

Ailma Oliveira da Paixão (Biomedicina 
- UNIT/ ailma.oliveiraa@hotmail.com); 

Tássia Luiza Gonçalves Magalhães Nunes 
(Biomedicina - UNIT/ tassia90_nunes@
hotmail.com); Tâmara Luiza Gonçalves 
Magalhães Nunes (Biomedicina - UNIT/ 
tamara90_nunes@hotmail.com); Camila 

Gomes Dantas (Mestre em Saúde e 
Ambiente - UNIT/ ftacamila@gmail.

com); Kátia Peres Gramacho (Professora e 
pesquisadora do LBPN/ ITP   katholausa@
hotmail.com); Margarete Zanardo Gomes 
(Professora e pesquisadora do LMBE/ ITP   

guetezanardo@yahoo.com.br).

A apitoxina é o veneno produzido pelas abel-
has do gênero Apis. No que se refere à sua 
ação sobre o Sistema Nervoso Central, estudos 
têm apontado potencial efeito neuroprotetor 
desta substância sobre diversas doenças. Este 
trabalho teve como objetivo analisar os efeitos 
farmacológicos da apitoxina sobre o sistema 
nervoso central, por meio de testes de com-
portamento, com particular ênfase para o sis-
tema dopaminérgico. Para tanto, camundon-
gos machos, com massa corporal aproximada 
de 25 a 30g, foram divididos em seis grupos: 
salina (0,9%; 40µl); apitoxina (0,1 mg/Kg); api-
toxina (1,2 mg/Kg); haloperidol (0,2 mg/Kg); 
haloperidol/apitoxina 0,1 mg/Kg e haloperi-
dol/apitoxina 1,2 mg/Kg. Foram realizados os 
testes de catalepsia e campo aberto. O trabal-
ho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pes-
quisa da Universidade Tiradentes, sob parecer 
consubstanciado n°. 010213 e os dados foram 
analisados através do teste análise de variân-
cia de uma via (ANOVA) seguida do pós-teste 
de Tukey, (P<0,05) sendo considerado variável 
o fator tratamento. A administração aguda 
de apitoxina induziu atividade cataléptica ap-
enas quando administrada a dose de 1,2 mg/
kg, efeito este semelhante ao do haloperidol 
(p = 0,04). O grupo haloperidol/apitoxina 1,2 
mg/kg apresentou menor tempo de catalepsia 
em relação aos grupos que receberam apenas 
apitoxina (1,2 mg/kg) (p = 0,09) ou halop-
eridol (p = 0,05). Em contrapartida, a menor 
dose de apitoxina (0,1 mg/kg) não mostrou 
modificação significativa quando associada 
ao tratamento com haloperidol (p = 0,07). No 
teste de campo aberto, os grupo haloperidol 
e apitoxina (1,2 mg/kg) promoveram redução 
significativa das explorações horizontais (am-
bos com p < 0,0001). Esta mesma dose de api-
toxina induziu diminuição em relação aos de-
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mais grupos (p < 0,0001), à exceção do grupo 
tratado com haloperidol (p = 0,90). O efeito 
da administração de apitoxina na dose 1,2 
mg/kg foi modificado quando precedido do 
tratamento com haloperidol (p = 0,02). A dose 
de apitoxina 0,1 mg/kg, não promoveu alter-
ações significativas (p = 0,80). Ambas as doses 
de apitoxina, bem como o tratamento com 
haloperidol, mostraram redução significativa 
das explorações verticais em relação aos con-
troles (p = 0,001 e p = 0,001) e ao grupo halo-
peridol/apitoxina 1,2 mg/kg (p = 0,009 e p = 
0,007). Ainda, houve aumento significativo do 
comportamento de autolimpeza no grupo ap-
itoxina (1,2 mg/kg) em relação ao grupo salina 
(p = 0,021). Em conclusão, a apitoxina na dose 
de 1,2 mg/kg reduziu a atividade motora, o 
grooming e promoveu efeito cataléptico, de 
maneira análoga ao haloperidol. Estes efeitos 
foram diminuídos pelo pré-tratamento com 
haloperidol, sugerindo ação antipsicótica da 
apitoxina e possível interação com o sistema 
dopaminérgico.

EFEITO DE FORMULAÇÕES OLEOSAS 
NA VIABILIDADE DE CONÍDIOS 

Metarhizium anasopliae

Mayra Souza Oliveira (Ciências biológicas/
UNIT/PROBIC, mayra_souza1993@hotmail.

com); Hallana Souza Santos (Ciências 
biológicas/UNIT/PIBIT, hallana_8@

hotmail.com); Moara Gabrielle Santos 
Limeira (Ciências biológicas/UNIT/PROVIC, 
moagaby@hotmail.com); Leandro Eugenio 

Cardamone Diniz (UNIT/EMBRAPA, 
leandro.diniz@embrapa.br)

Os fungos são organismos de tamanhos e 
formas variáveis. Podem ser unicelulares ou 
como conjunto de micélio composto por 
hifas. As hifas podem ter um ou mais nú-
cleos. A ocorrência de fungos em condições 
naturais tem sido um fator importante na 
redução das populações de pragas. Eles pos-
suem uma grande variabilidade genética, o 
que é considerado uma das principais van-
tagens no controle microbiano de insetos. A 
espécie Metarhizium tem como hospedeiro 
o homóptera e ocorre de forma enzoótica, 
esse ciclo depende das condições ambien-
tais como temperatura, umidade, luz, radi-
ação UV e condições nutricionais e susceti-
bilidade do hospedeiro. O entomopatógeno 
Metarhizium anisopliae é um fungo deutero-

miceto filamentoso, usado inicialmente para 
o controle do besouro do grão do trigo, An-
isoplia austriaca, e do curcúleo da beterraba, 
Cleonus punctiventris. No Brasil, este fungo 
vem sendo utilizado no controle biológico 
de percevejos das pastagens, gênero Deois, 
da cigarrinha da cana-de-açúcar, Mahanarva 
posticata, da broca da cana-de-açúcar, Diat-
raea saccharali e em carrapatos de impacto 
na pecuária, como Rhipicephalus (Boophi-
lus) microplus. O presente trabalho obje-
tivou avaliar o efeito de formulações oleosas 
vegetal e mineral, com adição de emulsifi-
cantes na preservação de conídios de fungo 
entomopatogênico Metarhizium anisopliae. 
Todos os procedimentos necessários estão 
sendo realizados no laboratório de Con-
trole Biológico (LCB) da Embrapa Tabulei-
ros Costeiros. Primeiramente foi realizada a 
criação do inseto Tenebrio molitor que será 
utilizado com hospedeiro do fungo. Durante 
seu desenvolvimento o inseto possui a fase 
de ovo   larva   pupa - imago. No laboratório 
encontram-se as fases de larva, pupa e adulto 
que estão separadas, de acordo com o está-
gio de desenvolvimento, em caixas autocla-
vadas com tampa semifechada cobertas com 
tune. Cada caixa possui 15 cm de farelo de 
trigo e chuchu, utilizado para alimentação. 
Os alimentos são frequentemente observa-
dos para verificação de contaminação, além 
disso, o farelo é trocado semanalmente ou 
quinzenalmente de acordo com a necessi-
dade, e assim, a qualidade do bioensaio será 
aumentada e os resultados garantidos. Após 
a formação da colônia do inseto, foi realizado 
o teste de viabilidade no qual, é analisada a 
patogenicidade do fungo. O procedimento 
consiste na diluição de conídio seco (pó) 
em uma solução de Tween. Posteriormente 
o bioensaio foi executado, 10 insetos foram 
previamente escolhidos e separados, mer-
gulhados na solução contendo o Tween e o 
pó de Metarhizium, colocados em placas de 
Petri esterilizadas contendo chuchu afim de 
que a morte do inseto fosse causada apenas 
pelo fungo e não por outros fatores. Posteri-
ormente foi observado a paralização e a suc-
essivamente sua morte, causada pela ação do 
fungo. Como se trata de um projeto em an-
damento ainda não foi obtido os resultados.
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ATUAÇÃO DOS ANTIOXIDANTES 
COMO NEUROPROTETOR NA 

DOENÇA DE PARKINSON

Raquel Nunes Da Mota/ 
raquelnunesmota@hotmail.com; Isa 
Barreto Dórea Figueiredo/ isabdf@

gmail.com; Samia Camila Timani lopes/ 
samia_camilla@hotmail.com; Atuação dos 

antioxidantes como Neuroprotetor na 
Doença de Parkinson

A doença de Parkinson (DP) acomete estru-
turas do sistema nervoso central, chamados 
núcleos da base. É uma patologia neurode-
generativa, isto é, destruição progressiva e ir-
reversível dos neurônios dopaminérgicos da 
via nigroestriatal, pela qual as informações 
são enviadas da substância negra ao corpo 
estriado. Uma classificação clara de neurode-
generação pode basear-se nas principais al-
terações neuropatológicas, ou seja, presença 
de componentes proteicos anormais que se 
acumulam no cérebro, levando à perda neu-
ronal. Os radicais livres são moléculas as quais 
sua ultima camada de valência possui numero 
ímpar de elétrons, este não emparelhamento 
de elétrons da última camada confere alta 
reatividade a essas moléculas.  Os radicais de 
oxigênio tem um papel de defesa à micro-
organismos invasores e à células tumorais, 
porém podem representar uma ameaça ao 
organismo pelo fato de que podem danificar 
estruturas dos lipídios, DNA e RNA. O organ-
ismo possui um sistema de defesa que regula 
e equilibra essa reatividade. São produzidas 
enzimas, proteínas quelantes de metais e an-
tioxidantes que previnem as lesões causadas 
por Espécies Reativas de Oxigênio (ROS), ou 
radicais livres. Quando a quantidade de oxi-
dantes excede a capacidade de remoção de 
ROS, ocorre então o estresse oxidativo, ou 
seja, a o aumento da formação de ROS e 
reações relacionadas a oxidantes. O acúmulo 
de substâncias das reações oxidativas pode 
contribuir para a formação de doenças neu-
rodegenerativas como Alzheimer e Doença de 
Parkinson. Este estresse tem maior probabili-
dade de ocorrência no cérebro, devido a uma 
série de fatores que determina alto consumo 
de O2, níveis baixos de antioxidantes, capaci-
dade da microglia de produzir ROS, presença 
de enzimas que produzem H2O2 (ROS), alta 
concentração de neurotransmissores auto-
oxidativos (dopamina, noradrenalina) que 
reagem com 02 produzindo ROS, entre outros. 
Um aliado para contra os efeitos dos radicais 
livres e seu processo de oxidação é a atuação 

dos antioxidantes que vem agir contra os da-
nos ocorridos nestes eventos nas células cer-
ebrais ligadas a doença de Parkinson e outras 
patologias degenerativas. Funcionam como 
bloqueadores  das ações dos processos óxido-
redutivas, desencadeados pelos radicais livres, 
mesmo em baixas concentrações. Os antioxi-
dantes são comumente classificados em en-
zimático, composto pelas enzimas produzidas 
no organismo, e o não-enzimático, fazendo 
parte deste grupo as vitaminas e substâncias , 
flavonóides, entre outros. Este trabalho dá en-
foque na importância das vitaminas neste pro-
cesso de retardamento e bloqueio da atuação 
dos radicais livres, na proteção neuronal, re-
duzindo o estresse oxidativo das  células cer-
ebrais ligadas a doença de Parkinson e outras 
patologias degenerativas.

AVALIAÇÃO DA AÇÃO 
REGENERADORA TECIDUAL 

SUBMETIDA AO TRATAMENTO DE 
VACUOTERAPIA E ÓLEO ESSENCIAL 

DA ALPINIA ZERUMBET

Andréa Vasconcelos Machado/andrea_
vasconcelos@unit.br; Edna Aragão Farias 

Cândido/ edna_aragao1@globo.com; 
Licia Santos Santana/ licia2s@hotmail.

com; Danielle Souza de Santana/ danielle.
souza@hotmail.com; Tyara Wanderley 

Costa Fonseca/tyarawcosta@gmail.com; 
Stephanie Firmo Costa Rosa/tephanie.

rosa@hotmail.com

Durante o processo de reparação cutânea ocor-
rem respostas fisiológicas ao trauma com a final-
idade de reparar a perda tegumentar. A escolha 
do OEAz como  matéria prima  para ser utilizado 
no tratamento de cicatrização e reparação tecid-
ual é baseada em estudos que demonstram a 
característica antiinflamatória e a vacuoterapia 
por prevenir a fibrose e acelerar o processo de 
cicatrização. Com a finalidade mostrar a eficácia 
do método vacuoterapia no processo cicatricial 
de lesões cutâneas e continuar os estudos da 
atividade farmacológica do OEAz, o Laboratório 
de Produtos Naturais e Biotecnologia do Insti-
tuto de Tecnologia e Pesquisa da Universidade 
Tiradentes, dar-se continuidade com esse estu-
do pré-clínico. O objetivo da pesquisa é avaliar 
o efeito do óleo essencial da Alpiniazerumbet, 
Zingiberaceae e o tratamento de vacuoterapia 
no comportamento tecidual histomorfológico 
associadas ao processo inflamatório e repara-
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tivo da lesão cutânea. Serão utilizadas 12 ratos 
da raça Wistar, com 5 semanas de idade e am-
bos os sexos provenientes do Biotério da Uni-
versidade Tiradentes. Serão 03 grupos sendo 01 
grupo controle e 02 grupos tratados. Os grupos 
tratados com dose de 0,1mL/100g de OEAz e 
vacuoterapia com pressão de -60mmHg, serão 
submetido a leitura no 15º dia. Para a análise 
quantitativa, os resultados serão analisados utili-
zando ANOVA unicaudal com post hoc de Dun-
nett ou Turkey, onde p<0,05. Espera-se que a 
lesão cutâneas tratada com o OEAz e vácuo pos-
sa apresentar uma análise histológica diferenci-
ada do grupo controle, uma vez que estes vem 
sendo apresentado com ação anti-inflamatória 
e reparativa que irá influenciar diretamente no 
processo cicatricial. Caso isso não ocorra serão 
iniciados outros estudos com intenção de com-
provação do método e de futuro bioproduto.

CARACTERIZAÇÃO DAS CULTURAS 
AGRÍCOLAS E IDENTIFICAÇÃO 

DOS POTENCIAIS POLINIZADORES 
DA ORDEM HYMENOPTERA NO 

ENTORNO DO PARQUE NACIONAL 
SERRA DE ITABAIANA.

Felipe Mendes Fontes/f.mendes20@
hotmail.com; Lucas Filipe Correia Franca 
Dantas/ lucasfcfd@hotmail.com; Katia 
Peres Gramacho/ katholausa@hotmail.

com; Frederico Machado Teixeira/ teixeira_
fm@yahoo.com.br

As abelhas são extremamente importantes para 
a perpetuação da espécie vegetal, pois através 
da polinização, fazem a produção de frutos e 
por consequência a dispersão das sementes. 
Pesquisas constataram o quanto é importante à 
presença das abelhas em algumas culturas agrí-
colas, tanto para o aumento da produção agrí-
cola, quanto para o aumento da qualidade dos 
frutos e dos grãos. Apesar da importância das 
abelhas para a produção agrícola mundial, vem 
sendo evidenciado um decréscimo no número de 
polinizadores na natureza. Esta diminuição vem 
sendo causada por fatores como: desmatamento, 
queimadas, utilização de pesticidas, dentre outros 
fatores. É de suma necessidade o conhecimento 
dos polinizadores que atuam nas culturas agrí-
colas para o direcionamento de políticas públi-
cas e ações governamentais para o aumento da 
produtividade agrícola do Estado. Neste estudo, 
temos como objetivo caracterizar as principais 
culturas agrícolas no entorno do Parque Nacional 
da Serra de Itabaiana (PARNASI: 10º25¿15¿¿S e 

37º25¿15¿¿O) e identificar os potenciais polini-
zadores dessas culturas, para que com isso, pos-
samos conhecer as interações existentes entre 
as comunidades de abelhas nativas e as culturas 
agrícolas. Serão realizadas visitas às propriedades 
e contato com os moradores da região. O geo-
referenciamento das propriedades será feito, 
identificando as culturas, seu período de cultivo 
e floração, observando também a utilização dos 
insumos agrícolas, destacando o horário de sua 
utilização, o período que é usado em cada cultura 
além de observar a percepção dos produtores 
quanto à presença de potenciais polinizadores. 
Em um segundo momento, as culturas agríco-
las serão visitadas no período de sua floração, 
quando serão realizadas coletas ativas com 
rede entomológica. Serão capturadas abelhas e 
vespas quando estes forem os visitantes florais. 
Os espécimes capturados serão separados por 
horário de coleta, no período das 6:00 às 18:00 
horas, sendo, posteriormente, montados para 
uma coleção entomológica. Os indivíduos serão 
identificados e etiquetados. Os espécimes mon-
tados serão inicialmente identificados a partir de 
chaves dicotômicas e posteriormente, serão en-
caminhados a especialistas para a confirmação 
taxonômica. A normalidade dos dados será avali-
ada através dos testes estatísticos de Shapiro-
Wilk, (homocedacidade pela prova de Levene), 
o índice de Shannon-Wiener, o índice de simi-
laridade de Jaccard e o índice de Berger-Parker. 
O software utilizado para as análises será o PAST 
1.93. Os resultados obtidos gerarão um banco de 
dados de espécies potenciais polinizadoras de 
culturas agrícolas. A identificação destas espécies 
assim como sua relação com determinadas cul-
turas é essencial para que sejam criados planos 
de manejo para estas espécies, com o intuito do 
aumento da produtividade agrícola e aumento 
das populações nativas destas abelhas e vespas.

ANÁLISE DA NECESSIDADE DE 
SAÚDE BUCAL DE ESCOLARES DO 

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 
SOCORRO-SE

SIMONE ALVES GUEDES GARCEZ (prof.
simoneguedes@yahoo.com.br); PEDRO 
EMANUEL RAMOS DE LIMA(pedro.uel@
hotmail.com); IZAURA BEATRIZ SANTOS 

PEREIRA(izaa@gmail.com)

O objetivo desse estudo será analisar a con-
dição de saúde bucal de adolescentes em esco-
las públicas do município de Nossa Senhora do 
Socorro-SE. A amostra para escolas públicas foi 



420 Anais 2013
Universidade Tiradentes

CIÊNCIAS DA SAÚDE, BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS

calculada em 540 adolescentes no intuito de as-
segurar a obtenção da amostra mínima calculada 
no plano amostral desta pesquisa, que foi ba-
seado na população de alunos matriculados em 
escolas públicas estaduais de Socorro, divididos 
em dois estratos, segundo a série cursada no ano 
da pesquisa (8º, 9º ano do ensino fundamental 
e 1º, 2º do ensino médio), de acordo com infor-
mações fornecidas pela Secretaria de Estado da 
Educação (SEED). A amostra obedecerá os crité-
rios de aleatorização para amostragem proba-
bilística, dentre as escolas da rede pública, dentro 
de cada bairro do município e dos alunos de 12 
a 18 anos de idade efetivamente matriculados 
no ensino fundamental e médio e que estiverem 
presentes no dia dos exames, respeitando os 
critérios de inclusão e exclusão para seleção da 
amostra. Será utilizada uma ficha clínica adaptada 
da Organização Mundial da Saúde para levanta-
mento epidemiológico, com objetivo de reunir 
informações das necessidades de saúde bucal 
dos adolescentes. A análise estatística será descri-
tiva com distribuição de freqüência da ocorrência 
da Cárie Dentária e Doença Periodontal por idade 
e sexo. Será realizada análise multivariada para 
análise da função das variáveis independentes 
sobre a variável dependente (ocorrência das 
doenças bucais). Os resultados desse estudo de-
verão contribuir para apontar as necessidades de 
saúde bucal em adolescentes e assim contribuir 
para políticas públicas de saúde e educação para 
o município de Nossa Senhora Do Socorro.

CERIPORIOPSIS SUBVERMISPORA: 
EXPRESÃO GÊNICA DURANTE A 

DEGRADAÇÃO DE UM SUBSTRATO 
LIGNOCELULOSICO

Sháskya Tanyara Alves do Nascimento 
Barbosa (Farmácia/UNIT/ galegah_16@
hotmail.com), Priscila Almeida Calixto 

(Farmácia/UNIT/ priscilaacalixto@gmail.
com), Ubiratan Rios Santos (Farmácia/
UNIT/ ubiratanrios@yahoo.com.br), 
Leandro Eugênio Cardamone Diniz 

(Embrapa/ leandro.diniz@embrapa.br), 
Jorge A. López (PBI/UNIT/Jorge_alberto@

unit.org.br), Rodrigo Cazzaniga (ITP/ 
cazzaniga.rodrigo@gmail.com), Maria 
Lucila Hernández Macedo (PBI/UNIT/

Maria_Lucila@unit.org.br)

A lignina é um polímero aromático com-
plexo, cuja degradação microbiana é essen-
cial para a reciclagem do carbono. O fungo 
Ceriporiopsis subvermispora tem atraído a 

atenção devido a suas aplicações biotec-
nológicas, especialmente em estudos do 
pré-tratamento de material lignocelulósico, 
visando liberar a celulose para sua hidrólise 
e posterior utilização em processos fer-
mentativos. Assim, as enzimas ligninolíti-
cas de fungos de podridão branca são alvo 
de uma intensa pesquisa em face de suas 
potenciais aplicações em uma ampla gama 
de bioprocessos industriais bioprocesses, 
tais como indústrias de papel e têxtil, des-
coloração industrial, tratamento de eflu-
entes e degradação de organopoluentes. A 
finalidade do presente trabalho foi avaliar 
o crescimento de C. subvermispora em fi-
bras de coco verde, usadas como substrato, 
a fim de analisar o seu potencial de degra-
dação e avaliar a expressão de das lignop-
eroxidases Lip1 e Lip2. O fungo foi mantido 
em meio ágar-malte a 4ºC. Para sua inocu-
lação, uma suspensão dos micélios do fun-
go (300 µL) foi obtida do crescimento do 
microorganismo em extrato de malte a 2%, 
sendo inoculado em 3 g de fibras de coco 
verde contidas em frasco de cultura con-
tendo 10 mL de água estéril. Em seguida, os 
sistemas de cultura foram incubados a 28ºC 
por 15, 30, 45 e 60 dias. A expressão de 
genes foi realizada mediante PCR em tem-
po real PCR (RT-PCR) durante os períodos 
de cultivo descrito (15 a 60 dias). Durante 
o intervalo experimental, foi observada a 
rápida colonização do fungo no substrato 
empregado. A análise por RT-PCR mostrou 
que a expressão do gene Lip1 se iniciou an-
tes do 15º dia de cultivo. Já no dia 15, este 
gene estava altamente expresso, sendo ob-
servado o seu declínio a partir do dia 45. 
Em relação ao gene Lip2, a maior expressão 
foi observada no período de cultivo com-
preendido entre os dias 30 e 45, enquanto 
a diminuição da sua expressão aconteceu 
no dia 45. Comparando ambos os genes, 
uma abrupta queda na expressão de Lip1 e 
Lip2 foi observada no dia 60 após início do 
cultivo; inferindo-se a possibilidade destes 
genes atuarem simultaneamente durante 
a degradação o substrato lignocelulósico 
avaliado. De forma geral, os resultados 
experimentais indicam o potencial de C. 
subvermispora em degradar as fibras de 
coco verde, e que a análise da expressão 
de genes pode fornecer dados relevantes 
para elucidar o sistema extracelular usado 
por este fungo para decompor a lignina. 
Além disso, a compreensão da regulação 
na expressão dessas enzimas ligninolíticas 
é necessária visando uma aplicação biotec-
nológica eficiente.
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VISITA A TRIBO KARIRI-XOCÓ: 
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DOS 
GRADUANDOS DE ENFERMAGEM

Márcia Conceição santana Almeida 
(marcia40enf@yahoo.com.br );Rebecka 
Dyana Melo de Queiroz (rbk_dyana@

hotmail.com); Sabrina Barbosa de Amorim 
(sabrina89jr@hotmail.com); Ângela Maria 

Melo Sá Barros (angelsamelo@hotmail.
com); Gilton Kennedy

Introdução: Os Kariri-Xocós estão localizados 
na região do baixo São Francisco, no município 
alagoano de Porto Real de Colégio As refer-
ências a Xocó (ou Ciocó) remontam ao século 
XVIII, segundo relatos encontrados dos jesuí-
tas que aportaram na região. A denominação 
Kariri-Xocó foi adotada como consequência 
da fusão ocorrida há cerca de 100 anos entre 
os Kariri de Porto Real de Colégio e parte dos 
Xocó da Ilha de São Pedro, hoje  liderança da 
aldeia está dividida entre “cacique” e “pajé”. 
Entende-se como Extensão todo processo in-
terdisciplinar, educativo, cultural, científico e 
político que promove a interação entre a uni-
versidade e outros setores da sociedade; medi-
ados por alunos de graduação orientados por 
um ou mais professores, dentro do principio 
constitucional da indissociabilidade com o En-
sino e a Pesquisa. (BRASIL, 2013). Dessa forma, 
o objetivo deste trabalho as ações adotadas 
de forma dinâmica e demonstrativa através 
dos acadêmicos de enfermagem. Trata-se de 
um relato de experiência, através da Extensão 
Universitária na área recreativa e de ensino da 
Tribo Indígena Kariri-Xocós,  com o propósito 
de levar  a comunidade orientações sobre pre-
ventivas sobre: DSTs, HAS, DM entre outros. 
Metodologia: foi de forma expositiva e pes-
soal, na ocasião foram realizadas atividades 
técnicas como: aferição de PA, orientações 
sobre uso de preservativos e contraceptivos e 
visita domiciliar, o dados foram coletados por 
graduandos de enfermagem no dia do evento 
e durante o atendimento preencheram o pla-
nilha de dados. Resultados: Foram atendidos 
85 indígenas sendo que: 69% eram do sexo 
feminino e 31% sexo masculino; as idades 
variavam entre 11 e 105 anos; desses somente 
12% faziam uso exclusivo de ervas medicinal, 
os demais usavam outros tipo de medicação. 
Quando questionados acerca da hipertensão 
e do diabetes: 16,5% diziam ser hipertensos; 
3,5% são diabéticos; 31,7% não sabiam re-
sponder, foram identificados hipertensão em 
10,8% e hiperglicemia em 2,4% dos atendidos 
(realizados pela graduação de biomedicina) , 

estes receberam encaminhamento para UBS 
da região a fim de serem acompanhados. 
Quanto ao tabagismo: 74,1% são fumantes, 
diante da origem cultural o hábito de fumar 
não tivemos abordagem antitabagista, pois 
para isso será necessário uma abordagem ét-
nica cuidadosa. A visita domiciliar ao ¿pajé¿ 
aposentado com 105 anos proporcionou in-
tenso ganho de saber, pois este tinha seus 
sinais vitais dentro dos parâmetros normais, 
orientado no tempo e espaço, tendo sua acui-
dade visual prejudicada, talvez devido sua 
idade. Conclusão: Foram realizadas 85 atendi-
mentos de enfermagem, com várias outras 
ações junto a comunidade em conjunto as 
graduações participantes do evento, a du-
ração em saúde realizada pela enfermagem 
dentro das pertinências das atribuições que 
lhes são conferidas, deu-se através de orien-
tações acerca dos temas abordados como a 
prevenção das DSTs, HAS, DM, entre outros, 
foram distribuição de panfletos educativos e 
preservativos masculinos a comunidade, sen-
do recebido pela comunidade e forma muito 
receptiva. A experiência nos revelou a necessi-
dade de refletir sobre a importância das ações 
extensionistas para a sociedade e o quanto se 
faz relevante a Educação em Saúde nas comu-
nidades distantes destas oportunidades.

DESENVOLVIMENTO DE FILMES 
BIODEGRADÁVEIS INCORPORADA 

COM ADITIVOS NATURAIS

Petherson Araújo da Silva, Isabele Souza 
Mello Silva, Klebson Silva Santos, Andriele 

Mendonça Barbosa, Francine Ferreira 
Padilha

Os plásticos são polímeros sintéticos, sendo 
considerados matériais orgânicos de consti-
tuição macromolecular, estes possuem a ca-
pacidade de ser maleável, propriedade que 
permite com o emprego de calor e pressão 
a facilidade de serem moldados por de-
formação, qualidades estas necessárias na 
elaboração de diversos produtos. Entretan-
to, devido a sua degradação ser lenta o seu 
descarte causa enormes impactos ambientais, 
além de gerar alto custo em sua reciclagem. 
Por possuírem características semelhantes 
aos polímeros sintéticos utilizados em materi-
ais de embalagem, o fomento à pesquisa por 
filmes biodegradáveis têm sido favorecido por 
não gerar resíduos sólidos e serem facilmente 
degradados no meio ambiente. A incorpo-
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ração de aditivos naturais aos filmes biode-
gradáveis torna-se uma grande vantagem de 
adicionar ao produto propriedades biológicas, 
as quais tornariam as embalagens agentes 
dispersores de substâncias ativas, sejam elas 
antioxidantes, antimicrobianas, flavorizantes, 
dentre outras.

INFECÇÕES OPORTUNISTAS EM 
PACIENTES HIV/AIDS ACIMA 

DOS 50 ANOS EM UM SERVIÇO 
ESPECIALIZADO DO MUNICÍPIO DE 

ARACAJU/SE

Jéssica Gonzaga da Silva Melo: jessicag_
melo@hotmail.com; Laís de Oliveira 

Sobral:lais.sobrall@hotmail.com; Rubens 
Riscala Madi: rrmadi@gmail.com; Cláudia 

Moura de Melo:claudiamouramelo@
hotmail.com; Fabiana Pereira Guimarães 

Brito: fabibritoenf@yahoo.com.br

Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Ad-
quirida (AIDS) apresenta uma nova característica 
epidemiológica que é o aumento do número de 
casos entre indivíduos acima de 50 anos, decor-
rente da continuidade da atividade sexual. Obje-
tivos: Analisar o perfil das infecções oportunistas 
apresentadas pelos pacientes HIV/AIDS acima 
dos 50 anos, atendidos em um Serviço de Atendi-
mento Especializado do município de Aracaju/SE, 
assim como caracterizar o padrão epidemiológi-
co desses pacientes, detectar a ocorrência de 
quadros diarreicos e enteroparasitas relacionados 
à diarreia, além de relacionar a presença dos en-
teroparasitas com a contagem de células CD4+ e 
com a carga viral. Material e Métodos: Pesquisa 
documental, retrospectiva e transversal que será 
realizada a partir dos prontuários dos pacientes 
adultos do Centro de Especialidade Médicas 
de Aracaju (CEMAR), Sergipe, Brasil no período 
de 2007 a 2012. Os dados serão coletados uti-
lizando um roteiro, registrando-se as seguintes 
informações: características sóciodemográficas, 
epidemiológicas, dados relacionados à via de 
infecção ao vírus (fatores de risco), informações 
sobre o tratamento antirretroviral, exames labo-
ratoriais, sintomas, ausência/presença de diarreia 
e evolução clínica.As informações serão analisa-
das por meio do programa SPSS 21.0, através de 
análises Bi-variada (teste do qui-quadrado, cor-
relação de Pearson). Todas as análises estatísti-
cas serão realizadas utilizando-se o intervalo de 
confiança igual ou menor que 5%. Resultados: 
Espera-se com este estudo obter informações 
que possam contribuir para construção de es-

tratégias para prevenção e promoção de saúde 
dos pacientes com HIV/AIDS acima dos 50 anos 
no estado de Sergipe, através da identificação 
das infecções oportunistas. Esses dados config-
uram-se em um diagnóstico preliminar e podem 
gerar subsídios para definir estratégias e Políti-
cas Públicas específicas para esses pacientes na 
prevenção das complicações gastrointestinais 
dos enteropatógenos encontrados, proporcio-
nando uma melhoria na sua qualidade de vida. 
Referências:ALMEIDA, Regina Flávia de Cas-
tro; VIEIRA, Annya Pimentel Gomes Fernandes. 
Evaluation of HIV/AIDS Patients¿ Knowledge on 
Antiretroviral Drugs. Brazilian Journal of Infectious 
Diseases, Salvador, v.13, n.3, p. 183-190, jun. 2009; 
CARDOSO, Luciana Ventura et al. Enteric parasites 
in HIV-1/AIDS-infected patients from a North-
western São Paulo reference unit in the highly 
active antiretroviral therapy era. Revista da So-
ciedade Brasileira de Medicina Tropical, Uberaba, 
v.44, n.6, p.665-669, nov./dec, 2011; CUNHA, L. K. 
H. et al. Distribution of human immunodeficiency 
virus type 1 subtypes in the state of Amazonas, 
Brazil, and subtype C identification. Braz J Med 
Biol Res. Ribeirão Preto, v. 45, n. 2, p. 104-112, feb, 
2012; CARVALHO, Therezinha Travassos Ribeiro 
de. Estado atual Do conhecimento de Crypto-
sporidium E Giardia. Revista de Patologia Tropi-
cal, v. 38, n.1, p. 1-16, jan/marc, 2009.

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
MOTOR DE NEONATOS GEMELARES 

PREMATUROS NOS PRIMEIROS 
QUATRO MESES DE VIDA

Thayane Cunha de Menezes (Medicina-
UNIT/ tahtah_menezes@hotmail.com); 

Rafaela Saldanha Arruda (Medicina-UNIT/ 
rafaa.sa@hotmail.com); Adriane Souza da 
Paz (Medicina-UNIT/ driks_2356@hotmail.

com); Diogo Costa Garção (Professor de 
Medicina-UNIT/ diogoufscar@yahoo.com.

br); José Arnaldo Vasconcelos Palmeira 
(Professor de Medicina-UNIT/jose_

arnaldo@unit.br).

As aquisições motoras e psíquicas do lactente 
sofrem mudanças em um ritmo acelerado que 
marcam o primeiro ano de vida como um dos 
períodos mais críticos para o desenvolvimento 
motor. A evolução neuropsicomotora envolve 
três aspectos importantes: a integridade das 
vias nervosas, o desenvolvimento comporta-
mental e psicológico e estímulos ambientais 
que favoreçam o organismo. Recém-nascidos 
prematuros apresentam maior risco de atraso 
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no desenvolvimento neuropsicomotor do que 
aqueles nascidos a termo, devido ao ambiente 
uterino, que no último trimestre da gestação, 
oferece estímulos sensoriais produzindo efeitos 
benéficos para o desenvolvimento fetal. Adi-
cionalmente, a prematuridade contribui para o 
pior prognóstico da gestação gemelar, que atua 
de forma semelhante sobre ambos os gêmeos, 
independente da posição intrauterina dos mes-
mos. Embora a etiologia da prematuridade seja 
desconhecida, existem fatores predisponentes ou 
associados ao parto que podem ser apontados, 
como mulheres com menos de dezesseis ou mais 
de trinta e cinco anos e pequeno intervalo entre 
as gestações. Nesse sentindo, o objetivo geral do 
presente estudo é avaliar o desenvolvimento mo-
tor em crianças gemelares e prematuros durante 
os primeiros quatro meses de vida. Participarão 
do estudo 40 crianças recém-nascidas, independ-
ente do gênero, distribuídas igualmente em qua-
tro grupos, sendo o composto pelos primeiros 
gemelares pré-termo, o segundo pelo segundo 
recém-nascidos gemelar e pré-termo, o terceiro 
composto por 10 recém-nascidos que nasceram 
pré-termo de gestação única e o quarto de 10 re-
cém nascidos que nasceram a termo de gestação 
única. Após aprovação do comitê de ética e pes-
quisa em seres humanos, todos os responsáveis 
pelos participantes assinarão o termo de consen-
timento livre esclarecido após serem instruídos 
de todas as etapas do estudo. Os participantes 
serão avaliados longitudinalmente através da Es-
cala Motora Infantil de Alberta (AIMS) e o Test of 
Infant Motor Performance (TIMP) desde o quinto 
dia após o nascimento até o quarto mês de vida 
cronológica. Os dados serão analisados através 
da Análise de variância, seguido do teste pos hoc 
Student Neuwman Keuls, considerando nível de 
significância de p&#8804; 0,05.

O ENSINO DA ÉTICA NA 
UNIVERSIDADE COMO FERRAMENTA 

PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 
PROJETO ÉTICO DE VIDA DO 

EDUCANDO

Ricardo de Oliveira Santana (ricardo-
oliveira-123@hotmail.com); Natalícia 

Monteiro de Andrade (thaita_andrade@
hotmail.com); Rita de Cássia Souza de 

Macedo (rita_s.m@hotmail.com); Thaiana 
dos Santos Nascimento (tayangel121@

hotmail.com)

(INTRODUÇÃO) A concepção de educação do 
Brasil é a de uma prática social que pode di-

namizar outros processos sociais, oportunizan-
do a construção de uma sociedade inclusiva e 
cidadã. A educação, entendida como direito de 
todos e dever do Estado e da família, será pro-
movida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
A Ética como ramo da filosofia dedicada aos 
estudos dos valores morais e princípios ideais 
do comportamento humano pode contribuir 
para a construção do projeto de vida do edu-
cando. No ensino superior, o perfil do profes-
sor universitário não deve se restringir a ap-
enas deter conhecimentos técnicos referentes 
à sua disciplina, pois ele, a todo momento, é 
tido como referencial de conduta para os seus 
alunos. É de fundamental importância que o 
docente se perceba como agente transforma-
dor, para poder, de forma consciente, inter-
vir na formação da conduta ética dos futuros 
profissionais sob sua responsabilidade. (ME-
TODOLOGIA) O presente trabalho foi elabo-
rado mediante desenvolvimento de pesquisa 
qualitativa exploratória para explicação do 
fenômeno em estudo. Utilizou-se o processo 
de reflexão e análise da realidade através da 
utilização de métodos e técnicas para com-
preensão do conteúdo do objeto em estudo 
através da delimitação do tema, levantamento 
bibliográfico, leitura e análise de documentos. 
(OBJETIVOS) Objetiva-se com o presente es-
tudo discutir o ensino da ética na universidade 
como ferramenta para a construção de um 
projeto ético de vida do educando. (RESUL-
TADOS) Nunca foi tão necessário reavermos 
o sentido de ética no ensino superior. A crise 
pela qual passa a humanidade é decorrente de 
um desnorteamento dos valores morais e éti-
cos, advindos também de falhas da formação 
de profissionais no contexto universitário. 
Essa afirmação pode ser ilustrada ao observar-
mos a violência que nos cerca, a rebeldia dos 
jovens, o desfacelamento da família, dos va-
lores morais, a propagação da corrupção, en-
fim, a dormência da sociedade em relação aos 
princípios morais. O professor universitário ao 
exercer a docência no ensino superior neces-
sita de um código de ética. Essa necessidade 
advém do fato de que há uma inter-relação 
entre o docente e seus alunos, o que acarreta 
em um comprometimento na ação. Esta inter-
relação promove a dignificação da pessoa que 
age, bem como dos demais, resultando em 
uma correta ação ética e social. É comprom-
etendo-se com o exercício pleno da ética e da 
cidadania que o docente pode contribuir para 
a construção de um projeto ético de vida para 
os educandos do ensino superior.
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ABORDAGEM DA ATUAÇÃO 
DOS ANTIOXIDANTES COMO 

NEUROPROTETOR NA DOENÇA DE 
PARKINSON

Raquel Nunes da Mota/raquelnunesmota@
hotmail.com); Isa Barreto Dória/isabdf@
gmail.com); Samia Camilla Timani/samia_

camilla@hotmail.com)

A doença de Parkinson (DP) acomete estru-
turas do sistema nervoso central, chamados 
núcleos da base. É uma patologia neurode-
generativa, isto é, destruição progressiva e ir-
reversível dos neurônios dopaminérgicos da 
via nigroestriatal, pela qual as informações 
são enviadas da substância negra ao corpo 
estriado. Uma classificação clara de neurode-
generação pode basear-se nas principais al-
terações neuropatológicas, ou seja, presença 
de componentes proteicos anormais que se 
acumulam no cérebro, levando à perda neu-
ronal. Os radicais livres são moléculas as quais 
sua ultima camada de valência possui numero 
ímpar de elétrons, este não emparelhamento 
de elétrons da última camada confere alta 
reatividade a essas moléculas.  Os radicais de 
oxigênio tem um papel de defesa à micro-
organismos invasores e à células tumorais, 
porém podem representar uma ameaça ao 
organismo pelo fato de que podem danificar 
estruturas dos lipídios, DNA e RNA. O organ-
ismo possui um sistema de defesa que regula 
e equilibra essa reatividade. São produzidas 
enzimas, proteínas quelantes de metais e an-
tioxidantes que previnem as lesões causadas 
por Espécies Reativas de Oxigênio (ROS), ou 
radicais livres. Quando a quantidade de oxi-
dantes excede a capacidade de remoção de 
ROS, ocorre então o estresse oxidativo, ou 
seja, a o aumento da formação de ROS e 
reações relacionadas a oxidantes. O acúmulo 
de substâncias das reações oxidativas pode 
contribuir para a formação de doenças neu-
rodegenerativas como Alzheimer e Doença de 
Parkinson. Este estresse tem maior probabili-
dade de ocorrência no cérebro, devido a uma 
série de fatores que determina alto consumo 
de O2, níveis baixos de antioxidantes, capaci-
dade da microglia de produzir ROS, presença 
de enzimas que produzem H2O2 (ROS), alta 
concentração de neurotransmissores auto-
oxidativos (dopamina, noradrenalina) que 
reagem com 02 produzindo ROS, entre outros. 
Um aliado para contra os efeitos dos radicais 
livres e seu processo de oxidação é a atuação 
dos antioxidantes que vem agir contra os da-
nos ocorridos nestes eventos nas células cer-

ebrais ligadas a doença de Parkinson e outras 
patologias degenerativas. Funcionam como 
bloqueadores  das ações dos processos óxido-
redutivas, desencadeados pelos radicais livres, 
mesmo em baixas concentrações. Os antioxi-
dantes são comumente classificados em en-
zimático, composto pelas enzimas produzidas 
no organismo, e o não-enzimático, fazendo 
parte deste grupo as vitaminas e substâncias , 
flavonóides, entre outros. Este trabalho dá en-
foque na importância das vitaminas neste pro-
cesso de retardamento e bloqueio da atuação 
dos radicais livres, na proteção neuronal, re-
duzindo o estresse oxidativo das  células cer-
ebrais ligadas a doença de Parkinson e outras 
patologias degenerativas.
 

PREVALÊNCIA DE ESPINHA BÍFIDA 
ABERTA EM RECÉM-NASCIDOS EM 

ARACAJU DE 2005 A 2009

Daniela da Costa Maia (Docente de 
Fisioterapia - UNIT, danieladacostamaia@

gmail.com), Mayanna Machado Freitas 
(Curso de Enfermagem ¿ UNIT e LBPN/

ITP/UNIT/PROBIC, mayanna_machado@
hotmail.com), Francisco Prado Reis 
(Docente de Medicina - UNIT/LPPS, 

pradoreis@sergipenet.com.br), Cristiane 
Costa da Cunha Oliveira (Docente 
de Odontologia - UNIT/LPPS/ITP, 

criscunhaoliva@yahoo.com.br)

A alta taxa de incidência das malformações 
congênitas interfere de modo considerável nas 
estatísticas de morbidade e mortalidade pré-
natais. A Espinha Bífida é o defeito do tubo neu-
ral (DTN) mais comum, sendo considerada uma 
má-formação congênita do sistema nervoso 
central que se desenvolve no primeiro mês de 
gestação, tendo como característica uma falha 
na fusão dos arcos das vértebras, tipicamente 
na região lombar. Esse defeito ocorre como 
consequência da associação de fatores gené-
ticos e ambientais. O exato mecanismo como 
o está envolvido na embriogênese do tubo 
neural é ainda desconhecido. O objetivo desta 
pesquisa foi investigar a ocorrência da espinha 
bífida aberta nas maternidades públicas e par-
ticulares na cidade Aracaju. A pesquisa con-
siste de um estudo observacional do tipo corte 
transversal. O grupo estudado correspondeu às 
crianças nascidas nas maternidades públicas e 
particulares de Aracaju no período de 2005 a 
2009.  Para análise estatística, utilizou-se o teste 
qui-quadrado com nível de significância 0.05. A 
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ocorrência de espinha bífida aberta encontrada 
foi de 37 casos (0,0058%), sendo a mielomenin-
gocele o tipo mais comum. Em relação aos da-
dos maternos, a maioria das mães estava na 
faixa etária entre 20-29 anos, sendo a maior 
parte procedente do interior. Em relação às 
características perinatais, a maioria nasceu de 
parto cesáreo, com peso e APGAR normais, 
não havendo diferença entre os gêneros. A 
prevalência encontrada dessa malformação nas 
maternidades de Aracaju foi semelhante à de 
outros estudos realizados no Brasil.

CARACTERÍSTICAS 
HISTOMORFOLÓGICAS DE 

MÚSCULOS ESPÁSTICOS EM 
MODELO EXPERIMENTAL DE LESÃO 
MEDULAR TRATADOS COM ÓLEO 

ESSENCIAL DA ALPINIA ZERUMBET, 
ZINGIBERACEAE

Mayanna Machado Freitas (Curso de 
Enfermagem - UNIT e LBPN/ITP/UNIT/
PROBIC, mayanna_machado@hotmail.
com), Jessica Adriene Santos (Curso de 
Fisioterapia - UNIT e LBPN/ITP/UNIT/

PROBIC, kinha_adriene@hotmail.com) e 
Edna Aragão Farias Cândido (Professora 

pesquisadora do LBPN/ITP e UNIT, 
ednaaragao1@globo.com)

O traumatismo raquimedular (TRM) como 
uma das doenças que mais atingem a socie-
dade moderna, apresentando incidência de 
cinco a seis mil casos a cada ano no Brasil. De 
etiologia incapacitante, é uma lesão que de-
sencadeia espasticidade em sua fase crônica, 
levando ao aumento do tônus muscular, pre-
sença de espasmos e clônus. Existem trata-
mentos alopáticos que amenizam o quadro 
dessa doença, porém, com o progresso da 
ciência, nos últimos anos têm-se verificado o 
efeito positivo na utilização de produtos natu-
rais, contribuindo para a saúde da população. 
Dessa forma, o objetivo é avaliar as alterações 
morfohistológicas do tecido muscular estriado 
espástico em ratos induzidos com lesão mus-
cular com a utilização do Óleo essencial de 
Alpinia zerumbet. Trata-se de uma pesquisa 
do tipo experimental com estudo pré-clínico, 
onde serão utilizados 18 ratos da raça Wistar, 
submetidos à indução de lesão medular. Os 
animais serão divididos em 3 grupos respec-
tivamente: grupo 1 com dose 0,05ml/2Kg de 
OEAz aplicado no local da lesão cirúrgica, 
grupo 2 com dose 0,05ml/2Kg de OEAz apli-

cado pelo método de gavagem e grupo 3 
será o grupo controle. Após protocolo de 
tratamento, serão realizadas a avaliação fun-
cional e análise morfológica do colágeno. Os 
dados serão analisados com a utilização do 
teste ANOVA ONE WAY e o pós-teste Tukey. 
É possível que a utilização do óleo essencial 
derivado das folhas verdes da Alpinia zerum-
bet, influencie na diminuição do tônus muscu-
lar, além de alterações histomorfológicas, de 
colágeno das patas traseiras dos ratos. Caso 
este propósito ocorra, serão iniciadas novas 
pesquisas para maiores elucidações e comple-
mentações das pesquisas já executadas.

VALORIZAÇÃO DE PONTOS FORTES E 
MINIMIZAÇÃO DE PONTOS FRACOS 
NO DESENVOLVIMENTO DO PERFIL 

EMPREENDEDOR

Daniele Santana Viana (Curso de Fisioterapia 
/ UNIT / daniele_vianasantana@hotmail.

com); Elisangela Santana (Curso de 
Fisioterapia / UNIT / elizsantana82@gmail.

com); Ida Cecília Silva Inada (Curso de 
Fisioterapia / UNIT/ ida.inada@hotmail.

com); Mayara Caroline R. Carvalho Curso de 
Fisioterapia / UNIT / branquinha_mayara@

hotmail.com); Mikelany Santos Costa (Curso 
de Fisioterapia / UNIT / mikelanysantos_@

hotmail.com);  Evandro Duarte de Sá 
(Docente Fisioterapia / UNIT / evandrosa@

yahoo.com.br)

(INTRODUÇÃO) O desenvolvimento do per-
fil empreendedor está sujeito a várias con-
dicionantes, internas e externas, que podem 
determinar ou pelo menos influenciar deci-
sivamente o resultado de uma iniciativa no 
mundo dos negócios. A transformação de 
uma boa ideia de negócio numa empresa 
com perspectivas de sucesso depende muito 
da capacidade empresarial revelada pelo seu 
promotor. Nesse sentido, a valorização de 
pontos fortes e minimização de pontos fracos 
do sujeito empreendedor tem se constituído 
em uma poderosa ferramenta para elaborar 
uma análise de cenário, na perspectiva de se 
identificar Potencialidades, Fraquezas, Opor-
tunidades e Ameaças. A Análise SWOT ou 
matriz FOFA consiste em um sistema simples 
que tem sido utilizado para verificar a posição 
estratégica da empresa no ambiente em que 
se insere, mas que pode ser derivada para 
qualificar o perfil de sujeitos empreendedores. 
(OBJETIVOS) Objetiva-se estimular uma con-
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sciência empreendedora através de um pro-
cesso disciplinado de pensamento destinado 
a orientar decisões e priorizar ações de su-
jeitos empreendedores no que diz respeito a 
como quer ser reconhecido, aonde quer che-
gar, o que deve fazer, como, quando e por 
que, estruturando seu processo de crescimen-
to e organizando o caminho de conquista de 
seus objetivos. (METODOLOGIA) O presente 
trabalho foi elaborado mediante desenvolvi-
mento de pesquisa qualitativa exploratória. 
Utilizou-se o processo de reflexão e análise 
da realidade para compreensão do conteúdo 
do objeto em estudo, através da delimitação 
do tema, levantamento bibliográfico e estudo. 
(RESULTADOS) A valorização de pontos fortes 
e a minimização de pontos fracos no desen-
volvimento do perfil empreendedor conduz 
a um caminho claro e estruturado para a ob-
tenção de metas pessoais e profissionais, fa-
vorecendo o entendimento das necessidades 
de investimento na carreira ou no poten-
cial empreendedor. Além disso, proporciona 
clareza sobre quem pode fornecer suporte ao 
caminho de conquistas, fornece instrumentos 
de acompanhamento e controle de progresso 
e proporciona esforços focados, minimizando 
fraquezas e potencializando forças.

RELATO DE CASO CLÍNICO E 
CARDIOPATIA SUA INTE-RELAÇÃO 

COM O ACIDENTE VASCULAR 
CEREBRAL E O INFARTO AGUDO DO 

MIOCÁRDIO

Anny Grazielly Trindade da Silva Ramos 
(enfermagem-UNIT/annynhatrindad@

hotmail.com); Gabrielle Dantas 
(enfermagem-UNIT/gabrielle_dm@yahoo.

com.br); Williane Gama (enfermagem-
UNIT/willianegama@hotmail.com); 
Malone Pinheiro(professor-UNIT/

malonepinheiro@hotmail.com)

INTRODUÇÃO: AS Doenças Cardiovasculares 
(DCVs) continuam sendo a primeira causa de 
morte no Brasil, responsáveis por quase 32% 
de todos os óbitos. Uma comissão multidis-
ciplinar de médicos conceituou cardiopatia 
como doença que leva, em caráter temporário 
ou permanente, à redução da capacidade 
funcional do coração, a ponto de acarretar 
risco à vida.  Entre elas, o Infarto Agudo do 
Miocárdio ainda é uma das maiores causas 
de morbidade e mortalidade. No âmbito das 
DCVs, a aterosclerose, tanto a das artérias 

coronárias como a cerebral, constituem, um 
sério problema de saúde pública, assumindo 
contornos de verdadeira epidemia.OBJETIVO: 
conhecer a interelação entre a cardiopatia, o 
acidente vascular cerebral e o infarto agudo 
do miocárdio, e de que forma uma patolo-
gia influencia na ocorrência das outras.ME-
TODOLOGIA: O referido estudo realizou-se 
de caráter qualitativo, descritivo do tipo es-
tudo de caso clínico. Como atores sociais 
destacam-se: paciente de 80 anos de idade, 
do sexo feminino, portadora de Cardiopatia, 
Hipertensão, admitida no serviço de urgência 
de um hospital de grande porte, com queixa 
de intensa dor no peito, na cidade de Aracaju, 
estado de Sergipe no ano de 2012. RESUL-
TADOS: Através deste estudo evidenciou-se 
que existe uma correlação entre a existência 
de uma cardiopatia de base, ocorrência do 
acidente vascular cerebral e o infarto agudo 
do miocárdio. Durante sua internação, foram 
realizados exames de avaliação como enzi-
mas cardíacas (CKMB e Troponina elevada), 
gasometria arterial (ph 7,4 alcalose e PO2 
aumentado)  , tomografia computadorizada 
(definindo o tipo de AVC e obstrução por 
trombo),ECG (supradesnivel do segmento ST).
Observou-se ainda fatores predisponentes  
ao desenvolvimento de cardiopatias como: 
tabagismo,dislipidemia e histórico familiar. 
Estes fatores também são característicos em 
pacientes acometidos por  acidente vascular 
cerebral e infarto agudo do miocárdio, onde 
aqueles que apresentam uma cardiopatia de 
base tem uma grande probabilidade de vir a 
ter um acidente vascular cerebral e/ou um in-
farto agudo do miocárdio.

OCORRÊNCIA DE ENXAMES DE 
ABELHAS AFRICANIZADAS (Apis 

mellifera L.) NA CIDADE DE 
ARACAJU, SERGIPE, BRASIL.

Edgar Rodrigues de Araújo Neto/
neto13br@hotmail.com, André Luiz 

Alves dos Santos/shinmon_@hotmail.
com, Felipe Mendes Fontes/f.mendes20@
hotmail.com, Camila dos Santos Rezende/
camilinha010@hotmail.com, Tárcio Souza 

Santos/tarcio.92@hotmail.com, Lucas 
Felipe Correia Franca Dantas/lucasfcfd@

hotmail.com, Kátia Peres Gramacho/
katholausa@hotmail.com.

As abelhas africanizadas apresentam ba-
sicamente dois modelos de dispersão que 
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têm favorecido a sua sobrevivência e a ex-
pansão no continente americano que são 
os processos de enxameação e abandono. 
Enxameção é processo natural das colôni-
as de abelhas que, na maioria das vezes, 
tem função de multiplicação dos enxames 
e acontece quando a oferta de alimento é 
abundante e o abandono, que geralmente 
acontece quando o fluxo de alimento di-
minui altas temperaturas, presença de pre-
dadores dentre outros fatores, então as 
abelhas abandonam a colméia e vão em 
busca de um outro local que apresente con-
dições favoráveis a sua sobrevivência. Emb-
ora sejam altamente adaptativos para a so-
brevivência das abelhas, podem contribuir 
para o aumento significativo do número de 
acidentes com animais e pessoas. Economi-
camente, a enxameação é ruim para o api-
cultor, pois esse processo acarreta perdas 
significativas na produção de mel durante a 
temporada, além das colônias ficarem mais 
propensas a pragas e doenças. A cidade de 
Aracaju vem perdendo áreas verdes signifi-
cativamente, fazendo com que essas abel-
has percam seus espaços para nidificar e 
com isso tenha que migrar de tempos em 
tempos atrás de novas floradas e novos lo-
cais de nidificação, muitas vezes fazendo 
a nidificação em construções antrópicas, 
em áreas urbanas ou em áreas modificadas 
pelo homem, vindo a provocar acidentes. 
O projeto visa fazer um levantamento das 
ocorrências dos enxames na cidade de 
Aracaju, bem como, determinar a sazonali-
dade dos enxames migratórios; Identificar 
as áreas de ocorrência na cidade; Realizar 
capturas dos enxames, quando possível; 
Coletar dados biológicos dos enxames cap-
turados como: volume, presença de machos 
e quantidade, número de rainhas; presença 
de doenças e pragas, nível de agressivi-
dade; tamanho populacional e nos enxames 
fixos: tipo de substrato, altura dos enxames 
e tamanho do enxame (população), número 
de quadros com cria, com alimento, grau 
de defensividade. Os dados quanto ás 
ocorrências dos enxames serão obtidos das 
fichas do Corpo de Bombeiro de Aracaju. 
Serão instaladas caixas iscas nas áreas de 
maior ocorrência dos enxames. Todos os 
enxames serão georeferenciados com GPS. 
Após fixação dos enxames nas caixas iscas 
as mesmas serão removidas e levadas para 
apiários de produtores próximos a cidade. 
Espera-se que com a instalação de caixas 
iscas para captura de enxames, diminua o 
numero de acidentes na cidade.

A IMPORTÂNCIA DA APARÊNCIA 
DOS ALIMENTOS NA 

HARMONIZAÇÃO DOS PRATOS

Isadora Maria Freire Teixeira de Freitas 
(Nutrição - Unit /Isadora_tf@yahoo.com.
br); Tássia Silva Gama Fontes (Nutrição 
- Unit /tassia.nutri@hotmail.com); Thaís 

Trindade de Brito Ribeiro (Professora 
orientadora do curso de Nutrição e 

Gastronomia / honeytata@hotmail.com; 
Me Hugo Xavier (Coordenador do curso de 

Nutrição / nutricao@unit.br); Prof. Kátia 
Viana de Souza (Coordenadora do curso de 

Gastronomia)/katia_viana@unit.br.

Sabe-se que a gastronomia está muito ligada 
a arte de cozinhar, elaborar pratos sofistica-
dos ou simples, sempre se preocupando com 
a apresentação e harmonização do alimento e 
proporcionando o máximo de prazer a quem 
come. A finalidade deste trabalho é evidenciar 
a influência que a aparência do prato traz em 
uma refeição, pois  escolher alimentos colori-
dos além de tornar a comida mais saudável, 
a torna mais atraente, pois a pessoa se ali-
menta primeiramente com os olhos. Um prato 
visualmente bonito, ou seja, com alimentos 
de diferentes colorações e bem dispostos, 
parece sempre mais gostoso do que um prato 
sem cor e bagunçado. Isso acontece porque 
a beleza dos alimentos também influencia na 
hora de comer. A beleza dos alimentos pode 
estar na própria embalagem, alimentos que 
geralmente não são saudáveis possuem em-
balagens de cores fortes, desenhos estampa-
dos e são, portanto, visualmente mais chama-
tivas do que alimentos que trazem benefícios 
a saúde, que são porcionados em embalagens 
simples. Tomando como exemplo as crianças 
que são curiosas e observadoras, elas tendem 
a ser mais vulneráveis às imagens de alimentos 
que parecem ser mais apetitosos, estas sempre 
tem uma preferência por alimentos coloridos, 
crocantes que tenha desenhos ou brinquedos 
associados. A utilização de algumas técnicas 
gastronômicas pode ser uma ótima resolução 
para estes problemas na apresentação dos 
pratos. Sabe-se que o grande forte da gas-
tronomia está ligada a aparência dos pratos, 
transformando os alimentos através de com-
binações harmônicas de cores, texturas, cortes 
e sabores proporcionando assim para as pes-
soas, uma melhor aceitação dos alimentos.



428 Anais 2013
Universidade Tiradentes

CIÊNCIAS DA SAÚDE, BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS

ASSISTÊNCIA HUMANIZADA NO 
PERÍODO PERINATAL COM A 

UTILIZAÇÃO DO MÉTODO CANGURU: 
(RE) VISITANDO A LITERATURA

Sâmia Nunes de Melo samisam23@
hotmail.com / Sandra Maria Barrozo 

Oliveira / Esp. Derijulie Siqueira de Sousa 
/ Esp. Fernanda Gomes Magalhães Soares 

Pinheiro / Esp. Sheila Jacqueline

As incubadoras e aparatos de uma unidade de 
cuidados intensivos neonatais favorecem a so-
brevivência de recém-nascidos de baixo peso 
(RNBP), porém, as rotinas hospitalares separam 
pais e filhos dificultando o fortalecimento do 
vínculo entre eles, o que pode implicar nos cui-
dados futuros com a criança. O trabalho propõe 
discutir os benefícios do método mãe canguru 
(MMC), pois este constitui uma tecnologia leve 
que reduz a morbidade e a mortalidade dos 
RNBP. Este trabalho objetiva investigar a partir 
da produção científica a assistência humani-
zada no período perinatal com a utilização do 
MMC. Trata-se de um estudo descritivo reali-
zado a partir de uma revisão de literatura nas 
bases de dados LILACS e SCIELO, no período de 
2003 a 2012 em produções científicas nacionais 
gratuitas, disponíveis como textos completos e 
relacionadas com os descritores método cang-
uru, família e enfermagem. Foram selecionados 
quatorze artigos que apontaram três categorias 
importantes: Sentimentos familiares frente à 
inserção no MMC; Humanização da assistência 
neonatal; Os benefícios do método. Evidenciou-
se que para otimização do MMC são necessári-
os implementos nas perspectivas institucional e 
familiar relacionados ao apoio. Assim, o enfer-
meiro surge como agente fundamental, pois, 
executa um cuidado holístico favorecendo o 
fortalecimento do vínculo entre RNBP e família. 

ANÁLISE DO ENVOLVIMENTO DO 
PROTEOGLICANO DECORIN NAS 

ALTERAÇÕES ORFOHISTOLÓGICA DE 
TECIDOS MUSCULARES ESPÁSTICOS 

EM MODELO EXPERIMENTAL 
PÓS-LESÃO MEDULAR INDUZIDA, 
TRATADAS COM ÓLEO ESSENCIAL 

DA Alpínia zerumbet

Gerlania Maria Silva de Mendonça 
(Discente de Fisioterapia/PROBIT/

laniamendonca@hotmail.com) / Rafaela 
Santos da Silva (Discente de Fisioterapia/

PROVIC/raphaela_sds@hotmail.com) 
/ Janaína Farias Cândido (Mestranda 
de Saúde e Ambiente/UNIT/jana.fc@

hotmail.com) / Edna Aragão Faria Cândido 
(Doutora em Biotecnologia/UNIT/edna_

aragao1@globo.com)

O Traumatismo Raquimedular (TRM) é uma 
lesão medular permanente com quadro fun-
cional irreversível ou provisório que atinge a 
medula cervical, torácica ou lombar. Propor-
ciona danos sensoriais e motores. É classifi-
cado em: completa, caracterizando-se pela 
perda total desse controle da medula lesão; 
e incompleta onde se observa a preservação 
parcial do controle de estruturas do Sistema 
Nervoso Central (SNC) quer seja corticais 
sobre a medula ou nos níveis abaixo do lo-
cal de lesão. Dependendo do grau de com-
prometimento do sistema nervoso, pode 
resultar em alterações neurológicas graves, 
gerando sequelas incapacitantes. Dentre as 
principais sequelas encontra-se a espastici-
dade, caracterizando-se pelo aumento do 
tônus muscular, devido a hiperexcitabili-
dade do reflexo de estiramento. Observa-se 
na espasticidade uma hiperatividade mus-
cular causando alterações na fibra muscular, 
e essas modificações na estrutura dos mús-
culos são decorrentes de um aumento dos 
níveis de Ca++ interferindo principalmente 
na qualidade de tônus e contração muscular. 
Poucos estudos relatam essas alterações rep-
resentadas por níveis aumentados de tensão 
passiva e das propriedades intrínsecas desse 
músculo, envolvendo o tecido conjuntivo, 
titina e a matriz celular. Porém, a matriz ex-
tracelular encontra-se envolvida com várias 
alterações estruturais de tecido. A exemplo 
dessas alterações encontra-se evidencias 
citadas por Olsson et al. (2006) nos músculos 
espásticos produzindo rigidez com elevado 
nível de tensão passiva. Enquanto Lieber et 
al. (2003) evidenciaram que os músculos de 
indivíduos com espasticidade apresentam 
alta densidade de matriz extracelular, porém 
essa matriz apresenta-se com capacidade 
mecânica inferior devido a sua organização. 
Os proteoglicanos apresentam papel funda-
mental nos mais variados processos realiza-
dos pela matriz extracelular. O quadro dessa 
doença pode ser controlado com tratamen-
tos farmacológicos, porém as plantas me-
dicinais tem sido alvo de pesquisa, dentre 
elas têm-se a Alpinia zerumbet ou Alpinia 
speciosa Schum como também é conhe-
cida. Comumente encontrada no nordeste 
brasileiro, sendo conhecida como ¿colônia¿. 
Essa é uma planta herbácea, da família Zin-
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giberaceae, e suas principais indicações 
clínicas são: dores de cabeça, atividades 
relaxantes, anti-hipertensiva, atividade an-
tiespasmódica, efeito relaxante do tônus 
basal e efeito anti-inflamatório, porém, sua 
ação antiespasmódica em músculos estria-
dos ainda não foi investigada. Este trabalho 
objetiva analisar o envolvimento do prote-
oglicano decorin nas alterações morfohis-
tológica de tecidos musculares espásticos 
em modelo experimental pós-lesão medu-
lar induzida, tratadas com óleo essencial 
da Alpinia zerumbet. O estudo trata-se de 
uma pesquisa experimental e prospectiva, 
utilizando ratos da raça Wistar (Rattus nor-
vegicus albinus), com 8 semanas de idade e 
ambos os sexos. Os animais serão submeti-
dos a um procedimento cirúrgico, pós-anes-
tésico, induzindo uma lesão medular. Pos-
teriormente, serão divididos em 3 grupos:  
1º grupo é tratado na dose de 0,05ml/2Kg 
a 33% com OEAz associado ao tratamento 
de Fisioterapia;  2º grupo fará só Fisiotera-
pia e o 3º grupo será tratado só com OEAz. 
Cada grupo terá 06 animais totalizando 18 
animais tratados durante 30 dias. Após pro-
tocolo de tratamento, será realizada análise 
morfológica do proteoglicano decorin. Os 
dados serão analisados com a utilização do 
teste ANOVA ONE WAY e o pós-teste Tukey. 
Com o presente estudo, espera-se que a uti-
lização do óleo essencial de Alpínia zerum-
bet influencie no comportamento do prote-
oglicano decorin.

EFEITOS DO ÓLEO ESSENCIAL DE 
Alpínia zerumbet ZINGIBERÁCEA 

NO COLÁGENO DOS TECIDOS 
MUSCULARES ESPÁSTICOS DE RATOS 

PÓS-LESÃO MEDULAR INDUZIDA

Giulliani Antoniceli Moreira Brasileiro 
Discente de Fisioterapia/ PIBIC/ UNIT/
giubrasileiro@yahoo.com.br) / Helen 
Cristina Silveira de Gois (Discente de 
Fisioterapia/PROVIC/UNIT/ helinha.

cris17@hotmail.com) / Felipe Cerqueira 
(Mestrando de Saúde em Ambiente/
UNIT/Flcerqueira@gmail.com) / Edna 
Aragão Farias Candido (Doutora em 
biotecnologia/UNIT/Edna_aragao1@

globo.com)

A Lesão medular (LM) é considerada uma 
lesão neurológica incapacitante, com 
grande impacto na sociedade, representan-

do um problema de saúde pública. Após 
a LM ocorre comprometimento em vários 
sistemas, tais como, motor, Sensorial, al-
terações da termorregulação, compro-
metimento respiratório, lesões altas leva 
a um déficit ou perdas respiratórias, den-
tre as modificações do tônus, encontra-se 
a espasticidade, que é caracterizada pela 
hipertonicidade; Outro componente que 
provavelmente estará alterado devido à es-
pasticidade é o colágeno. De acordo com 
Lieber et al. (2003) foi evidenciado que os 
músculos de indivíduos com espasticidade 
apresentam alta densidade de matriz ex-
tracelular, porém essa matriz apresenta-se 
com capacidade mecânica inferior devido a 
sua má organização. Foram iniciados estu-
dos para investigar os efeitos do uso das 
plantas medicinais na redução dessas al-
terações fisiológicas, uma vez que vários 
são os benefícios terapêuticos atribuídos 
às espécies vegetais. Dentre elas têm-se a 
Alpinia zerumbet também conhecida como 
Alpinia speciosa Schum. As principais indi-
cações clínicas são: dores de cabeça, ativi-
dades relaxantes, anti-hipertensiva, ativi-
dade antiespasmódica, efeito relaxante do 
tônus basal e efeito anti-inflamatório (COR-
REA et al., 2010). O presente trabalho obje-
tiva avaliar o efeito da aplicação do óleo da 
Alpínia zerumbet nos tecidos musculares 
espásticos dos ratos da raça Wistar. O es-
tudo trata-se de uma pesquisa experimen-
tal que será realizada com 18 ratos da raça 
Wistar (Rattus norvegicus albinus), com 5 
semanas de idade e ambos os sexos. Após 
a anestesia, será realizado o procedimento 
cirúrgico, para secção completa da medula 
espinhal no nível da nona e décima vérte-
bra torácica. Em seguida os ratos serão di-
vididos em quatro grupos de seis animais 
que receberão aplicação de Alpínia zerum-
bet com dosagem e concentração idênticas 
(0,05ml/2kg de dose, diluídos a 33% em 
óleo vegetal), sendo que a aplicação ocor-
rerá por diferentes vias: Grupo 01- Apli-
cação transdérmica do OEAz nos músculos 
espásticos das patas traseiras; Grupo 02- 
será aplicado o protocolo pré-estabelecido 
de exercícios fisioterápicos para pata tra-
seira direita. Grupo 03- Aplicação do OEAz 
associado a fisioterapia. Para análise quan-
titativa será normalizados os dados segui-
dos de ANOVA ONE WAY ou Kruskal-Wallis 
seguido do pós hoc Tukey. Espera-se que a 
utilização do óleo de Alpínia zerumbet mel-
hore a organização das fibras colágenas e 
consequentemente diminuição da espasti-
cidade dos ratos pós-lesão medular.
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AVALIAÇÃO DA AÇÃO 
REGENERADORA TECIDUAL 

SUBMETIDA AO TRATAMENTO DE 
VACUOTERAPIA OU ÓLEO ESSENCIAL 

DA Alpínia zerumbet

Danielle Souza de Santana (danielle.
souza@hotmail.com); Tyara Wanderley 

Costa Fonseca (tyarawcosta@gmail.com); 
Stephanie Firmo Costa Rosa (stephanie.

rosa@hotmail.com); Licia Santos Santana 
(licia2s@hotmail.com); Edna Aragão Farias 

Cândido (edna_aragao1@globo.com); 
Andréa Vasconcelos Machado (andrea_

vasconcelos@unit.br).

Durante o processo de reparação cutânea 
ocorrem respostas fisiológicas ao trauma 
com a finalidade de reparar a perda tegu-
mentar. A escolha do OEAz como matéria 
prima para ser utilizado no tratamento de 
cicatrização e reparação tecidual é baseada 
em estudos que demonstram a característica 
antiinflamatória e a vacuoterapia por preve-
nir a fibrose e acelerar o processo de cicatri-
zação. Com a finalidade mostrar a eficácia do 
método vacuoterapia no processo cicatricial 
de lesões cutâneas e continuar os estudos 
da atividade farmacológica do OEAz, o Lab-
oratório de Produtos Naturais e Biotecno-
logia do Instituto de Tecnologia e Pesquisa 
da Universidade Tiradentes, dar-se continui-
dade com esse estudo pré-clínico. Avaliar a 
ação regeneradora tecidual submetida ao 
tratamento de vacuoterapia ou óleo essen-
cial da Alpinia zerumbet. Serão utilizadas 
12 ratos da raça Wistar, com 5 semanas de 
idade e ambos os sexos provenientes do Bi-
otério da Universidade Tiradentes. Serão 03 
grupos sendo 01 grupo controle e 02 gru-
pos tratados. Os grupos tratados com dose 
de 0,1mL/100g de OEAz e vacuoterapia com 
pressão de -40mmHg, serão submetido a 
leitura no 15º dia. Para a análise quantitati-
va, os resultados serão analisados utilizando 
ANOVA unicaudal com post hoc de Dunnett 
ou Turkey, onde p<0,05. Espera-se que a 
lesão cutâneas tratada com o OEAz e vácuo 
possa apresentar uma análise histológica 
diferenciada do grupo controle, uma vez 
que estes vem sendo apresentado com ação 
anti-inflamatória e reparativa que irá influ-
enciar diretamente no processo cicatricial. 
Caso isso não ocorra serão iniciados outros 
estudos com intenção de comprovação do 
método e de futuro bioproduto.

CARACTERÍSTICAS 
HISTOMORFOLÓGICAS DE 

MÚSCULOS ESPÁSTICOS EM 
MODELO EXPERIMENTAL DE LESÃO 
MEDULAR TRATADOS COM ÓLEO 
ESSENCIAL DA Alpínia zerumbet, 

ZINGIBERACEAE

Mayanna Machado Freitas (Curso de 
Enfermagem - UNIT e LBPN/ITP/UNIT/
PROBIC, mayanna_machado@hotmail.
com), Jessica Adriene Santos (Curso de 
Fisioterapia ¿ UNIT e LBPN/ITP/UNIT/

PROBIC, kinha_adriene@hotmail.com) e 
Edna Aragão Farias Cândido (Professora 

pesquisadora do LBPN/ITP e UNIT, 
ednaaragao1@globo.com)

O traumatismo raquimedular (TRM) como 
uma das doenças que mais atingem a socie-
dade moderna, apresentando incidência de 
cinco a seis mil casos a cada ano no Brasil. De 
etiologia incapacitante, é uma lesão que de-
sencadeia espasticidade em sua fase crônica, 
levando ao aumento do tônus muscular, pre-
sença de espasmos e clônus. Existem trata-
mentos alopáticos que amenizam o quadro 
dessa doença, porém, com o progresso da 
ciência, nos últimos anos têm-se verificado o 
efeito positivo na utilização de produtos natu-
rais, contribuindo para a saúde da população. 
Dessa forma, o objetivo é avaliar as alterações 
morfohistológicas do tecido muscular estriado 
espástico em ratos induzidos com lesão mus-
cular com a utilização do Óleo essencial de 
Alpinia zerumbet. Trata-se de uma pesquisa 
do tipo experimental com estudo pré-clínico, 
onde serão utilizados 18 ratos da raça Wistar, 
submetidos à indução de lesão medular. Os 
animais serão divididos em 3 grupos respec-
tivamente: grupo 1 com dose 0,05ml/2Kg de 
OEAz aplicado no local da lesão cirúrgica, 
grupo 2 com dose 0,05ml/2Kg de OEAz apli-
cado pelo método de gavagem e grupo 3 
será o grupo controle. Após protocolo de 
tratamento, serão realizadas a avaliação fun-
cional e análise morfológica do colágeno. Os 
dados serão analisados com a utilização do 
teste ANOVA ONE WAY e o pós-teste Tukey. 
É possível que a utilização do óleo essencial 
derivado das folhas verdes da Alpinia zerum-
bet, influencie na diminuição do tônus muscu-
lar, além de alterações histomorfológicas, de 
colágeno das patas traseiras dos ratos. Caso 
este propósito ocorra, serão iniciadas novas 
pesquisas para maiores elucidações e comple-
mentações das pesquisas já executadas.
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VIRULÊNCIA DE NOSEMA SP. 
(MICROSPORIDIA: NOSEMATIDAE) 
A NOCTUÍDEOS DE IMPORTÂNCIA 

ECONÔMICA

Iedo Silva da Cruz/iedo_cruz@hotmail.
com, Marcelo da Costa Mendonça/

marcelom@cpatc.embrapa.br, Renata 
Araujo Simões/renata_a_simoes@hotmail.

com, Eleci Adriano Hendges/eleciadriano@
yahoo.com.br

O Filo Microsporidia reúne organismos para-
sitas intracelulares obrigatórios de espécies 
de eucariotos, desde invertebrados a verteb-
rados mamíferos. Esses parasitas infectam as 
células de seu hospedeiro de forma complexa, 
sobrevivendo fora da célula apenas na forma 
de esporos. A maioria dos microsporídeos en-
tomopatogênicos pertence ao gênero Nose-
ma, sendo descritas mais de 150 espécies en-
contradas em 12 ordens de insetos dentre elas 
Lepidoptera, Hymenoptera, Diptera, Orthop-
tera e Coleoptera. No Brasil, a partir da década 
de 1970, foram relatadas as primeiras ocorrên-
cias de nosemoses em criações de laboratório 
da broca-da-cana, Diatraea saccharalis (Fabr.). 
Estudos relatam a presença de microspo-
rídeos também em outras espécies do gênero 
Diatraea, ocasionando impactos negativos nos 
insetos hospedeiros. Os principais efeitos de-
letérios em lepidópteros são dificuldade na 
troca de instar, redução no crescimento das 
lagartas, lagartas com abdômen dilatado, de-
formação na fase de pupa e deformação das 
asas na fase adulta. Recentemente foi constat-
ada a patogenicidade de Nosema sp. a noc-
tuídeos de importância agrícola. O trabalho 
tem o objetivo estimar o tempo letal médio 
(TL50) e a concentração letal média (CL50) de 
esporos de Nosema sp. isolados de D. sac-
charalis a Spodoptera frugiperda (Smith). Os 
experimentos estão sendo realizados no Lab-
oratório de Controle Biológico da Embrapa 
Tabuleiros Costeiros, onde foram estabeleci-
das criações dos noctuídeos Helicoverpa zea 
e S. frugiperda e da broca-da-cana, D. saccha-
ralis. Para infecção dos lepidópteros suspen-
sões de esporos nas concentrações 0, 3,4x103, 
3,4x104, 3,4x105, 3,4x106, 3,4x107, 3,4x108 
e 3,4x109 esporos/mL de NaCl 0,85% foram 
depositadas em dieta artificial e fornecidas a 
lagartas de 3ª instar de H. zea e S. frugiperda. 
As lagartas foram inoculadas individualmente 
em placas de Petri descartável (60x15mm), 
totalizando 7 tratamentos mais a testemunha 
com 5 repetições, compostas por 10 lagartas 
cada. As avaliações quanto à mortalidade dos 

insetos foram realizadas diariamente, sendo a 
patogenicidade analisada em microscópio óp-
tico a fim de constatar a presença de esporos 
do entomopatógeno. Os valores de CL50 e 
TL50 serão estimados por Probit, com uso do 
PoloPlus 1.0. Os dados de mortalidade gera-
dos no experimento para estimar a CL50 e o 
TL50 dos esporos de Nosema sp. em lagartas 
de 3º instar de S. frugiperda estão em fase de 
análise.

PROTOCOLO FISIOTERAPÊUTICO 
PARA O TRATAMENTO DO PECTUS 

CARINATUM

Flavio Wallace de Brito Pinto 
(Fisioterapia ¿ UNIT / flaviowallace@

hotmail.com), Nigel Cleuber 
Coriolano (Fisioterapia - UNIT / 
nigelcleuber@yahoo.com.br) e 
Paulo Autran Leite Lima (GEFis 
e Curso de Fisioterapia - UNIT, 
pauloautranlima@gmail.com)

O Pectus Carinatum (PC) é uma deformidade que 
consiste de um aumento anterior e progressivo 
das cartilagens costocondrais causando assime-
tria torácica em formato de quilha de navio, al-
terações posturais (protrusão de ombros, hiperci-
fose torácica e escoliose) e distúrbios psicológicos 
e de interação social. Vários autores afirmam 
que o tratamento cirúrgico e/ou o conservador, 
através de compressores torácicos, são os mais 
utilizados e que outros métodos terapêuticos não 
seriam eficazes na resolução do caso. Somado a 
isso, poucos trabalhos associam o uso de técni-
cas fisioterapêuticas no tratamento do PC tor-
nando necessária a preparação de um protocolo 
de atendimento para essa deformidade. Com 
isso, esse trabalho teve como objetivo preparar 
um protocolo fisioterapêutico no tratamento do 
Pectus Carinatum. Para a criação desse trabalho, 
foi realizada uma pesquisa de caráter descritivo 
e analítico sobre o assunto durante o período de 
junho a setembro de 2013. Nesse ínterim, foram 
coletados livros e artigos científicos da área no 
acervo da Biblioteca Jacinto Uchôa da Universi-
dade Tiradentes. O conteúdo teórico foi comple-
mentado por pesquisa digital, ligada a sociedades 
científicas, universidades e institutos de pesquisa 
priorizando-se artigos científicos. O protocolo de 
redução da deformidade torácica e da correção 
postural foi baseado na lei de Wolff, que afirma 
que ossos e cartilagens podem ser moldáveis de 
acordo com o tensionamento muscular. Sendo 
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assim, deve-se realizar alongamento e fortaleci-
mento dos músculos que se originam ou se in-
serem no gradil costal, além de utilizar o efeito 
térmico do ultrassom terapêutico de 01 Mhz e 
da fricção manual na região de deformidade. O 
protocolo será iniciado com o alongamento dos 
músculos peitoral maior e peitoral menor durante 
40 segundos cada, seguido pelo fortalecimento 
dos multifídeos cervicais, através de isometria em 
03 séries de 10 repetições. O prosseguimento 
desse protocolo se dará através de exercícios ab-
dominais também em 03 séries de 10 repetições. 
O próximo passo será desagregar as moléculas 
de colágeno através do efeito térmico do ultras-
som terapêutico e a fricção manual, os dois re-
cursos serão utilizados por 05 minutos cada, com 
a finalidade de maior eficiência quanto ao re-
modelamento ósseo e cartilaginoso. Por fim, será 
realizado exercício em isometria (10 repetições 
no tempo expiratório do paciente para cada 
repetição) para os músculos peitoral maior e 
grande dorsal associado à compressão da região 
de deformidade. Essa associação é benéfica, já 
que incide na relação comprimento-tensão da 
musculatura além de utilizar-se da relação de irra-
diação de força de maneira a favorecer o melhor 
trabalho de contração dos músculos intercostais 
internos com o intuito de dar simetria ao gradil 
costal. Por fim, esse protocolo foi submetido à 
apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da Uni-
versidade Tiradentes e após sua aprovação serão 
iniciados as determinações do limiar anaeróbico 
em pacientes asmáticos.

ESTUDO DA FORÇA, FLEXIBILIDADE, 
RESISTÊNCIA E POSTURA EM 
TENISTAS COM LOMBALGIA

Rodrigo de Faro Silva (rodrigo_faro0@
hotmail.com); Marcelo Augusto Ferreira 

Cruz (marceloafcruz@gmail.com); 
Antônio Carvalho Cruz Neto (netorehem@

hotmail.com); Felipe Lima de Cerqueira 
(Flcerqueira@gmail.com)

Os diversos tipos de lesões decorrentes do tênis 
de campo acometem, em sua maioria, a coluna 
vertebral, independentemente de serem atletas 
amadores ou profissionais (Linhares, 2007). As 
taxas de incidência de dor lombar neste esporte 
variam de 31 a 50% em relação a outros distúr-
bios musculoesqueléticos (Kibler; Safran; 2005). 
Parece haver uma forte relação entre lombalgia 
e diminuição da função muscular, desenvolvida 
pela alteração na ativação dos músculos do tron-
co durante o movimento. Portanto, o presente 

estudo objetivou correlacionar a força, flexibi-
lidade, resistência, ângulo lombar e pélvico em 
praticantes de tênis de campo de elite da cidade 
de Aracaju com queixa de lombalgia. Foram avali-
ados os 10 tenistas do sexo masculino com mel-
hor posição no ranking da Federação Sergipana 
de Tênis de Campo, que relatavam dor lombar, 
com idade = 30,3 anos (+\- 8,5), Peso = 74,6 kg 
(+\- 16,8), Altura = 1,73 m  (+\- 0,12), IMC = 24, 
3 kg/m² (+\- 3,9). O ângulo pélvico (AP) e ângulo 
lombar (ACL) foram quantificados através da bio-
fotogrametria, a flexibilidade através da flexime-
tria, a resistência muscular pelos testes de Rob-
ertson e Sorensen e a força muscular através da 
dinamometria digital. Os dados pessoais e rela-
cionados a prática desportiva específica foram 
colhidos por meio de questionário. Foi verificado 
que os indivíduos com maior encurtamento de 
flexores uniarticulares do quadril apresentaram 
correlação forte com o ACL, (r = 0,71); e modera-
da com AP (r = 0,62). Na análise de correlação en-
tre a força e a resistência da musculatura paraver-
tebral, foi encontrada uma correlação moderada 
e negativa (r = -0,42), já correlação entre a força 
e a resistência da musculatura abdominal foi en-
contrada uma correlação moderada positiva (r = 
0,54). Estes achados indicam que as duas variáveis 
são diretamente proporcionais, ou seja, à medida 
que a força abdominal aumenta a resistência ten-
de a aumentar. Conclui-se que há relação entre o 
encurtamento dos músculos flexores do quadril 
e o aumento da lordose lombar nos atletas estu-
dados. Essa associação pode ser um dos fatores 
causais de lombalgia em praticantes de tênis de 
campo. O encurtamento dos isquiotibiais e a pou-
ca resistência dos flexores e extensores do tronco, 
parecem favorecer alterações no ACL e AP, sendo 
potencialmente lesivo para estes atletas.

BIOSSÍNTESE DE GOMA XANTANA 
A PARTIR DE RESÍDUOS PARA 

APLICAÇÃO COMO FLUIDOS DE 
PERFURAÇÃO

Felipe Amaral Costa (Engenharia de 
Petróleo/UNIT/felipesurf69@hotmail.
com), Davi da Silva Ferreira (Farmácia/

UNIT/davi_farmacia@hotmail.com), Jorge 
A. López (PBI/UNIT/ITP/jorgejal@gmail.

com)

Polissacarídeos microbianos, conhecidos 
como gomas ou exopolissacarídeos, são in-
dustrialmente produzidos através de proces-
sos fermentativos, sendo uma classe impor-
tante de polímeros devido à capacidade de 
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formar géis e soluções viscosas. Dentre eles, 
destaca-se a goma xantana, um heteropolis-
sacarídeo de alto peso molecular, constituído 
pela repetição de unidades de um pentassaca-
rídeo, composto por glicose, manose e ácido 
glucurônico, comumente produzido por bac-
térias do gênero Xanthomonas mediante um 
processo fermentativo estritamente aeróbio. 
Comercialmente, a xantana é um importante 
polissacarídeo, face às aplicações em formu-
lações nas áreas de alimento, farmacêutica, 
agrícola, etc., o qual inclui a estabilização de 
emulsões, aumento de viscosidade, estabi-
lidade em ampla faixa de pH e temperatura, 
compatibilidade com muitos sais e proprie-
dades reológicas pseudoplásticas muito par-
ticulares. Sua capacidade de formar soluções 
aquosas viscosas lhe confere importantes apli-
cações na indústria petrolífera, onde é comu-
mente utilizada em fluidos de perfuração e em 
processos de recuperação de petróleo. De fato, 
a goma xantana é o polímero mais apropriado 
para esta recuperação; porém a goma com-
ercialmente disponível é relativamente cara, 
pois sua produção usa glicose ou sacarose 
como fontes de carbono. No entanto, diver-
sos estudos têm demonstrado que a xantana 
pode ser obtida a partir de resíduos agroin-
dustriais. No Brasil, há abundantes substratos 
alternativos mais baratos para produzi-la. O 
biodiesel oxidado se insere neste contexto, 
devido à composição química ser susceptível 
à degradação, com perda de sua capacidade 
comburente, afetando o funcionamento de 
motores. Isto pode resultar na possibilidade 
do acúmulo deste resíduo orgânico. Portanto, 
sua conversão deste em goma xantana é uma 
alternativa para reduzir custos de produção, 
uma vez que o substrato é ainda um aspecto 
crítico na sua produção comercial, além de 
minimizar um possível impacto ambiental. 
Então, este projeto tem como objetivo avaliar 
a xantana produzida por X. campestris a par-
tir de biodiesel como viscosificante de fluido 
para aplicação na perfuração de poços de 
petróleo, comparando-as com amostras com-
erciais. Resultados preliminares mostraram a 
produção deste polímero com interessantes 
características reológicas. Assim, condições de 
síntese de goma xantana serão estabelecidas 
e otimizadas através de formulações para os 
meios de cultura referentes ao pré-inóculo e 
à fermentação em batelada, visando um maior 
rendimento em termos da goma, em relação 
àquele observado em resultados preliminares. 
A goma produzida será caracterizada quanto 
à composição química (espectroscopia de in-
fravermelho, 1H¿NMR, HPLC), análise térmica, 
viscosidade aparente, índice de consistência e 

de taxa de fluxo, a fim de avaliar seu compor-
tamento reológico. Tudo isto para explorar o 
uso desta e de outras biomassas como maté-
ria-prima alternativa na produção de goma de 
grau não alimentar para fluidos de perfuração, 
ou de outros insumos de aplicação industrial. 
Neste ponto, é preciso ressaltar que o Nord-
este do Brasil possui uma riqueza de poten-
ciais meios alternativos, cujo aproveitamento 
pode trazer desenvolvimento à região.

HELMINTOS PARASITAS DE 
Katsuwonus pelamis (PISCES, 

SCOMBRIDAE), DO LITORAL DE 
SERGIPE

Lindinete Rocha Santos (Curso de Ciências 
Biológicas, UNIT); Jônatas dos Santos 
de Souza; André Mota Alves Marlene 

Tikudo Ueta (Curso de Ciências Biológicas, 
UNIT);Verônica de Lourdes Sierpe Jeraldo 

(Docente Mestrado Saúde e Ambiente, 
UNIT, veronica_sierpe@hotmail.com); 
Rubens R. Madi (Docente Mestrado 

Saúde e Ambiente, UNIT, rrmadi@gmail.
com); Claudia Moura de Melo (Docente 

Mestrado Saúde e Ambiente, UNIT, 
claudiamouramelo@hotmail.com)

Peixes da família Scombridae, incluem os 
atuns e bonitos que se distribuem em águas 
tropicais e subtropicais, onde constituem im-
portantes recursos pesqueiros. Entre estes 
peixes encontra-se o bonito de barriga listra-
da, Katsuwonus pelamis, espécie de tamanho 
médio que alcança a maturidade sexual ao 
atingir em torno de 50 cm, com 2 anos de 
idade. Na costa nordeste do Brasil, a captura 
desta espécie acontece de forma esporádica 
e pequenas quantidades são comercializadas. 
Estudos da ictiofauna de parasitas em pei-
xes do litoral do Nordeste do Brasil ainda são 
escassos, assim o objetivo deste trabalho foi 
avaliar a presença de helmintos parasitas em 
Katsuwonus pelamis capturados no estuário 
do Rio Vaza¿Barris, Aracaju-SE. Os peixes ad-
quiridos no terminal pesqueiro de Aracaju, no 
período de abril a setembro de 2013, foram 
submetidos à avaliação biométrica para ob-
tenção do comprimento e peso. A pesquisa 
de ectoparasitas e endoparasitas foi realizada 
utilizando técnicas convencionais, no qual os 
parasitas encontrados foram isolados, fixados 
e preparados conforme procedimentos pa-
drão em ictioparasitologia. Observações mi-
croscópicas e microfotografias foram realiza-
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das para auxiliar na avaliação taxonômica. Foi 
encontrada uma taxa de prevalência de 100% 
de infecção por metacestódeos de Trypano-
rhyncha (Cestoda) na musculatura com in-
tensidade de infecção de 23.41 vermes/peixe, 
Rhadinorhynchus pristis (Acanthocephala; 
Rhadinorhynchidae) no intestino com inten-
sidade de infecção de 46.83 vermes/peixe e 
Nematoda sp1 com intensidade de infecção 
de um verme/peixe, também no intestino. Em 
75% dos peixes examinados foram encontra-
dos Didymocystis wedli (Trematoda; Didymo-
zoidae) com intensidade de infecção de 4.66 
vermes/peixe nas brânquias, nadadeira dor-
sal e estômago e em 37,5% dos peixes foram 
encontrados Nematoda sp2 no intestino com 
intensidade de infecção de um verme/peixe, 
Didymocylindrus filiformes com intensidade 
de infecção de 3.33 vermes/peixe nos filamen-
tos branquiais. Estes são os primeiros registros 
de fauna parasitária de Katsuwonus pelamis 
para o Estado de Sergipe.

OBTENÇÃO DE ISOLADOS RAROS 
E ANÁLISE DO POTENCIAL 

BIOTECNOLÓGICO NO CONTROLE 
DE Alternaria alternata E Fusarium 

oxysporum

Hallana Souza Santos/hallana_8@hotmail.
com, Leandro Eugenio Cardamone Diniz 

leandrodiniz@yahoo.com.br.

No solo são encontradas inúmeras bactérias de 
grupos filogenéticos distintos. Muitas dessas 
são chamadas de raras, não-cultiváveis ou ainda 
não-cultivadas, por não serem encontradas com 
facilidade nos métodos de isolamento em meios 
de cultivos tradicionais. Essas bactérias podem 
apresentar grande potencial biotecnológico, 
como por exemplo: novos genes microbianos, 
envolvidos em processos ou rotas metabólicas 
complexas e que podem ser facilitados pela ob-
tenção de microrganismos cultiváveis para uso 
futuro como inoculantes ou em fermentadores; 
ou ainda na indústria farmacêutica. Alterações 
nas técnicas de cultivos tradicionais como cri-
ação de condições de cultivo que simulem mais 
adequadamente as condições do habitat do solo 
pode ser a solução para aumentar a diversidade 
microbiana cultivada. Devido à limitação de cul-
tivo é provável que diversas espécies de micror-
ganismos promotores do crescimento ainda não 
sejam conhecidas. O objetivo do presente tra-
balho é expandir a diversidade de bactérias cul-
tiváveis de solos tropicais pelo desenvolvimento 

e adaptação de métodos e condições simples 
de cultivo em laboratório, bem como avaliar 
o potencial de novos isolados para eliminação 
de fitopatógenos. Para isso, amostras de solo 
rizosférico e não-rizosférico de três diferentes 
áreas de cultivo de feijão caupi em Pernambuco 
serão utilizadas para o isolamento de bactérias 
em meios de cultura oligotróficos em ágar ou 
gelana através de métodos de plaqueamento de 
placa espalhada ou placa derramada. As placas 
serão incubadas por quatro meses, sendo feito o 
isolamento das culturas surgidas semanalmente. 
Pré-tratamentos físico-químicos das amostras 
de solo e alterações do pH dos meios também 
serão realizados para incrementar o isolamento 
de bactérias de cultivo raro. Isolados da coleção 
de bactérias obtida em cultura pura serão identi-
ficados pelo sequenciamento do gene rDNA16S. 
Os isolados considerados não-cultivados serão 
aqueles cujas sequências não encontrarem um 
similar cultivado correspondente a nível de 
família. Estes isolados serão caracterizados tam-
bém quanto à presença de regiões homólogas 
a genes de policetídeos sintases (PKS) e de sin-
tetases de peptídeos não-ribossomais (NRPS), 
e avaliados quanto à capacidade de inibição in 
vitro de fungos e bactérias fitopatogênicas.

BIOÉTICA E SUSTENTABILIDADE: 
A ATUAÇÃO HUMANA NA 

PRESERVAÇÃO DO PLANTE TERRA

Cleane Oliveira da Fonseca (Curso de 
Fisioterapia / UNIT / cleanemax@hotmail.

com); Dafne de Souza Nascimento (Curso de 
Fisioterapia / UNIT /dafnedesouza@hotmail.

com); Milian Conceição da Silva Oliveira 
dos Santos (Curso de Fisioterapia / UNIT 
/ vida2012vitoria@hotmail.com); Rita de 

Cássia Chaves R. Mota (Curso de Fisioterapia 
/ UNIT / rccrodrigues@yahoo.com.br); 

Evandro Duarte de Sá (Docente Fisioterapia 
/ UNIT / evandrosa@yahoo.com.br.

O presente artigo discute o papel da Bioé-
tica no mundo moderno com seus dilemas 
decorrentes dos avanços tecnológicos e a ne-
cessidade de mantermos um planeta susten-
tável, preservando o meio ambiente, para não 
comprometer os recursos naturais e contem-
plar um conjunto de variáveis interdepend-
entes relacionadas a capacidade de integrar 
questões sociais, energéticas, econômicas e 
ambientais. As ações e atividades humanas 
que visam suprir as necessidades atuais dos 
seres humanos na biosfera não podem com-
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prometer o futuro das próximas gerações. 
Objetiva-se com o presente trabalho socializar 
os preceitos da Bioética relacionados à defesa 
dos seres humanos e da biosfera contra a ação 
humana, propondo a Bioética como uma nova 
ciência ética que combina humildade, respon-
sabilidade e uma competência interdisciplinar, 
intercultural, que potencializa o senso de hu-
manidade. O presente trabalho foi elaborado 
mediante desenvolvimento de pesquisa quali-
tativa exploratória para explicação do tema 
em estudo. Utilizou-se o processo de reflexão 
e análise da realidade mediante compreensão 
do conteúdo do objeto em estudo, através da 
delimitação do tema, levantamento bibliográ-
fico e leituras. Tendo em vista a construção de 
uma sociedade mais justa, na preocupação 
não só com o ser humano, mas com todos os 
seres vivos e com o meio ambiente, a Bioé-
tica introduz valores e conceitos que devem 
direcionar a conduta humana em relação à 
sustentabilidade. A garantia da manutenção 
das condições gerais do ambiente e as ações 
de sustentabilidade são a base para a própria 
vida do homem e as demais formas de vida no 
Planeta Terra. A Bioética deve servir de ponte 
entre os novos problemas apresentados pelas 
ciências da saúde e seus impactos na ética so-
cial, como forma de enfatizar os dois compo-
nentes mais importantes para se atingir uma 
nova sabedoria, que é tão desesperadamente 
necessária: conhecimento biológico e valores 
humanos. Esta nova ética - Bioética - pode ser 
chamada de ética interdisciplinar, definindo 
interdisciplinaridade de uma maneira especial 
para incluir tanto as ciências exatas ou da na-
tureza como as ciências humanas.

O ENSINO DA ÉTICA NA 
UNIVERSIDADE COMO FERRAMENTA 

PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 
PROJETO ÉTICO DE VIDA DO 

EDUCANDO

Ricardo de Oliveira Santana (ricardo-
oliveira-123@hotmail.com); Natalícia 

Monteiro de Andrade (thaita_andrade@
hotmail.com); Rita de Cássia Souza de 

Macedo (rita_s.m@hotmail.com); Thaiana 
dos Santos Nascimento (tayangel121@

hotmail.com).

A concepção de educação do Brasil é a 
de uma prática social que pode dinamizar 
outros processos sociais, oportunizando a 
construção de uma sociedade inclusiva e ci-

dadã. A educação, entendida como direito 
de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração 
da sociedade, visando ao pleno desenvolvi-
mento da pessoa, seu preparo para o exer-
cício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. A Ética como ramo da filosofia 
dedicada aos estudos dos valores morais e 
princípios ideais do comportamento humano 
pode contribuir para a construção do proje-
to de vida do educando. No ensino superior, 
o perfil do professor universitário não deve 
se restringir a apenas deter conhecimentos 
técnicos referentes à sua disciplina, pois ele, 
a todo momento, é tido como referencial de 
conduta para os seus alunos. É de funda-
mental importância que o docente se perce-
ba como agente transformador, para poder, 
de forma consciente, intervir na formação da 
conduta ética dos futuros profissionais sob 
sua responsabilidade. O presente trabalho 
foi elaborado mediante desenvolvimento de 
pesquisa qualitativa exploratória para expli-
cação do fenômeno em estudo. Utilizou-se 
o processo de reflexão e análise da realidade 
através da utilização de métodos e técnicas 
para compreensão do conteúdo do objeto 
em estudo através da delimitação do tema, 
levantamento bibliográfico, leitura e análise 
de documentos. Objetiva-se com o presente 
estudo discutir o ensino da ética na universi-
dade como ferramenta para a construção de 
um projeto ético de vida do educando. Nun-
ca foi tão necessário reavermos o sentido de 
ética no ensino superior. A crise pela qual 
passa a humanidade é decorrente de um 
desnorteamento dos valores morais e éticos, 
advindos também de falhas da formação de 
profissionais no contexto universitário. Essa 
afirmação pode ser ilustrada ao observar-
mos a violência que nos cerca, a rebeldia 
dos jovens, o desfacelamento da família, dos 
valores morais, a propagação da corrupção, 
enfim, a dormência da sociedade em relação 
aos princípios morais. O professor universi-
tário ao exercer a docência no ensino supe-
rior necessita de um código de ética. Essa 
necessidade advém do fato de que há uma 
inter-relação entre o docente e seus alunos, 
o que acarreta em um comprometimento na 
ação. Esta inter-relação promove a dignifi-
cação da pessoa que age, bem como dos 
demais, resultando em uma correta ação 
ética e social. É comprometendo-se com o 
exercício pleno da ética e da cidadania que 
o docente pode contribuir para a construção 
de um projeto ético de vida para os educan-
dos do ensino superior.
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MANOBRAS VENTILATÓRIAS 
ASSOCIADAS À VENTILAÇÃO 

MECÂNICA

Hemille da Hora Santos (Fisioterapia 
– UNIT/ hemillesantos@hotmail.
com); Luciana Beatriz Silva Zago 

(Professora de Fisioterapia – UNIT/ 
lsilvazago@yahoo.com.br)

A ventilação mecânica (VM) é um procedi-
mento invasivo que pode promover tempo-
rariamente a substituição total ou parcial da 
função respiratória. O suporte ventilatório por 
meio de VM pode representar o limite entre a 
vida e a morte do paciente e apesar de pos-
sibilitar a recuperação de muitos indivíduos 
ele traz consigo uma série de complicações e 
repercussões nos órgãos e sistemas do corpo 
humano. A atuação da Fisioterapia é extensa 
e se faz presente em vários segmentos do 
tratamento intensivo, tal como a assistência a 
pacientes graves que necessitam de suporte 
ventilatório. Nesta fase o fisioterapeuta tem 
uma importante participação auxiliando na 
condução da ventilação mecânica, sendo re-
sponsável pela prevenção de complicações 
respiratórias e motoras, além de auxiliar no 
tratamento das diversas disfunções dos sis-
temas cardiorrespiratório e neuromotor, com 
o objetivo de melhorar sua função pulmonar, 
por meio da desobstrução brônquica, da ex-
pansão das áreas pulmonares colapsadas e, 
consequentemente, equilíbrio da relação ven-
tilação/perfusão. Para alcançar esse objetivo a 
fisioterapia respiratória utiliza-se de diversas 
técnicas com a intenção de estabelecer ou re-
estabelecer um padrão respiratório funcional 
sem promover grandes transtornos ou reper-
cussões negativas em seu organismo. Sendo 
assim, o objetivo deste trabalho é averiguar 
quais são as manobras ventilatórias mais utili-
zadas pelos fisioterapeutas associadas à venti-
lação mecânica. A metodologia utilizada neste 
estudo foi uma revisão bibliográfica de artigos 
científicos, buscadores online como pubmed, 
e livros que retratam o tema em questão. Ao 
finalizar a leitura do referencial bibliográfico 
notou-se que a Fisioterapia respiratória em 
pacientes com suporte ventilatório recorre a 
técnicas de higiene brônquica as quais têm 
o intuito de promover o desprendimento e 
mobilização de secreções e técnicas de ex-
pansão pulmonar, e elas podem estar asso-
ciadas umas as outras, se atentando apenas 
para as contraindicações de cada patologia. 
Dentre elas as mais utilizadas são: a Terapia 
Expiratória Manual Passiva (TEMP) e a Vibro-

compressão que têm o objetivo de melhorar 
a ventilação pulmonar e remover secreções; 
a Percussão que mobiliza a secreção pulmo-
nar viscosa facilitando a sua condução para 
as vias superiores; a Hiperinsuflação pulmo-
nar, também conhecida como Bag Squeezing, 
que utiliza o ambú e técnicas de compressão 
e vibração visando prevenir o colapso pul-
monar e retenção de secreções; a Aceleração 
do Fluxo Expiratório (AFE) que gera uma alta 
velocidade do fluxo expiratório para despren-
der secreções aderidas na parede da árvore 
respiratória e também melhora a mobilidade 
torácica; a Facilitação da tosse que pode ser 
assistida ou induzida; e a aspiração traqueal 
que é caracterizada pela retirada do excesso 
de secreções dos pacientes críticos sob ven-
tilação mecânica. Desta forma conclui-se que 
a implementação da fisioterapia respiratória 
nas UTI’s e as técnicas respiratórias vêm sendo 
mais bem adaptadas à nossa atualidade, tan-
to manobras reexpansivas quanto de higiene 
brônquica.

VIOLÊNCIA SEXUAL EM CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES: UM ESTUDO 

BIBLIOGRÁFICO

Berta Fiamma Fedrigo (Enfermagem-UNIT/ 
berta_fiamma@hotmail.com); Mikaelle 

Oliveira Cunha (Enfermagem-UNIT/ 
mikaelle.oc@hotmail.com); Suyene Klay 
da Silva Andrade Passos (Enfermagem-

UNIT/ suyeneklay_andrade@hotmail.com); 
Wlly Clécia da Cruz Santos (Enfermagem-
UNIT/ wlly_clecia@hotmail.com); Sheila 

Jaqueline Gomes dos Santos Oliveira 
(Professora do curso de Enfermagem-
UNIT/ sheilagomes09@hotmail.com)

Violência sexual é o ato ou realização de práti-
cas sexuais, causada por sujeitos em condições 
superiores de idade, entre um adulto e uma 
criança, podendo ser relação heterossexual ou 
homossexual, tendo como intuito apenas o 
prazer do adulto, podendo ocorrer no ambiente 
intrafamiliar ou extrafamiliar. O numero de cri-
anças que sofre violência sexual vem cada vez 
crescendo mais em nosso país, sendo em fenô-
meno complexo de se trabalhar e difícil enfren-
tamento. Acometendo assim um dano físico ou 
psicológico nessa criança. O presente resumo 
tem como objetivo abordar as maiores causas 
de violência sexual infantil, conhecer a regionali-
zação, faixa etária e perfil do agressor no Brasil 
em 2011 e a atuação do enfermeiro frente a essa 
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ocorrência. Realizou-se uma pesquisa bibliográ-
fica descritiva com base no Datasus (SINAN), 
artigos periódicos publicados na base de dados 
SCIELO e sites do Ministério da saúde a no pe-
ríodo de 2007 a 2011 filtrados pelos indicadores 
booleanos AND OR AND/NOT: Unidade de  Ter-
apia Intensiva AND pediatria OR enfermagem. 
Foram encontrados ? 4 artigos e 4 literaturas. 
no período de 2007 a 2011. O presente estudo 
teve como resultado que as maiores causas da 
violência sexual envolvem o assédio, estrupo, 
atentado violento ao pudor, pornografia infantil, 
exploração sexual, sendo a maior porcentagem 
de ocorrência o estrupo (59%). O município Fer-
raz de Vasconcelos/SP teve a maior taxa de vi-
olência física. Acometem entre 74,4% e 85,4% o 
sexo feminino, com faixa etária de 10 anos de 
idade. Existem vários tipos de agressores, po-
dendo haver mais de um tipo de agressor, tais 
como o pai, mãe, padrasto, madrasta, cônjugue, 
ex cônjugue, namorado, ex namorado, irmão, 
amigo/conhecido, desconhecido, outros. Com 
maior índice é acometido pelo agressor amigo 
ou conhecido da criança ou da família entre 
faixa etária especialmente dos 5 anos aos 14 
anos. A enfermagem tem um grande desa-
fio quando envolve a violência sexual onde é 
necessário coletar a historia, cuidar, mas não só 
envolve apenas o cuidado com o físico, mas sim 
a necessidade de cuidado com o sentimento 
emocional, devido ao transtorno que esse tipo 
de violência causa. O profissional em primeiro 
momento deve-se ter um clima de afinidade, 
harmonia e confiança. Diante de um fenômeno 
tão impactante como este é necessário uma ex-
periência na realização e aplicação do processo 
de enfermagem. É de fundamental importância 
a notificação compulsória dos casos, pois é um 
instrumento disparador de ações, que para a 
saúde permite adotar medidas imediatas para 
interferir contra a violência.

EFEITOS DA ADMINISTRAÇÃO DE 
EXTRATO HIDROETANÓLICO DA 
PRÓPOLIS VERMELHA SOBRE A 
RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE 

RATOS SUBMETIDOS À LESÃO DO 
NERVO CIÁTICO

Roberta A. Barbosa - robertaabarbosa@
hotmail.com; Juliana Cordeiro Cardoso - 

juaracaju@yahoo.com.br; Margarete Zanardo 
Gomes - guetezanardo@yahoo.com.br

As lesões nervosas periféricas se configu-
ram hoje no Brasil como um problema de 

saúde pública em razão do alto índice de 
acidentes de trabalho e automobilísticos, 
que podem levar a incapacidades funcio-
nais do indivíduo acometido. A própolis 
vermelha é um produto natural de origem 
apícola que apresenta atividade antioxi-
dante e anti-inflamatória. Objetivo: Aval-
iar a recuperação funcional após lesão do 
nervo ciático de ratos, testando diferentes 
doses do extrato hidroetanólico de própo-
lis vermelha após lesão por esmagamento, 
com avaliação comportamental através 
da Escala de Basso, Beattie e Bresnaham 
(BBB). Materiais e métodos: O presente 
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Tiradentes, 
sob parecer consubstanciado n°120612. 
Foram utilizados 12 ratos Wistar machos, 
de 3 meses de idade, com peso corporal de 
250-400g e divididos em grupos de 3 ani-
mais cada: Controle veículo, lesão veículo, 
lesão EHPV 5mg/kg e lesão EHPV 10mg/
kg. Foi realizada uma cirurgia para lesão 
do nervo ciático por esmagamento, após 
a qual foram administrados, via gavagem, 
os extratos e o veículo para os respectivos 
grupos durante 28 dias. Todos os animais 
foram submetidos à avaliação da Escala 
BBB nos dias 1, 7, 14, 21 e 28. Os dados 
foram analisados através do teste análise 
de variância de duas vias (ANOVA) com 
medidas repetitivas, seguidos do pós-teste 
de Tukey, sendo consideradas variáveis os 
fatores tratamento e tempo. Resultados: As 
análises comportamentais realizadas 24 ho-
ras e sete dias após a cirurgia evidenciaram 
diminuição nos escores em todos os grupos 
submetidos à lesão em relação ao grupo 
controle (24 horas: controle = 7, lesão = 
1 ¿ 1,3; 7 dias: controle = 20; lesão = 2 ¿ 
2,3; P&#706;0,0001). Já aos 14 e 21 dias, os 
grupos lesionados tratados com EHPV (05 
e 10mg/kg) apresentaram uma pontuação 
significativamente maior (14 dias: 3,6 e 9; 
21 dias:13 e 17, respectivamente) que o 
grupo lesão veículo (14 dias: 2; 21 dias: 3,3) 
(P&#706;0,0001), sendo este efeito dose-
dependente. Aos vinte e oito dias, ambos 
os grupos lesão EHPV mostraram resulta-
dos semelhantes ao grupo controle (con-
trole: 21, lesão EHPV: 19 ¿ 21, lesão veículo: 
6, P&#706;0,0001). A recuperação funcional 
maior e em menor tempo nos animais trat-
ados com EHPV (P&#706;0,0001), sendo o 
grupo EHPV 10mg/kg o que apresentou re-
cuperação em menor tempo. Conclusão: A 
recuperação funcional após lesão do nervo 
ciático por esmagamento se mostra mais 
eficaz com a administração do EHPV.
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PADRÃO DE ATIVIDADES E 
INFLUÊNCIA DA PRESENÇA 

HUMANA NO COMPORTAMENTO DE 
SAGUIS (Callithrix jacchus) DENTRO 

DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE 
TIRADENTES, ARACAJU-SE

ANDRESSA SALES COELHO 
(andscoelho@yahoo.com.br); DIEGO 

MATIAS SANTOS dibrujo@hotmail.com.

Atualmente, a presença de saguis (Callithrix 
jacchus) em áreas urbanas é observada fre-
quentemente e embora os saguis não es-
tejam no grupo de primatas ameaçados de 
extinção, eles vêm sofrendo nos últimos 
anos com essa acentuada urbanização. 
Os saguis são bastante ativos e passam a 
maior parte do tempo locomovendo e pro-
curando alimentos, porém esse padrão de 
atividades varia de acordo com uma varie-
dade de fatores ambientais incluindo dieta, 
distribuição, disponibilidade e abundância 
de recursos. As variações no orçamento 
de tempo estão principalmente relacio-
nadas a diferenças no habitat e abundân-
cia de alimentos. Deste modo, o presente 
projeto visa descrever o padrão comporta-
mental de um grupo de Callithrix jacchus 
dentro do Campus Farolândia da Univer-
sidade Tiradentes, e entender as relações 
dessa espécie com o meio antrópico. O 
método utilizado para a coleta de dados é 
o scan (Martin e Bateson, 1986). Ao longo 
das observações, esta sendo registrada a 
utilização de diversos itens alimentares de 
origem industrial e a exploração de alimen-
to natural comum a espécie. Foi registrado 
durante as observações o nascimento de 
gêmeos, o que já é descrito para a espécie 
e a expulsão de um indivíduo jovem. Du-
rante as observações, notou-se a prefer-
ência do grupo por um local de pernoite 
específico, uma amendoeira que localiza-se 
em ambiente de constante movimentação 
de alunos e parcialmente iluminado no pe-
ríodo da noite. Esses são dados importantes 
para comparação com a literatura original 
de comportamento da espécie. Ao final do 
projeto pretendemos ter uma descrição de-
talhada do padrão de atividade dos saguis 
dentro do Campus Farolândia e verificar se 
existe algum tipo de alteração no padrão 
comportamental normal da espécie devido 
à convivência próxima aos humanos.

O EXERCÍCIO DE VIRTUDES ÉTICAS 
PARA A PERFEIÇÃO DO SER 

HUMANO

Daniela dos Anjos Andrade (Graduanda/
Fisioterapia/UNIT/danni_anjo15@hotmail.

com); Luanna da Silva Reis (Graduanda/
Fisioterapia/UNIT/luanna_pop@hotmail.

com); Maria Rayane Pereira de Sousa 
(Graduanda/Fisioterapia/UNIT/rayane.
toopimports_@hotmail.com); Nicholas 

Pinheiro (Graduando/Fisioterapia/UNIT/
nicholas_joga10@hotmail.com).

(INTRODUÇÃO) Segundo Aristóteles é por 
meio da ação que o homem transforma a si e 
a realidade, tendo em vista a felicidade como 
finalidade. Segundo ele, tudo isso é sinônimo 
de excelência, ou seja, de perfeição. Sendo 
uma analise explicada ao longo da vida, estu-
dos puderam ser direcionados. Tugendthat foi 
um desses analisadores que com seus apro-
fundamentos na questão chamou esse es-
tudo de Ética a Nicômaco. (METODOLOGIA/ 
OBJETIVO) Nesse contexto, considera-se que 
a Ética a Nicômaco trata da moral onde à feli-
cidade compreende a consistência da virtude 
humana, sendo dividida em virtudes intelec-
tuais e morais. Porém Tughendhat conside-
ra-se mais adequado chamá-la de felicidade. 
Nessa perspectiva são apontadas problemas 
acerca da ligação entre moralidade e a felici-
dade na Ética Nicômaco pois entende-se que 
primeiramente vem o fato de que a ciência da 
felicidade é desenvolvida, como assunto úni-
co, dividido em duas partes: primeiro a ética e 
depois a política propriamente dita. Ao que se 
refere sobre o ser humano, os indivíduos de-
vem estar fundamentados no constante em-
preendimento pratico. Tornar-se perfeito, im-
plicar n a conformação daquilo que a natureza 
demarcou e moldar o caráter interligando o 
bem. Na Ética a Nicômaco, Aristóteles asse-
gura que o ser humano torna-se perfeito e 
virtuoso quando exerce as capacidades natu-
rais a ele dadas. Uma vez que o papel do ser 
humano é angariar a perfeição e a tarefa das 
cidades é conduzir as pessoas a realização de 
ações nobres, a que eles permitem distinguir 
o que é correto ou não de realizar. (RESUL-
TADOS) Desta forma entende-se que os seres 
humanos se tornam virtuosos pelas suas ações 
e hábitos e assim aproximam-se da perfeição, 
tornando-se felizes, pois sem ação jamais será 
possível alcançar tão nobre condição. Pois nas 
palavras de Aristóteles: ¿[...] É preciso, pois 
atentar para a qualidade dos atos que prati-
camos, porquanto da sua diferença se pode 
aquilatar a diferença de caracteres [...]¿
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PREVALÊNCIA DE ESPINHA BÍFIDA 
ABERTA EM RECÉM-NASCIDOS EM 

ARACAJU DE 2005 A 2009

Daniela da Costa Maia (Docente de 
Fisioterapia - UNIT, danieladacostamaia@

gmail.com), Mayanna Machado Freitas 
(Curso de Enfermagem - UNIT e LBPN/

ITP/UNIT/PROBIC, mayanna_machado@
hotmail.com), Francisco Prado Reis 
(Docente de Medicina - UNIT/LPPS, 

pradoreis@sergipenet.com.br), Cristiane 
Costa da Cunha Oliveira (Docente 
de Odontologia - UNIT/LPPS/ITP, 

criscunhaoliva@yahoo.com.br)

A alta taxa de incidência das malformações 
congênitas interfere de modo considerável 
nas estatísticas de morbidade e mortali-
dade pré-natais. A Espinha Bífida é o defeito 
do tubo neural (DTN) mais comum, sendo 
considerada uma má-formação congênita 
do sistema nervoso central que se desen-
volve no primeiro mês de gestação, tendo 
como característica uma falha na fusão dos 
arcos das vértebras, tipicamente na região 
lombar. Esse defeito ocorre como conse-
quência da associação de fatores genéticos 
e ambientais. O exato mecanismo como o 
está envolvido na embriogênese do tubo 
neural é ainda desconhecido. O objetivo 
desta pesquisa foi investigar a ocorrência 
da espinha bífida aberta nas maternidades 
públicas e particulares na cidade Aracaju. 
A pesquisa consiste de um estudo obser-
vacional do tipo corte transversal. O grupo 
estudado correspondeu às crianças nasci-
das nas maternidades públicas e particu-
lares de Aracaju no período de 2005 a 2009.  
Para análise estatística, utilizou-se o teste 
qui-quadrado com nível de significância 
0.05. A ocorrência de espinha bífida aberta 
encontrada foi de 37 casos (0,0058%), sen-
do a mielomeningocele o tipo mais comum. 
Em relação aos dados maternos, a maioria 
das mães estava na faixa etária entre 20-29 
anos, sendo a maior parte procedente do 
interior. Em relação às características peri-
natais, a maioria nasceu de parto cesáreo, 
com peso e APGAR normais, não havendo 
diferença entre os gêneros. A prevalência 
encontrada dessa malformação nas ma-
ternidades de Aracaju foi semelhante à de 
outros estudos realizados no Brasil.

CARACTERÍSTICAS 
HISTOMORFOLÓGICAS DE 

MÚSCULOS ESPÁSTICOS EM 
MODELO EXPERIMENTAL DE LESÃO 
MEDULAR TRATADOS COM ÓLEO 
ESSENCIAL DA Alpínia zerumbet, 

ZINGIBERACEAE

Mayanna Machado Freitas (Curso de 
Enfermagem - UNIT e LBPN/ITP/UNIT/
PROBIC, mayanna_machado@hotmail.
com), Jessica Adriene Santos (Curso de 
Fisioterapia ¿ UNIT e LBPN/ITP/UNIT/

PROBIC, kinha_adriene@hotmail.com) e 
Edna Aragão Farias Cândido (Professora 

pesquisadora do LBPN/ITP e UNIT, edna_
aragao1@globo.com)

O traumatismo raquimedular (TRM) como 
uma das doenças que mais atingem a socie-
dade moderna, apresentando incidência de 
cinco a seis mil casos a cada ano no Brasil. De 
etiologia incapacitante, é uma lesão que de-
sencadeia espasticidade em sua fase crônica, 
levando ao aumento do tônus muscular, pre-
sença de espasmos e clônus. Existem trata-
mentos alopáticos que amenizam o quadro 
dessa doença, porém, com o progresso da 
ciência, nos últimos anos têm-se verificado o 
efeito positivo na utilização de produtos natu-
rais, contribuindo para a saúde da população. 
Dessa forma, o objetivo é avaliar as alterações 
morfohistológicas do tecido muscular estriado 
espástico em ratos induzidos com lesão mus-
cular com a utilização do Óleo essencial de 
Alpinia zerumbet. Trata-se de uma pesquisa 
do tipo experimental com estudo pré-clínico, 
onde serão utilizados 18 ratos da raça Wistar, 
submetidos à indução de lesão medular. Os 
animais serão divididos em 3 grupos respec-
tivamente: grupo 1 com dose 0,05ml/2Kg de 
OEAz aplicado no local da lesão cirúrgica, 
grupo 2 com dose 0,05ml/2Kg de OEAz apli-
cado pelo método de gavagem e grupo 3 
será o grupo controle. Após protocolo de 
tratamento, serão realizadas a avaliação fun-
cional e análise morfológica do colágeno. Os 
dados serão analisados com a utilização do 
teste ANOVA ONE WAY e o pós-teste Tukey. 
É possível que a utilização do óleo essencial 
derivado das folhas verdes da Alpinia zerum-
bet, influencie na diminuição do tônus muscu-
lar, além de alterações histomorfológicas, de 
colágeno das patas traseiras dos ratos. Caso 
este propósito ocorra, serão iniciadas novas 
pesquisas para maiores elucidações e comple-
mentações das pesquisas já executadas.
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EFEITOS DO ÓLEO ESSENCIAL DE 
Alpínia zerumbet ZINGIBERÁCEA 

NO COLÁGENO DOS TECIDOS 
MUSCULARES ESPÁSTICOS DE RATOS 

PÓS-LESÃO MEDULAR INDUZIDA

Giulliani Antoniceli Moreira Brasileiro 
(Discente de Fisioterapia/ PIBIC/UNIT/
giubrasileiro@yahoo.com.br); Helen 
Cristina Silveira de Gois (Discente de 
Fisioterapia/PROVIC/UNIT/ helinha.

cris17@hotmail.com); Felipe Cerqueira 
(Mestrando de Saúde em Ambiente/
UNIT/Flcerqueira@gmail.com); Edna 
Aragão Farias Candido (Doutora em 
biotecnologia/UNIT/Edna_aragao1@

globo.com)

A Lesão medular (LM) é considerada uma lesão 
neurológica incapacitante, com grande impac-
to na sociedade, representando um problema 
de saúde pública. Após a LM ocorre compro-
metimento em vários sistemas, tais como, 
motor, Sensorial, alterações da termorregu-
lação, comprometimento respiratório, lesões 
altas leva a um déficit ou perdas respiratórias, 
dentre as modificações do tônus, encontra-se 
a espasticidade, que é caracterizada pela hi-
pertonicidade; Outro componente que pro-
vavelmente estará alterado devido à espasti-
cidade é o colágeno. De acordo com Lieber et 
al. (2003) foi evidenciado que os músculos de 
indivíduos com espasticidade apresentam alta 
densidade de matriz extracelular, porém essa 
matriz apresenta-se com capacidade mecânica 
inferior devido a sua má organização. Foram 
iniciados estudos para investigar os efeitos do 
uso das plantas medicinais na redução dessas 
alterações fisiológicas, uma vez que vários são 
os benefícios terapêuticos atribuídos às es-
pécies vegetais. Dentre elas têm-se a Alpinia 
zerumbet também conhecida como Alpinia 
speciosa Schum. As principais indicações clíni-
cas são: dores de cabeça, atividades relaxantes, 
anti-hipertensiva, atividade antiespasmódica, 
efeito relaxante do tônus basal e efeito anti-
inflamatório (CORREA et al., 2010). O presente 
trabalho objetiva avaliar o efeito da aplicação 
do óleo da Alpínia zerumbet nos tecidos mus-
culares espásticos dos ratos da raça Wistar. O 
estudo trata-se de uma pesquisa experimental 
que será realizada com 18 ratos da raça Wistar 
(Rattus norvegicus albinus), com 5 semanas 
de idade e ambos os sexos. Após a anestesia, 
será realizado o procedimento cirúrgico, para 
secção completa da medula espinhal no nível 
da nona e décima vértebra torácica. Em segui-
da os ratos serão divididos em quatro grupos 

de seis animais que receberão aplicação de Al-
pínia zerumbet com dosagem e concentração 
idênticas (0,05ml/2kg de dose, diluídos a 33% 
em óleo vegetal), sendo que a aplicação ocor-
rerá por diferentes vias: Grupo 01- Aplicação 
transdérmica do OEAz nos músculos espásti-
cos das patas traseiras; Grupo 02- será aplica-
do o protocolo pré-estabelecido de exercícios 
fisioterápicos para pata traseira direita. Grupo 
03- Aplicação do OEAz associado a fisiotera-
pia. Para análise quantitativa será normaliza-
dos os dados seguidos de ANOVA ONE WAY 
ou Kruskal-Wallis seguido do pós hoc Tukey. 
Espera-se que a utilização do óleo de Alpínia 
zerumbet melhore a organização das fibras 
colágenas e consequentemente diminuição 
da espasticidade dos ratos pós-lesão medular.

A UTILIZAÇÃO DA CRIOTERAPIA NO 
PÓS-PARTO IMEDIATO

Giulliani Antoniceli Moreira Brasileiro 
(Discente de Fisioterapia/UNIT/

giubrasileiro@yahoo.com.br); Gerlania 
Maria da Silva Mendonça (Discente de 
Fisioterapia/ UNIT/ laniamendonca@
hotmail.com); Ialy caroline martins de 

almeida (Discente de Fisioterapia/UNIT/ 
Ic_martins@hotmail.com); Keila (Discente 

de Fisioterapia/ UNIT/ keila_geovana@
hotmail.com); Paulo Autran Leite 

Lima (Docente de Fisioterapia/UNIT/ 
pauloautranlima@gmail.com); Licia Santos 

Santana (Docente de Fisioterapia/UNIT/
licia2s@yahoo.com.br)

O puerpério é um período de grandes mudan-
ças para a mulher que necessita de cuidados 
e atenção da equipe de saúde. Entretanto, a 
atenção frequentemente é concentrada no 
recém nascido e muitas vezes os desconfor-
tos vivenciados pela puérpera são negligen-
ciados (Beleza, Carvalho, 2006). A crioterapia 
tem como ação diminuir a temperatura e o 
fluxo sanguíneo na área aplicada, levando a 
redução do metabolismo e promoção de an-
algesia. Também é usada para reduzir sangra-
mentos, deter inflamação, prevenir supuração 
e aliviar a congestão. Esse trabalho tem como 
objetivo demonstrar a eficácia da Crioterapia 
como recurso não farmacológico de alívio da 
dor no puerpério imediato. Trata-se de um 
estudo de revisão bibliográfica, pertinente 
presente nas bases de dados Scielo, Pubmed, 
PEDro, Medline, Bireme, Cochrane, foram 
utilizados os descritores do assunto: dor; fi-
sioterapia; puerpério. Na Inglaterra, Steen et 
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al. (2000) realizaram um estudo randomizado 
e controlado com 120 mulheres submetidas 
ao parto vaginal instrumentalizado com o in-
tuito de avaliar a ação do gelo no trauma per-
ineal, comparando-o com o uso da almofada 
de gel. A aplicação do recurso ocorreu logo 
após o parto e as avaliações foram realizadas 
inicialmente com menos de 4 horas do parto, 
24, 48 horas e cinco dias após a sutura, utili-
zando a EAV (Escala Visual Analógica). Houve 
redução significativa na intensidade da dor 
perineal, especialmente após 48h, e no edema 
no grupo que utilizou a almofada de gel (Ol-
iveira, 2009). Para avaliar os níveis de trauma 
e edema perineal usou-se a escala ordinal, 
variando de suave, moderado e severo. Foram 
incluídas 114 puérperas de parto normal com 
dor perineal &#8805; 3 pontos na EAV, dividi-
das em três grupos: grupo A, B e C que rece-
beram bolsa de gelo no períneo por 10, 15 e 
20 minutos respectivamente. As participantes 
foram avaliadas em quatro momentos: antes 
da crioterapia, imediatamente após a terapia, 
com 20 minutos e com 40 minutos após a apli-
cação do gelo. Houve melhora significativa da 
dor perineal após parto normal nos três gru-
pos analisados em todos os momentos avali-
ados, demonstrando a analgesia permanece 
por 40 minutos. Essa revisão permite concluir 
que a crioterapia é um recurso não farma-
cológico favorável para alivio da dor no puer-
pério, obtendo assim resultados satisfatórios.

ANÁLISE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE 
BUCAL DE ADOLESCENTES EM 

ESCOLAS PÚBLICAS EM BARRA DOS 
COQUEIROS-SE

Eleonora de Oliveira Bandolin Martins - 
eleonoramartins2@hotmail.com; Pedro 
Emanuel Ramos de Lima - pedro.uel@

hotmail.com

O objetivo desse estudo será analisar a con-
dição de saúde bucal de adolescentes em es-
colas públicas do município de Barra dos Co-
queiros. A amostra para escolas públicas foi 
calculada em 498 adolescentes, no intuito de 
assegurar a obtenção da amostra mínima cal-
culada no plano amostral desta pesquisa, que 
foi baseado na população de alunos matricu-
lados em escolas públicas estaduais de Barra 
dos Coqueiros, divididos em dois estratos, se-
gundo a série cursada no ano da pesquisa (8º, 
9º ano do ensino fundamental e 1º, 2º do en-
sino médio), de acordo com informações for-

necidas pela Secretaria de Estado da Educação 
(SEED). O plano amostral obedecerá ao critério 
aleatório da seleção de escolas da rede públi-
ca, dentro de cada bairro do município e dos 
alunos de 12 a 18 anos idade, efetivamente 
matriculados no ensino fundamental e médio 
e que estiverem presentes no dia dos exames, 
respeitando os critérios de inclusão e exclusão 
para seleção da amostra. Será utilizada uma fi-
cha clínica adaptada da Organização Mundial 
da Saúde para levantamento epidemiológi-
co, com objetivo de reunir informações das 
condições clínicas bucais dos adolescentes. 
A análise estatística será descritiva com dis-
tribuição de freqüência da ocorrência da Cárie 
Dentária e Doença Periodontal por idade e 
sexo. Será realizada análise multivariada para 
análise da função das variáveis independentes 
sobre a variável dependente (ocorrência das 
doenças bucais). Os resultados desse estudo 
deverão contribuir para apontar as condições 
de saúde bucal em adolescentes de acordo 
com suas necessidades e assim contribuir para 
políticas públicas de saúde e educação para o 
município de Barra dos Coqueiros - SE.

OBTENÇÃO DE ISOLADOS RAROS 
E ANÁLISE DO POTENCIAL 

BIOTECNOLÓGICO NO CONTROLE 
DE Alternaria alternata E Fusarium 

oxysporum

Hallana Souza Santos/hallana_8@hotmail.
com, Leandro Eugenio Cardamone Diniz 

leandrodiniz@yahoo.com.br

No solo são encontradas inúmeras bactérias 
de grupos filogenéticos distintos. Muitas des-
sas são chamadas de raras, não-cultiváveis ou 
ainda não-cultivadas, por não serem encon-
tradas com facilidade nos métodos de isola-
mento em meios de cultivos tradicionais. Essas 
bactérias podem apresentar grande potencial 
biotecnológico, como por exemplo: novos 
genes microbianos, envolvidos em processos 
ou rotas metabólicas complexas e que po-
dem ser facilitados pela obtenção de micro-
rganismos cultiváveis para uso futuro como 
inoculantes ou em fermentadores; ou ainda 
na indústria farmacêutica. Alterações nas téc-
nicas de cultivos tradicionais como criação de 
condições de cultivo que simulem mais ade-
quadamente as condições do habitat do solo 
pode ser a solução para aumentar a diversi-
dade microbiana cultivada. Devido à limitação 
de cultivo é provável que diversas espécies de 
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microrganismos promotores do crescimento 
ainda não sejam conhecidas. O objetivo do 
presente trabalho é expandir a diversidade 
de bactérias cultiváveis de solos tropicais pelo 
desenvolvimento e adaptação de métodos e 
condições simples de cultivo em laboratório, 
bem como avaliar o potencial de novos isola-
dos para eliminação de fitopatógenos. Para 
isso, amostras de solo rizosférico e não-rizos-
férico de três diferentes áreas de cultivo de 
feijão caupi em Pernambuco serão utilizadas 
para o isolamento de bactérias em meios 
de cultura oligotróficos em ágar ou gelana 
através de métodos de plaqueamento de 
placa espalhada ou placa derramada. As plac-
as serão incubadas por quatro meses, sendo 
feito o isolamento das culturas surgidas se-
manalmente. Pré-tratamentos físico-químicos 
das amostras de solo e alterações do pH dos 
meios também serão realizados para incre-
mentar o isolamento de bactérias de cultivo 
raro. Isolados da coleção de bactérias obtida 
em cultura pura serão identificados pelo se-
quenciamento do gene rDNA16S. Os isolados 
considerados não-cultivados serão aqueles 
cujas sequências não encontrarem um similar 
cultivado correspondente a nível de família. 
Estes isolados serão caracterizados também 
quanto à presença de regiões homólogas a 
genes de policetídeos sintases (PKS) e de sin-
tetases de peptídeos não-ribossomais (NRPS), 
e avaliados quanto à capacidade de inibição 
in vitro de fungos e bactérias fitopatogênicas.

CONTROLE DE PARASITAS 
GASTROINTESTINAIS DE SUÍNOS 

COM UTILIZAÇÃO DO ALHO (ALLIUM 
SATIVUM L.)

Danieli S. Lima (Curso de Ciências 
Biológicas/UNIT, danielidossantoslima@

hotmail.com); Allyne G. Porto (Mestranda 
em Saúde e Ambiente/UNIT, allynebio@

hotmail.com); Camila D. Carvalho 
(Doutoranda em Biologia Animal/

UNICAMP); Sheyla A. Rodrigues (Docente 
Curso de Ciências Biológicas/UNIT); 

Claudia M. Melo (Docente Mestrado Saúde 
e Ambiente/UNIT claudiamouramelo@

hotmail.com); Verônica L. S. Jeraldo 
(Docente Mestrado Saúde e Ambiente/
UNIT, veronica_sierpe@hotmail.com).

A suinocultura brasileira é uma atividade 
agropecuária estabilizada, com um mer-
cado interno em crescimento, sendo que o 

país está entre os maiores produtores de 
carne suína produto do alto investimento 
tecnológico. A região Nordeste possui o ter-
ceiro maior rebanho de suínos, com pouco 
mais 6 milhões de cabeças, sendo que o es-
tado com maior produção é a Bahia, porém 
o estado de Sergipe ocupa a nona posição, 
com um rebanho de 99 mil cabeças. Vari-
as espécies de helmintos podem parasitar 
os suínos dentre elas podemos citar: As-
caris suum, Strongyloides ransomi, Globo-
cephalus urosubulatus, Oesophagostomum 
dentatum, O. longicaudum, Trichuris suis, 
Metastrongylus salmi e Stephanurus denta-
tus. A pesar do conhecimento das espécies 
que parasitam os suínos, existem poucos 
estudos referentes à infecção por helmin-
tos em suínos no Brasil, e como estes po-
dem afetar o desenvolvimento dos animais. 
Para o tratamento destas helmintoses ex-
istem diversos produtos, no entanto o uso 
de plantas medicinais pode ser mais uma 
alternativa para este fim. Assim o uso do 
alho (Allium sativum L.) permanece como 
herança medicinal indígena do Brasil Colo-
nial. Em suínos em desenvolvimento, o alho 
melhora o ganho de peso, a eficiência ali-
mentar, podendo ser utilizado por longos 
períodos de tempo, sem que haja alter-
ações nas características organolépticas da 
carne. O presente projeto tem como obje-
tivo verificar a ação de extratos de alho no 
controle de parasitas gastrointestinais de 
suínos, como uma alternativa complemen-
tar aos métodos tradicionais e que seja de 
baixo custo.  A metodologia utilizada será 
inicialmente avaliar a infecção parasitária 
em amostras fecais de suínos para o isola-
mento de ovos que serão cultivados para 
obtenção de larvas que serão submetidas 
aos extratos; preparação dos extratos de 
alho e análise cromatográfica; determi-
nação de compostos fenólicos do alho; 
screening fitoquímico, bioensaio in vitro de 
atividade anti-helmíntica e análise estatís-
tica. Ovos de Ascaris suum, obtidos de ma-
terial fecal de suínos, foram colocados em 
placa para acompanhar o desenvolvimento 
larvário. Foi possível obter larvas de ter-
ceiro estagio e facilitar a eclosão das mes-
mas. Estas larvas serão utilizadas para os 
testes com os extratos. Foram preparados 
extratos de alho por médio de metodologia 
tradicional utilizando agua como solvente. 
Espera-se realizar a caracterização química/
bioquímica dos extratos de alho, avaliação 
da atividade ovicida e larvicida dos extratos 
de alho frente a parasitas do trato gastroin-
testinal de suínos.
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PADRÃO DE ATIVIDADES E 
INFLUÊNCIA DA PRESENÇA 

HUMANA NO COMPORTAMENTO DE 
SAGUIS (Callithrix jacchus) DENTRO 

DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE 
TIRADENTES, ARACAJU-SE

ANDRESSA SALES COELHO andscoelho@
yahoo.com.br; DIEGO MATIAS SANTOS 

dibrujo@hotmail.com

Atualmente, a presença de saguis (Callithrix 
jacchus) em áreas urbanas é observada fre-
quentemente e embora os saguis não es-
tejam no grupo de primatas ameaçados de 
extinção, eles vêm sofrendo nos últimos 
anos com essa acentuada urbanização. 
Os saguis são bastante ativos e passam a 
maior parte do tempo locomovendo e pro-
curando alimentos, porém esse padrão de 
atividades varia de acordo com uma varie-
dade de fatores ambientais incluindo dieta, 
distribuição, disponibilidade e abundância 
de recursos. As variações no orçamento 
de tempo estão principalmente relacio-
nadas a diferenças no habitat e abundân-
cia de alimentos. Deste modo, o presente 
projeto visa descrever o padrão comporta-
mental de um grupo de Callithrix jacchus 
dentro do Campus Farolândia da Univer-
sidade Tiradentes, e entender as relações 
dessa espécie com o meio antrópico. O 
método utilizado para a coleta de dados é 
o scan (Martin e Bateson, 1986). Ao longo 
das observações, esta sendo registrada a 
utilização de diversos itens alimentares de 
origem industrial e a exploração de alimen-
to natural comum a espécie. Foi registrado 
durante as observações o nascimento de 
gêmeos, o que já é descrito para a espécie 
e a expulsão de um indivíduo jovem. Du-
rante as observações, notou-se a prefer-
ência do grupo por um local de pernoite 
específico, uma amendoeira que localiza-se 
em ambiente de constante movimentação 
de alunos e parcialmente iluminado no pe-
ríodo da noite. Esses são dados importantes 
para comparação com a literatura original 
de comportamento da espécie. Ao final do 
projeto pretendemos ter uma descrição de-
talhada do padrão de atividade dos saguis 
dentro do Campus Farolândia e verificar se 
existe algum tipo de alteração no padrão 
comportamental normal da espécie devido 
à convivência próxima aos humanos.

O COMPORTAMENTO ÉTICO 
COMO DETERMINANTE PARA OS 

PRÍNCÍPIOS DA DEMOCRACIA: 
IGUALDADE, LIBERDADE, 

DIVERSIDADE, PARTICIPAÇÃO E 
SOLIDARIEDADE

Anny Karoliny V Santos (Graduanda 
Fisioterapia/UNIT/karilinyvieira17@

hotmail.com); Gerlania Mª S de 
Mendonça (Graduanda Fisioterapia/UNIT/

laniamendonca@hotmail.com); Rayne Laiara 
G Santos (Graduanda Fisioterapia/ UNIT/

rayrosariodocatete@hotmail.com); Evandro 
Duarte de Sá (Docente Fisioterapia/UNIT/

evandosa@yahoo.com.br)

(INTRODUÇÃO) A democracia é um regime 
de governo em que o poder de tomar im-
portantes decisões políticas está com os ci-
dadãos. A partir da ética é possível formular 
os cinco princípios concretos da democracia: 
Igualdade, liberdade, diversidade, partici-
pação e solidariedade. Uma democracia pode 
existir num sistema presidencialista, parla-
mentarista, monárquico constitucional e re-
publicano, podendo ser dividida em diferentes 
tipos, baseado em um número de distinções. 
A distinção mais importante acontece entre 
democracia direta (democracia pura), que é 
quando o povo expressa a sua vontade por 
voto direto em cada assunto particular, e a 
democracia indireta (democracia representati-
va), quando o povo expressa sua vontade por 
meio da eleição de representantes que tomam 
decisões em nome daqueles que o elegeram. 
A universidade deve proporcionar valores 
aos seus educandos no sentido de que sejam 
praticados os princípios básicos da democra-
cia, sendo eles um dos bens mais importantes 
e preciosos para nossa formação acadêmica. 
(OBJETIVO) Este trabalho tem como objetivo 
discutir o comportamento ético como de-
terminante para os princípios básicos da de-
mocracia, quais sejam: igualdade, liberdade, 
diversidade, participação e solidariedade. 
(METODOLOGIA) Este trabalho foi elaborado 
mediante o desenvolvimento de pesquisa 
qualitativa exploratória para a explicação do 
fenômeno em estudo. Utilizou-se o processo 
de reflexão e análise da realidade através da 
utilização de métodos e técnicas para a com-
preensão do conteúdo do objeto em estudo 
através da delimitação do tema, levantamento 
bibliográfico, leitura e análise de documentos. 
(RESULTADOS) A ética deve ser construída 
por uma sociedade democrática com base 
nos valores e princípios morais de uma socie-
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dade e seus grupos. O comportamento ético 
deve ser entendido como determinante para 
a aplicação dos princípios da democracia. No 
regime democrático a ética deve ser aplicada 
para que haja um equilíbrio e bom funciona-
mento social, possibilitando que o cidadão 
não seja prejudicado. Neste sentido, a ética, 
embora não possa ser confundida com as leis, 
está relacionada com o sentimento de justiça 
social e com os princípios básicos da democ-
racia. Assim muito do que buscamos para que 
haja uma sociedade justa pode advir do exer-
cício dos princípios da democracia.

AVALIAÇÃO ESPACIAL DA 
QUALIDADE VIDA, DEPRESSÃO E 
FUNCIONALIDADE FAMILIAR EM 

IDOSOS DO MUNICÍPIO DE NOSSA 
SENHORA DAS DORES/SE

Manuela Dias Fraga (Psicologia - UNIT/ 
manueladiasfraga@hotmail.com); Cláudia 

Moura de Melo (Mestrado em Saúde e 
Ambiente - UNIT/ claudiamouramelo@
hotmail.com); Karina Conceição Gomes 
Machado de Araújo (Departamento de 

Morfologia - UFS/ kkkaraujo2006@
yahoo.com.br); José Aislan Correia Santos 
(Medicina - UFS/ joseaislan@hotmail.com)

Devido às peculiaridades inerentes à terceira 
idade e ao aumento da expectativa de vida 
humana nos últimos anos, tem-se levantado 
discussões a respeito de assuntos relaciona-
dos ao envelhecimento e a qualidade de vida, 
de modo a buscar uma abordagem geriátrica 
mais global sobre problemas relacionados a 
esse grupo etário. Apesar de viver mais ser 
uma aspiração de qualquer sociedade hu-
mana, a sobrevida só pode ser considerada 
como uma verdadeira conquista quando se 
agrega qualidade de vida aos anos adiciona-
dos. Nesse sentido, este estudo que se encon-
tra em fase de georeferenciamento preliminar, 
tem por objetivo identificar padrões espaciais 
de qualidade de vida, depressão e funcion-
alidade familiar de idosos no município de 
Nossa Senhora das Dores/SE, com o intuito 
de compreender como a qualidade de vida e 
sintomas depressivos se distribuem espacial-
mente no interior sergipano. As informações 
necessárias para esta análise serão coletadas 
por um entrevistador durante visitas domicili-
ares por meio de entrevistasdiretas, orienta-
das pelos instrumentos de coleta de dados: 
SF-36, APGAR familiar, escala de depressão 

geriátrica, análise de rede de relações sociais, 
além de um questionário de caracterização 
sociodemográfica. Serão incluídos nesta aval-
iação indivíduos com idade igual ou maior 
que 60 anos e que aceitem participar deste 
estudo por meio da assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
Serão excluídos os sujeitos que apresentarem 
comprometimento cognitivo avaliado pelo 
Mini Exame do Estado Mental. As coordena-
das geográficas das residências dos idosos 
serão registradas com auxílio de receptor GPS 
Garmin® para posterior análise espacial. Os 
dados serão analisados por meio da estatística 
descritiva, medidas de associação e cálculo de 
índices de correlação entre as variáveis, com 
uso do programa SPSS, versão 19.  A análise 
espacial das variáveis estudadas será feita por 
meio da técnica de interpolação exploratória, 
estimativa de Kernel.  Esta etapa do estudo, 
bem como a construção de mapas será ex-
ecutada com auxílio do programa Terra-view, 
versão 4.2.2. Esses dados (qualidade de vida, 
suporte familiar e depressão) configuram-se 
em um diagnóstico preliminar e podem gerar 
subsídios para definir estratégias de interven-
ção alternativas, viáveis tanto em programas 
gerontogeriátricos quanto em políticas soci-
ais gerais, no intuito de promover o bem- es-
tar deste grupo populacional. Espera-se que 
através desta avaliação seja possível obter 
informações que venham a contribuir para a 
construção de estratégias para prevenção e 
promoção de saúde de indivíduos da melhor 
idade no Nordeste brasileiro. (PROVIC/UNIT)

PERCEPÇÃO DOS ENFERMEIROS NA 
IMPLANTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO 
DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Marcelo Oliveira Santana (Curso de 
Enfermagem; Universidade Tiradentes; 
marcelosantna@hotmail.com); Katssui 

dos Santos Passos (Curso de Enfermagem; 
Universidade Tiradentes; katypassos@
hotmail.com); Profª MSc. Carla Grasiela 

Santos de Oliveira (Curso de Enfermagem; 
Universidade Tiradentes; carlagrasiela.

enfermeira@hotmail.com).

A Sistematização da Assistência de Enfermagem 
é um método científico que vem sendo cada vez 
mais executado na prática assistencial, conferindo 
segurança aos pacientes, melhora da qualidade 
da assistência e maior autonomia aos profis-
sionais de enfermagem (TANNURE et al., 2010).  
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Ao longo do tempo, a enfermagem evoluiu e as 
práticas da assistência tornaram-se baseadas em 
conhecimentos cientificamente comprovados, 
que buscam entender a necessidade real do pa-
ciente. A evolução da enfermagem e a expansão 
constante da área de saúde em meio a diversas 
evoluções tecnológicas e científicas, a habilidade 
técnica e humana tem no cuidado ao paciente o 
foco primordial (ANJOS et al., 2010). A Resolução 
COFEN 358/2009 considera que a Sistematização 
da Assistência de Enfermagem (SAE) organiza o 
trabalho profissional quanto ao método, pessoal 
e instrumentos, tornando possível a operacion-
alização do processo de enfermagem como um 
instrumento metodológico que orienta o cuidado 
profissional. Verificar a percepção dos enfermei-
ros na implantação da sistematização da assistên-
cia de enfermagem em um hospital filantrópico 
de Aracaju. A pesquisa será desenvolvida nas 
Unidades de Terapia Intensiva (geral e cardíaca), 
Vascular, Clínica Médica e Neurologia. Trata-se 
de um estudo descritivo, com abordagem quan-
titativa, exploratória. O instrumento de coleta de 
dados será um questionário individual contendo 
17 perguntas divididas entre objetivas, mistas e 
subjetivas adaptadas do questionário validado de 
Silva et al. (2011). Os dados serão analisados pelo 
Programa SPSS versão 21.0 através da descrição e 
confecção de gráficos e tabelas. Após conclusão 
deste estudo tem-se a expectativa que beneficie 
como subsídio para aprimoramento dos conheci-
mentos, contribuindo assim para a formação de 
futuros profissionais do mesmo modo que pos-
sibilite que as instituições de saúde certifiquem-
se dos processos gerenciais, no que diz respeito 
à necessidade de capacitação dos enfermeiros e 
possibilite o exercício da profissão em busca de 
qualidade na assistência.  

IMOBILIZAÇÃO DE PEROXIDASE 
DE RAIZ FORTE EM MICROESFERAS 

DE ALGINATO NA PRESENÇA DE 
LIQUIDOS IÔNICOS IMIDAZÓLICOS

Raiane Maiara Cardoso dos Santos 
(raii56@hotmail.com); Micael Nunes 

Melo (micalcedro@hotmail.com); Flávia 
Michelle Silva Santos (flavibiotec@

gmail.com); Heiddy Márquez Alvarez 
(marquezheiddy@gmail.com); Álvaro S. 

Lima (aslima2001@yahoo.com.br); Cleide 
M. F. Soares (Cleide_Mara@itp.org.br), 

Alini Tinoco Fricks (alinitf@yahoo.com.br)

Em reações químicas e bioquímicas o uso 
de enzimas livres pode ser economicamente 

inviável devido à complexidade de sua recu-
peração do meio reacional. Com a finalidade 
de possibilitar a recuperação do biocatali-
sador e melhorar suas características opera-
cionais, técnicas de imobilização de enzimas 
vêm sendo aplicadas. O principal interesse na 
imobilização de enzimas é obter um catalisa-
dor cuja atividade e estabilidade não sejam 
afetadas durante o processo, em comparação 
com sua forma livre. O presente trabalho teve 
como objetivo imobilizar a peroxidase de raiz 
forte (PRF) pelo método de encapsulamento 
em microesferas de alginato na presença de 
líquido iônicos (LIs) imidazólicos.  O encap-
sulamento da enzima foi realizado com a in-
corporação da enzima em solução aquosa de 
alginato de sódio a 0,05 % (m/v). A influência 
do carregamento da enzima foi estudada na 
faixa de 0,0406-0,65 mg PRF/g alginato. As 
microesferas de alginato foram obtidas por 
gotejamento em solução de cloreto de cálcio 
1M conforme Matto et al., 2008. A imobili-
zação de PRF na presença de LIs foi conduzi-
da utilizando o carregamento de enzima mais 
adequado, incorporando-se ao meio de imo-
bilização 1 %  (m/v) de LI . Os LIs estudados 
como aditivos foram: [C4mim]TF2N; [C4mim]
BF4; [C4mim]HSO4; [C4mim]Ac e [C4mim]
PF6. A atividade da enzima imobilizada e 
livre foi verificada por método colorimétrico 
baseado na mudança de absorvância a 470 
nm devido à formação do produto de ox-
idação do guaiacol durante três minutos. Os 
resultados obtidos para os biocatalisadores 
imobilizados por encapsulamento sugerem 
que o uso de LI como aditivo no processo 
de imobilização promove um aumento sig-
nificativo na recuperação de atividade (RA) 
da PRF (aumento de 5,2 % para 23,5 %). Os 
resultados relativos à imobilização de PRF 
mostram que a RA foi de 23,5% e 20,40% 
para os LIs [C4mim]HSO4 e [C4mim]TF2N, 
respectivamente. O [C4mim]Ac teve a RA de 
13,3 %, enquanto o RA com [C4mim]PF6 foi 
de 17,3 %. O [C4mim]BF4 mostrou o menor 
desempenho como aditivo entre os LIs estu-
dados. Segundo Diego et al., 2009 não ex-
iste uma regra para prever o comportamento 
das enzimas imobilizadas na presença de LIs. 
A partir dos resultados obtidos para os bio-
catalisadores imobilizados por encapsulação, 
conclui-se que a utilização destes LIs como 
aditivo na imobilização de peroxidase em 
microesferas de alginato apresentou efeito 
positivo na atividade da enzima imobilizada. 
Estudos complementares sobre a caracterís-
tica estrutural dos imobilizados estão sendo 
realizados a fim de avaliar a influência destes 
aditivos na estrutura do suporte.
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AÇÕES DE ENFERMAGEM VOLTADAS 
À PREVENÇÃO DE PNEUMONIA 

ASSOCIADA À VENTILAÇÃO 
MECÂNICA: UMA REVISÃO DE 

LITERATURA

Anderson Lima Machado 
(andersonmachado81@hotmail.

com); Leonardo Rodrigues dos Santos 
(leorodrisantos@gmail.com); Maria Regina 

Menezes Lima (reginalima@ufs.br)

INTRODUÇÃO - Pneumonia Associada à Venti-
lação Mecânica (PAVM) é considerada uma das 
principais infecções adquiridas em Centros de 
Tratamento Intensivo (CTI), estando associada 
a altos índices de morbimortalidade, amplia-
do tempo de internação e aumento de gas-
tos hospitalares (1,2,3). A profilaxia da PAVM 
depende principalmente da equipe de enfer-
magem, seja através da prestação direta de 
cuidados, cumprimento de atividades admin-
istrativas ou treinamento da equipe (4). OBJE-
TIVO - Identificar os cuidados e/ou procedi-
mentos de enfermagem voltados à prevenção 
de PAVM. MÉTODOS - Trata-se de revisão bib-
liográfica integrativa de caráter exploratório 
através do PUBMED. Com o cruzamento dos 
descritores ventilator-associated pneumonia e 
nursing care, foram obtidos inicialmente 247 
artigos. Após aplicar os critérios de exclusão 
e leitura sistemática dos artigos com vistas ao 
objetivo do estudo, foram obtidos apenas 09 
artigos. Os resultados foram detalhados em 
um quadro contendo 04 colunas: Autor, Título, 
Ano de publicação e Temática. RESULTADOS 
- As estudos realizados nos últimos 05 anos 
focaram basicamente em 03 ações de enfer-
magem voltadas à prevenção de PAVM: Hi-
giene oral, sucção de secreções orofaríngeas e 
manutenção do paciente em decúbito elevado 
no leito. CONCLUSÃO - Sabemos existir várias 
outras intervenções relacionadas à prevenção 
de PAVM, tanto associados à prática da equipe 
de enfermagem quanto à de outras profissões 
da área da saúde. Diante disso, sugerimos a 
realização de novas pesquisas que abranjam 
os outros procedimentos ou condutas, pois 
acreditamos que somente executando esse 
conjunto de medidas será possível reduzir de 
forma consistente este sério problema.
Palavras-chave: Pneumonia nosocomial; Ven-
tilação mecânica; Cuidados de enfermagem.

INTERFERÊNCIA DOS RUÍDOS NO 
DESENVOLVIMENTO DO RN NA 
UNIDADE TERAPIA INTENSIVA 

NEONATAL: UMA BREVE REVISÃO DE 
LITERATURA

Carla Olindina dos Passos Menezes 
(carlinhamenezes.enf@hotmail.com); 
Izaura Porto Oliveira (izaura_porto@

hotmail.com); Derijulie Siqueira de Sousa 
(derijulie@hotmail.com)

O útero materno é o local ideal para o desen-
volvimento do feto, permitindo repouso e sono 
profundo, ele possui uma barreira protetora que 
impede a passagem do som ambiental.Quanto 
menor a idade gestacional, maior a prematu-
ridade e maior a necessidade de cuidados in-
tensivos. Na UTIN, é um local com iluminação 
intensa e continua, além de ser barulhento. 
Quando o RN necessita de cuidados na UTIN, 
ele está exposto a estímulos nociceptivos que 
influenciam diretamente no seu desenvolvimen-
to como dor, estresse, conversas de funcionários 
e procedimentos invasivos dolorosos. Na UTIN, 
são produzidos ruídos que são sons desoorgani-
zados incompativéis com o ouvido humano. O 
presente estudo tem como objetivo Realizar le-
vantamento bibliográfico sobre a influência dos 
ruídos na saúde dos recém nascidos  internados 
em UTI neonatais e elaborar com base na liter-
atura plano de cuidados de enfermagem para 
redução dos ruídos da UTIN. Justifica-se com 
pela necessidade de conhecer a influência dos 
ruídos no crescimento e desenvolvimento de 
RN`s internados em UTI neonatais. Espera-se 
que este trabalho possibilite uma melhor com-
preensão sobre a interferência dos ruídos da 
UTIN no desenvolvimento do RN,  a fim de sub-
sidiar a elaboração de um plano de cuidados de 
Enfermagem voltados a diminuição dos ruídos 
nas unidades de terapia Intensiva Neonatal.

A HUMANIZAÇÃO EM SERVIÇOS 
DE SAÚDE E SEU IMPACTO NA 
RECUPERAÇÃO DE PACIENTES

Ítalo Prado Araújo Helvécio (ítalo.araujo@
live.com); Tamires Santos Correia (tamires_

santoscorreia@hotmail.com); William 
Barreto Gomes (william-gomes1@live.com)

(INTRODUÇÃO) A necessidade da humanização 
em serviços de saúde se dá em função da não 
contemplação de aspectos necessários à aten-
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ção ao paciente, com o objetivo de minimizar 
possíveis falhas relativas ao atendimento de 
pacientes e também às condições de trabalho 
a que é submetido o profissional de saúde. No 
que tange ao atendimento ao paciente, as fal-
has podem acontecer quando não é possível 
estabeler um ambiente de conforto, respeito 
e atenção às necessidades dos pacientes. Em 
todo o Brasil há casos de demora no atendi-
mento, superlotação em salas de hospitais, falta 
de respeito ao paciente como ser humano ou 
más condições de trabalho. A humanização por 
parte dos profissionais de saúde é dificultada 
principalmente quando existem baixos salários, 
pouco incentivo, sobrecarga de atividades e in-
fraestrutura precária no local de trabalho. (OB-
JETIVOS) Objetiva-se com o presente trabalho 
sensibilizar profissionaias de saúde e pacientes 
quanto a prática efetiva da humanização em 
ambientes de atendimento em saúde. (ME-
TODOLOGIA) O presente trabalho foi elaborado 
mediante desenvolvimento de pesquisa qualita-
tiva exploratória. Utilizou-se técnicas para com-
preensão do conteúdo do objeto em estudo, 
através da delimitação do tema, levantamento 
bibliográfico e análise do material colhido. (RE-
SULTADOS) Humanizar um ambiente de aten-
ção a saúde, significa muitas vezes romper com 
a cultura da instituição, fato não muito fácil ou 
rápido de se implementar. Apesar dos avanços 
obtidos com relação à assistência humanizada 
aos pacientes por parte dos profissionais da 
área da saúde, ainda existem muitos  empecil-
hos, principalmente na rede pública, para que 
se chegue ao ideal desejado. Para que haja de 
fato uma cultura de humanização em serviços 
de saúde faz-se necessário a implementação de 
ações planejadas que possam promover mu-
dança de comportamento, tanto coletiva quan-
to individual. Essa ação pode demorar bastante 
tempo para ser efetivada,em sistemas de saúde.

SERINA PROTEASE RECOMBINANTE 
DE CORYNEBACTERIUM 
PSEUDOTUBERCULOSIS 

USADACOMO ANTÍGENO PARA 
DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO DE 

LINFADENITE CASEOSA

Katharina Kelly de Oliveira Gama Silva 
(Graduanda em Biomedicina LBmat/
ITP/UNIT kate_olyver@hotmail.com), 
Daniela Droppa Almeida (Mestre em 
Biotecnologia Industrial LBmat/ITP/

UNIT danieladroppa@gmail.com), Judson 
Wallace Rodrigues da Silva (Mestrando 

em Biotecnologia Industrial LBmat/ITP/
UNIT judsonall_16@hotmail.com), Ioná 

Brito de Jesus (Doutoranda da RENORBIO-
SE em Biotecnologia Industrial LBmat/

ITP/UNIT ionabrito@gmail.com ), 
Caroline de Santana Ferreira (Mestranda 
em Biotecnologia Industrial LBmat/ITP/

UNIT carolferreira_sf@hotmail.com), 
Sibele Borsuk (Universidade Federal de 

Pelotas sibeleborsuk@gmail.com), Adriely 
Maria Oliveira Rocha (Graduanda em 
Biomedicina LBmat/ITP/UNIT adriely_

rocha@msn.com), Mariene Ribeiro 
Amorim (Graduanda em Biomedicina 
LBmat/ITP/UNIT a.rmariene@yahoo.

com.br), Mylka Lafaety Rodrigues Lima 
Graduanda em Farmácia LBmat/ITP/UNIT 
mylkalima@hotmail.com)Francine Ferreira 
Padilha LBmat/ITP/UNIT fpadilha@yahoo.

com), Roberto Meyer (Laboratório de 
Imunologia - Universidade Federal da 

Bahia meyer@ufba.br), Wanessa Lordêlo 
Pedreira Vivas (Doutoranda da RENORBIO-
SE em Biotecnologia Industrial LBmat/ITP/

UNIT wanessa_lordelo@unit.br), Isabel 
Bezerra Lima Verde (Orientadora LBmat/

ITP/UNIT isabel_limaverde@yahoo.com.br)

A linfadenite caseosa (LC) acomete principal-
mente pequenos ruminantes, é uma doen-
ça crônica, infectocontagiosa causada por 
Corynebacterium pseudotuberculosis. Carac-
terizada pela necrose das glândulas linfáticas 
e formação de granulomas, apresenta duas 
formas: a LC externa e a LC interna. Por ser 
uma enfermidade crônica, o animal que não 
apresenta sinais clínicos evidentes pode ser 
um disseminador do microrganismo. Em ca-
sos assintomáticos o diagnóstico sorológico 
seria uma forma de identificação eficaz para 
esses animais infectados. Um dos primeiros 
passos para o desenvolvimento de um teste 
diagnóstico é a escolha certa de um alvo, essa 
é uma etapa primordial para analisar a poten-
cialidade de uma proteína quando se utiliza 
um sistema heterólogo para sua produção 
em larga escala. A corynebacterial protease 
(CP40) é uma proteína de 40kdaltons, expres-
sa pela Corynebacterium pseudotuberculosis, 
que teve sua atividade proteolítica testada e 
seu potencial imunogênico confirmado. O 
ELISA é um teste que permite a detecção de 
anticorpos específicos no plasma sanguíneo e 
um dos fatores para seu sucesso é a natureza 
do antígeno. Desta forma, o objetivo desse 
trabalho foi padronizar e verificar a utilização 
da proteína recombinante (rCP40)  em teste 
de ELISA indireto como diagnóstico para LC, 
visando um método diagnóstico eficiente e 
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economicamente vantajoso para os criadores. 
O potencial imunogênico da proteína recom-
binante foi avaliado e elaborou-se um proto-
colo que estabeleceu medidas que obtiveram 
um melhor resultado do teste de ELISA indi-
reto, que teve por finalidade a quantificação 
do número de anticorpos reativos ao antígeno 
rCP40. Ao fim deste processo demonstrou-
se estatisticamente a atividade imunogênica 
que a proteína possui e confirmou que e é um 
forte candidato a formular um kit diagnóstico 
que seja capaz de identificar com segurança e 
precisão os casos assintomáticos.

UTILIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA PRIME-
BOOST COMO MÉTODO VACINAL 
CONTRA LINFADENITE CASEOSA

Mariene Ribeiro Amorim (Biomedicina 
- UNIT\ mariene.ramorim@gmail.com); 

Judson Wallace Rodrigues da Silva 
(Mestrado em Biotecnologia Industrial 
- UNIT\ judsonall_16@hotmail.com); 

Katharina Kelly de Oliveira Gama Silva 
(Biomedicina - UNIT\kate_olyver@

hotmail.com); Adriely Maria Oliveira 
Rocha (Biomedicina - UNIT\ adriely_
rocha@msn.com); Daniela Droppa 
Almeida (Mestre em Biotecnologia 
Industrial - UNIT\danieladroppa@

gmail.com); Francine Ferreira Padilha 
(Professora e Coordenadora do Mestrado 

em Biotecnologia Industrial - UNIT\ 
fpadilha@yahoo.com); Roberto Meyer 

(Universidade Federal da Bahia\ meyer@
ufba.br); Wanessa Lordêlo Pedreira 
Vivas (Doutorado em Biotecnologia 
- RENORBIO\wanessa_lordelo@unit.
br); Maria Lucila Hernández Macedo 

(Professora do Mestrado em Biotecnologia 
Industrial - UNIT\lucyherma@hotmail.

com); Isabel Bezerra Lima Verde 
(Professora do Mestrado em Biotecnologia 
- UNIT\ isabel_limaverde@yahoo.com.br)

A Corynebacterium pseudotuberculosis é o 
agente etiológico da linfadenite caseosa (LC), 
doença que acomete ovinos e caprinos e que 
leva a inúmeras perdas econômicas, uma 
vez que afeta pele, carne, carcaça, diminui a 
produção de leite e lã e causa subfertilidade. A 
alta prevalência da LC se dá pela resistência da 
bactéria a antibióticos e a certos ambientes. 
Atualmente, o melhor método para o controle 
da LC é a profilaxia, porém as vacinas comer-
ciais além de promoverem baixa proteção se 

tornam dispendiosas devido aos reforços anu-
ais necessários. Por se tratar de uma bactéria 
intracelular facultativa a utilização de proteínas 
recombinantes como método vacinal torna-se 
uma estratégia viável devido ao baixo custo 
e a resposta imune montada frente a esse 
antígeno, visto que é considerado dependen-
te de linfócitos T e os anticorpos atuantes são 
os mais eficazes da resposta humoral possibil-
itando a geração de células de memória. Um 
dos fatores do sucesso da imunização com 
esse tipo de vacina depende, principalmente, 
da natureza do antígeno e assim como a per-
manência do mesmo no organismo. O “prime-
boost¿ (dose inicial-reforço) tem sido bastante 
explorado dentro de um conceito de reforço 
heterólogo, possibilitando o maior contato 
do antígeno com o organismo, aumentando 
a probabilidade de uma resposta imunológica 
eficaz. Diante disso, o intuito desse trabalho 
é utilizar dois alvos recombinantes já conhe-
cidos quanto a sua antigenicidade e imuno-
genicidade para utilizar a estratégia do primer 
boost aumentando a permanência e o contato 
com os antígenos no organismo, propiciando 
uma maior resposta imune contra linfadenite 
caseosa.

COMUNICAÇÃO DA ENFERMAGEM E 
OS USUÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA

Maria Carla Melo de Santana; Isabelle 
Christine Melo Correia dos Santos; Marilia 

Alves Freire; Co-autor: Profª MSc. Carla 
Grasiela Santos de Oliveira

INTRODUÇÃO: A comunicação da equipe de 
enfermagem e os usuários é um tema desa-
fiador devido às diferenças de como este é 
recebido e acolhido. Para o atendimento ser 
integral, o encontro com o usuário deve ser 
orientado pela capacidade do profissional 
de entender o sofrimento que se manifesta 
e o significado mais imediato de suas ações 
e palavras. Nesse contexto, o encontro deve 
ser efetivo, deixar de vigiar e controlar, para 
dar lugar à emancipação, à maior autonomia 
por parte dos sujeitos que sofrem ou que 
podem vir a sofrer (MATTOS, 2008). Portan-
to deve haver singularidade no atendimento 
a cada caso, fazendo com que o usuário se 
sinta singularizado, desfragmentado (PINHEI-
RO; MATTOS, 2006), apresentando brevidade 
na melhora do seu quadro clínico, gerando 
maior satisfação tanto para o usuário quanto 
para o profissional. OBJETIVO: Salientar a im-
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portância da comunicação da enfermagem 
com os usuários através do atendimento sin-
gularizado. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
revisão bibliográfica onde a coleta de dados 
foi de acordo com os descritores: profission-
ais; saúde; usuários; a busca foi realizada na 
base de dados do Scientific Electronic Library 
Online (Scielo). RESULTADOS: Foi observada 
a importância da visão singular da equipe de 
enfermagem com relação ao atendimento do 
usuário, visto que, ao tratar o usuário como 
único no contexto do seu problema, há uma 
maior confiança por parte destes, em suas 
equipes, favorecendo consideravelmente na 
adesão ao tratamento, obtendo como res-
posta melhor prognóstico e maior satisfação, 
tanto da equipe de enfermagem quanto dos 
usuários que utilizam os serviços da unidade 
básica de saúde.

ANÁLISE COMPARATIVA DA 
FAUNA PARASITÁRIA DO ROBALO 
(Centropomus sp.) NOS ESTUÁRIOS 

DO RIO SERGIPE E RIO JAPARATUBA, 
Sergipe, Brasil

Lorena Xavier Conceição Santos - 
lolyxavier@hotmail.com; Natali Oliveira 

Santos Eckert - natalieckert_mma@
hotmail.com; Verónica de Lourdes Sierpe 

Jeraldo veronica_sierpe@hotmail.com

O robalo (Centropomus sp.) é um peixe es-
tuarino, bastante utilizado como recurso 
pesqueiro na costa sergipana e possui im-
portante valor comercial. O presente trabalho 
teve como objetivo realizar o levantamento da 
fauna parasitária do Robalo, provenientes dos 
estuários do Rio Sergipe e do Rio Japaratuba, 
buscando comparar os dados encontrados 
com as condições de saúde ambiental. No pe-
ríodo de abril de 2013 a maio de 2013, foram 
adquiridos 15 exemplares do robalo de pesca-
dores artesanais do Rio São Francisco na altu-
ra da cidade de Brejo Grande e 10 exemplares 
do robalo provenientes do Rio Japaratuba, na 
acidade de Pirambu. Foi realizada a avaliação 
antropométrica, necropsia, coleta e identifi-
cação dos parasitas. Foram encontradas nos 
filamentos branquiais dos peixes oriundos de 
ambos os estuários, as espécies dos ectopar-
asitas Lernanthropus gisleri (copépoda) e o 
Rhabdosynochus spp. (monogenóide). A úni-
ca espécie de endoparasitas encontradas nas 
amostras deste estudo compreende as larvas 
do nematódeo anisaquídeo Hysterothylacium 

sp, tendo como sítio de infecção o estômago 
dos peixes parasitados. Foi possível verifi-
car através de uma análise comparativa que 
a semelhança na fauna parasitária do Robalo 
(Centropomus sp.) das áreas de estudos avali-
adas pode estar associada a antropização no 
entorno dos estuários e aos diversos usos dos 
rios nesta região.
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DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS 
FUNDAMENTAIS PARA OBTENÇÃO 
DAS PROPRIEDADES INTERFACIAIS 

EM EMULSÕES DE PETRÓLEO 
EMPREGANDO TENSIOMETRIA DE 

GOTA PENDENTE

Francisco Carlos Alencar Façanha Júnior - 
junior_facanha92@hotmail.com; Douglas 
Rafael Alves Mendes - douglas_m_alves@

hotmail.com; Iago Fillipe Silva de 
Oliveira; Claudio Dariva; Montserrat 

FortunyHeredia

INTRODUÇÃO: O método de tensiometria de 
gota pendente é uma técnica largamente uti-
lizada para o estudo das atividades interfaciais 
em diversos sistemas, como polímeros, siste-
mas modelos e, em recentes anos, petróleo. As 
propriedades interfaciais obtidas nesta técnica 
determinam, de forma quantitativa e qualita-
tiva, a rigidez do filme interfacial formada pela 
fase contínua (petróleo) e pela fase aquosa 
(água pura ou salobra), que por sua vez, pos-
suem uma estreita relação com a estabilidade 
das emulsões de petróleo. METODOLOGIA: 
Todos os experimentos foram realizados num 
tensiômetro de gota pendente (TRACKER/
TECLIS).Nesta técnica, uma gota é formada em 
uma agulha no formato de U, imersa em uma 
seringa contendo a fase aquosa. O aparato ex-
perimental possui um motor que realiza per-
turbações em torno da área interfacial da gota 
e possui, também, uma câmera que focaliza 
a gota de petróleo inserida no meio aquoso, 
onde a propriedade de tensão interfacial é 
obtida em função do tempo. Para a obten-
ção das propriedades interfaciais (módulo 
dilatacional total), são necessárias realizações 
de perturbações (em forma de oscilações se-
noidais) em torno da área interfacial da gota, 
com frequência e amplitude constantes e pré-
determinadas. A aplicação desta técnica em 
sistemas que envolvem petróleo requer uma 
maior atenção, já que o mesmo apresenta um 
composto escuro e de elevada viscosidade. 
Sendo assim, torna-se necessário realizar um 
estudo prévio criterioso para a escolha dos 
parâmetros iniciais ótimos que serão utiliza-
dos nos ensaios que determinam as proprie-
dades interfaciais. OBJETIVO: O objetivo deste 
trabalho é elaborar uma metodologia para 
obtenção destes parâmetros iniciais e obtê-
los para sistemas envolvendo petróleo. Es-
ses parâmetros iniciais são: volume da gota, 
frequência e amplitude de oscilação. RESUL-
TADOS: Para a obtenção do volume ótimo de 
trabalho, é escolhido o maior volume de gota 

possível (100%) e suas frações: 80%, 60%, 40% 
e 20%. Com estes volumes, são realizados me-
didas de tensão interfacial durante uma hora 
e é feita a análise dos ruídos das medidas. A 
escolha é feita pelo volume com menor ruído. 
Para a escolha da amplitude, são realizados 
testes oscilatórios com amplitudes de 10%, 
8%, 6%, 5%, 4% e 3%, adquirindo valores do 
módulo dilatacional total. É verificada a região 
onde estes valores se mantêm constante e, 
então, é escolhido o menor valor de ampli-
tude nesta região. A escolha da frequência é 
feita através de valores publicados na litera-
tura e, posteriormente, observado a sua in-
fluência nas medidas do módulo dilatacional 
total. Através destes estudos, para um sistema 
petróleo/água pura, foramdeterminados os 
valores de 80% do volume de gota, 6% da área 
interfacial e frequência de 0,1Hz.

 

CONSTRUÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO 
DE UM PROTÓTIPO PARA SÍNTESE 

DE BIODIESEL

Yuri Batista Barros (Engenharia de Petróleo   
PROBITI / UNIT/ yuris-o@hotmail.

com); Marcel Oliveira (PETROBRAS-
UNIT), Paulo Jardel P. Araujo, Renan 

Tavares Figueiredo, Manuela Souza Leite 
(Orientadora   ITP/PEP/UNIT)

A utilização do biodiesel como combustível 
alternativo vem aumentando em todo o mun-
do, por ser renovável, biodegradável e menos 
poluente. No Brasil não seria diferente, hoje 
em dia, se faz obrigatório adição de 5% deste 
combustível ao diesel comum derivado do 
petróleo. Se comparado com o diesel comum, 
o biodiesel possui várias vantagens além das 
ambientais e sociais, a citar o alto ponto de 
fulgor, e apresenta excelente lubricidade en-
tre outros. É um combustível formado por és-
teres de ácidos graxos com um álcool, os mais 
usados são o metanol e o etanol, na presença 
de um catalisador ácido ou básico. A reação 
de produção do biodiesel é conhecida como 
transesterificação, e após esta reação se ob-
tém o biodiesel e o glicerol que é uma sub-
stância empregada nas indústrias e com usos 
farmacêuticos, alimentícios, perfumaria, plásti-
co e muitos outros. Atualmente, todo processo 
industrial tem a necessidade de ser monitora-
do adequadamente e possuir um histórico de 
dados relacionados ao processo. A aquisição 
de dados e monitoramento em tempo real de 
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um processo deve estar aliada a um sistema 
de supervisão ou sistemas supervisórios. Os 
sistemas supervisórios permitem que sejam 
monitoradas e rastreadas informações de um 
processo produtivo ou instalação física. Tais 
informações são coletadas através de equipa-
mentos de aquisição de dados e, em seguida, 
manipuladas, analisadas, armazenadas e, pos-
teriormente, apresentadas ao usuário. Este 
trabalho tem como proposta instrumentar um 
protótipo experimental para transesterificação 
do biodiesel e criar um sistema de supervisão 
de dados, utilizando técnicas
de automação de forma que possibilite fu-
turamente a aplicação e diferentes estraté-
gias de controle para a manutenção de suas 
condições operacionais. Trata-se de um tra-
balho que envolve as etapas de construção e 
automação de um protótipo, mostrando a in-
terdisciplinaridade e a importância do plane-
jamento e projeto na obtenção do sucesso no 
desenvolvimento de um sistema experimental. 
O sistema será composto de instrumentos de 
medição tais como: sensores e transmissores 
de temperatura tipo termopar e Pt100, sen-
sores de vazão, bombas volumétricas, inver-
sores de frequência, resistências elétricas e 
outros. O sistema supervisório para monitora-
mento e aquisição de dados será interconec-
tado com um controlador lógico programável 
(CLP), para monitoramento dos dados em 
tempo real. A interface Homemmáquina será 
desenvolvida através da construção de telas 
de monitoramento em tempo real do compor-
tamento dinâmico e permanente das variáveis 
do sistema. A construção das telas de super-
visão será baseada na utilização de software 
de supervisão e representação do processo. 
A partir do desenvolvimento deste trabalho 
pretende-se obter um sistema de aquisição de 
dados de um protótipo para ser utilizado em 
testes experimentais na área acadêmica e de 
pesquisa científica no que se refere à instru-
mentação e automação de sistemas, controle 
de processos, e produção de biodiesel e uso 
de energias alternativas.

REUSO DE PERFLUORODECALINA 
NA PRODUÇÃO DE ENZIMAS 
LIPOLÍTICAS EM REATOR DE 

MISTURA

A.C. MENEZES / angelis.menezes@gmail.
com; N. M.CONRADO / nathyconrado@

hotmail.com; M. V. M. MATIAS / 
marcusv38@gmail.com; E.S.VIEIRA 

/ erika_souza@terra.com.br; C.M.F. 
SOARES / cleide18@yahoo.com.br; D.P 

SILVA / silvadp@hotmail.com ; A. S. 
LIMA / aslima2001@yahoo.com.br; H.V. 

ALEXANDRE /hofsky@gmail.com

Enzimas são proteínas que agem como cat-
alisadores biológicos e tem como papel fun-
damental o controle metabólico. As enzimas 
hidrolíticas são frequentemente usadas na 
química orgânica. As lipases são amplamente 
encontradas na natureza, podendo ser obtidas 
a partir de fontes animais, vegetais e micro-
bianas que apresentam valiosas aplicações 
biotecnológicas devidas principalmente à 
versatilidade de suas propriedades. O gênero 
Bacillus é atualmente considerado como um 
dos maiores produtores de substancias bio-
tecnológicas. Diversas técnicas de produção 
de lipases têm sido desenvolvidas e aprimo-
radas, entre essas está a fermentação sub-
mersa por ser de fácil execução e apresentar 
rendimento satisfatório. As inúmeras variáveis 
que envolvem o processo de obtenção da en-
zima vão desde a composição do meio (fonte 
de carbono, fonte de nitrogênio, sais e indu-
tores) até as condições operacionais como pH, 
temperatura, agitação e aeração. Um grande 
número de solventes orgânicos pode ser apli-
cado em biorreatores, como alcanos, alcenos, 
ésteres, álcoois, perfluorocarbonetos (PFDs), 
etc. Os PFDs se destacam, pois podem dis-
solver grandes volumes de oxigênio, possuem 
elevada estabilidade química e térmica e são 
líquidos imiscíveis com os sistemas aquosos, 
podendo ser facilmente recuperados após o 
término da batelada.Portanto, o objetivo desse 
estudo foi o reuso da perfluorodecalina utili-
zado como carreador de oxigênio na produção 
de enzimas lipolíticas em reator de mistura 
visando melhorar a transferência de massa. O 
agente biológico utilizado para produção de 
lipase foi Bacillussp. ITP-001, o qual foi manti-
do em tubos de agar nutriente inclinado à 4°C. 
O meio de cultura foi constituído por (%, m/v): 
KH2PO4 (0,1); MgSO4.7H2O (0,05); NaNO3 
(0,3); extrato de levedura (0,6); peptona (0,13) 
e amido (2,0), após 48h foi adicionado óleo de 
coco como indutor da produção de lipase. O 
meio foi inoculado com 10% de inóculo com 
48h de idade, e a fermentação ocorreu em 
biorreator com volume útil de 4,5L contendo 
3,0L de meio sob agitação de 300rpm, aeração 
de 0,5vvm otimizados em trabalho anterior 
pelo grupo, pH 7,0 e temperatura controlada 
a 37oC. No processo de fermentação foi utili-
zado a perfluorodecalina, recuperada do caldo 
fermentado por destilação, e reutilizada após 
segunda recuperação na concentração de 1% 
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para averiguação da capacidade de produção 
de lipase. Foram determinadas a atividade 
lipolítica, as concentrações de amido, massa 
seca (estufa a 105oC) e glicose (método en-
zimático), o KLa foi obtido durante o proces-
so de fermentação pelo método dinâmico.A 
produção de enzima com a adição de 1% de 
PFD foi de 3416,36 U/mL, enquanto que para 
1% de PFD após primeira recuperação foi de 
3341,54 U/mL. Observa-se que o reuso do 
PFD manteve a atividade enzimática em 97,8% 
após primeira recuperação por destilação, não 
alterando assim a atividade lipolítica, o que in-
dica PFD pode ser reutilizado. Para esse pro-
cesso consumo de amido foi de 91,04%.

 

PRATICAS CROMATOGRÁFICA PARA 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO 
SOLO E DE BIOFERTILIZANTES.

Renan Tavares Figueire/renan_figueiredo@
yahoo.com.br; Manuela Santos Leite/

sl.manuela@gmail.com ; Pedro Augusto 
Silva Doria/pedro-doria@hotmail.com; Joyce 

Baracho Lima/joy.baracho@hotmail.com  

(INTRODUÇÃO) A Cromatografia Circular Pla-
na criado por Ehrenfried Pfeiffer em meados 
do século passado (Pinheiro, 2011). Permite 
observar detalhes sobre a cinética da atividade 
enzimática específica durante a fermentação 
ou equilíbrio protéico na formação da maté-
ria orgânica do solo. Método que consiste em 
análise de solo integral, que permite o diag-
nostico e acompanha seu tratamento de for-
ma auto-interpretativa. Para um agricultor que 
depende de um agrônomo, a análise química 
tradicional do solo indica a presença de deter-
minados minerais, o seu pH e porcentagem de 
matéria orgânica, que tem unicamente como 
objetivo, garantir os interesses do comércio 
de fertilizantes industrializados. A cromato-
grafia de solos permite de forma rápida, fácil 
e barata uma leitura pelo próprio agricultor da 
situação de seu solo através do tempo-espaço 
da mesma forma que um pai acompanha o 
crescimento, desenvolvimento, estado de 
saúde física e mental do filho, com capacidade 
de intervenção, quando for necessário (Pin-
heiro, 2011). (METODOLOGIA) Este método 
mostra a qualidade do solo através de cores 
que são atribuídas em três zonas, a Zona Cen-
tral (nela observamos a atividade microbiana; 
quanto maior e mais clara, maior plenitude no 
metabolismo microbiano aeróbico e harmonia 
estrutural), Zona Intermediária (podemos con-

statar a presença ou ausência de minerais no 
solo) quanto mais  rajadas  ou listradas (listras 
essas que vão do centro do papel até a sua 
zona periférica) o solo possuir, mais os min-
erais estão organizados para a nutrição das 
plantas e a Zona Externa ou Periférica (zona 
das proteínas) matérias essenciais para o de-
senvolvimento do solo. O cromatograma leva 
em conta o metabolismo do solo vivo: disponi-
bilidade e eficiência da solubilidade, concen-
tração, constância e qualidade biológica dos 
nutrientes e suas inter-relações. É fundamen-
tal para o melhor direcionamento do manejo 
do solo, garantindo uma boa produção. (RE-
SULTADO E DISCURÇÕES) Os cromatogramas 
preparados e analisados mostraram que é 
possível identificar e corrigir as necessidades 
do solo de uma forma prática e de baixo cus-
to, onde se estudo a estrutura por completo. 
Esse método pode ser utilizado por grandes 
e pequenos agricultores. Foram analisados 
dois tipos de solo e um composto orgânico, 
onde os solos apresentaram estruturas boas, 
porém com uma média atividade microbiana. 
A maior dificuldade para os agricultores uti-
lizarem esse processo é a compra do Nitrato 
de Prata (AgNO3), utilizado para revelar o cro-
matograma. (CONCLUSÃO) Conclui-se que os 
solos estudados podem ser melhorados utili-
zando a compostagem para melhorar as ativi-
dades microbianas e o acréscimo de minerais 
e proteínas, ajudando o solo a sempre man-
ter o seu potencial produtivo. Trata-se de um 
método simples, econômico e acessível para 
a agricultura familiar no monitoramento agro-
ecológico do solo, enfatizando os parâmetros 
bióticos e minerais, assim podendo melhorar 
o cultivo desses agricultores. 

ISOLAMENTO DE COMPOSTOS 
ALIFÁTICOS E AROMÂTICOS 
DE PETRÓLEO BRUTO POR 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA EM 
COLUNA ABERTA.
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(INTRODUÇÃO) O petróleo é constituído de 
uma mistura complexa de hidrocarbonetos 
(podendo chegar a quase 90% da sua com-
posição) com uma quantidade bastante signif-
icativa de isômeros, além de compostos con-
tendo nitrogênio, oxigênio, enxofre, e outros 
heteroátomos que contribuem para a acidez e 
polaridade da matriz oleosa. Os hidrocarbon-
etos saturados são essencialmente apolares e 
isentos de dupla ligação. Fazem parte dessa 
classificação os hidrocarbonetos alifáticos e 
alicíclicos. Os hidrocarbonetos aromáticos são 
os compostos que possuem um ou mais anéis 
aromáticos na sua estrutura, além de radicais 
alquilas e anéis de cicloalcanos-aromáticos. A 
cromatografia líquida é uma técnica de sepa-
ração dessas misturas e tem sido muito usada 
na indústria petroquímica pelo seu favoreci-
mento na identificação dos componentes es-
tudados. Os componentes das amostras são 
distribuídos entre duas fases, uma das quais 
permanece estacionária, enquanto a outra elui 
entre os interstícios ou sobre a superfície da 
fase estacionária. Através da escolha apropria-
da da fase fixa e da fase móvel, além de outras 
variáveis, pode-se fazer com que os compo-
nentes da mistura sejam arrastados ordenada-
mente. Aqueles que interagem pouco com a 
fase fixa são arrastados facilmente e aqueles 
com maior interação ficam mais retidos. (OB-
JETIVO) O presente trabalho tem o objetivo de 
realizar o isolamento dos compostos alifáticos 
e aromáticos de um óleo cru, através da cro-
matografia liquida em coluna aberta, para que 
assim fosse possível realizar uma melhor iden-
tificação desses compostos. (METODOLOGIA) 
Inicialmente, a amostra do óleo bruto foi dis-
solvida em uma pequena quantidade de diclo-
rometano (DCM) e em seguida foi misturada a 
cerca 0,5 gramas de sílica. Para realizar o pré-
fracionamento do óleo bruto, usou-se uma col-
una de vidro aberta empacotada com cerca de 
10 gramas de alumina, ativada em Mufla a 280 
ºC durante 16 horas, e essa fase estacionária 

foi suspensa em n-hexano. Na sequência, a 
amostra foi adicionada pelo topo da coluna e 
eluída em solventes orgânicos. A fração de hi-
drocarbonetos alifáticos foi eluída com cerca 
de 40 mL de Hexano e a fração dos aromáti-
cos foi eluída por aproximadamente 80 mL de 
Tolueno. (RESULTADOS E DISCUSSÕES) Após 
a obtenção dos resultados, verificou-se que 
o procedimento utilizado proporcionou uma 
boa recuperação das fases, com até atingindo 
um percentual de 79%. (CONCLUSÕES) A sep-
aração de misturas contendo substâncias com 
diferentes polaridades através da cromato-
grafia em coluna aberta mostrou-se eficiente 
quanto a separação dos compostos de inter-
esse. Entretanto, as amostras devem ser ana-
lisadas posteriormente para que haja maior 
certeza de que existe somente aquele deter-
minado o composto da mistura analisada.

APLICAÇÃO DE LIPASE IMOBILIZADA 
NA PRESENÇA DE LÍQUIDO IÔNICO 

PRÓTICO PARA PRODUÇÃO DE 
ÉSTERES ETÍLICOS DE ÓLEO DE 
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Uma das alternativas para a substituição dos 
combustíveis fósseis é o biodiesel, que pode 
ser obtido a partir de fontes renováveis, como 
óleos vegetais e gorduras animais. A trans-
esterificação é o método mais simples para 
a transformação de óleos vegetais em com-
bustíveis. A utilização de lipases imobilizadas 
em processos de transesterificação tem po-
tencial para superar os problemas da catálise 
química. Estudos mostram que a presença de 
aditivos durante a imobilização, por exemplo, 
líquido iônico prótico (LIP), pode melhorar as 
propriedades catalíticas das enzimas. O pre-
sente trabalho objetivou aplicar a lipase de 
Thermomyces lanuginosus (LTL) imobilizada 
pelo método sol-gel na presença de líquido 
iônico prótico (LIP) butanoato de N-metilmo-



457Anais 2013
Universidade Tiradentes

CIÊNCIAS EXATAS  E ENGENHARIAS

noetanolamônio (1 % (m/v) com respeito ao 
volume total da reação de imobilização) com 
sobrecarga enzimática por ligação covalente 
(LC) em reações de transesterificação de óleo 
vegetal. Foi investigada a melhor condição 
para transesterificação com 12 h de reação 
e biocatalisador imobilizado em quantidade 
suficiente para fornecer 60 U/g de óleo. As 
variáveis estudadas foram: temperatura (40 a 
70 °C), razão molar óleo:etanol (1:3 a 1:12) e 
adição de água (0 a 4 % (m/m) com respeito à 
massa de óleo). Sob temperatura de 40 ºC, LTL 
imobilizada por LC forneceu conversões em 
torno do 35 %. Na razão molar 1:3, o biocat-
alizador manteve os índices de conversão, e o 
aumento no volume de álcool provocou uma 
diminuição drástica na conversão. Os valores 
de ésteres etílicos formados foi aumentado 
para cerca de 50 % com a adição de 0,5 % de 
água ao meio reacional utilizando razão molar 
óleo:etanol 1:3, 40 °C e 12 h de reação.  

SEAV   SISTEMA EMERGENCIAL PARA 
ACIDENTES VEICULARES

Angelo Garangau Menezes; Claudio de 
Oliveira; angelomenezes_@hotmail.com; 

claudio_oliveira@unit.com.br

Acidentes envolvendo automóveis podem 
variar de uma simples colisão até uma gravís-
sima tragédia.  Em velocidades baixas a prob-
abilidade de vítimas com lesões, escoriações, 
traumas ou mortes, é pouca. Mas ao compa-
rar-se com velocidades altas (normalmente 
acima do permitido), observa-se que a proba-
bilidade de sequelas nesse choque é direta-
mente proporcional. Ao mesmo tempo, per-
cebe-se que ocorrido o acidente, a depender 
da gravidade e intensidade do mesmo, o tipo 
e a velocidade do atendimento podem ser de-
terminantes para a vida dos envolvidos. Uma 
demora de minutos pode acarretar em mortes 
ou sequelas permanentes, bem como um 
chamado desnecessário (ou menos urgente) 
pode custar à vida de outra pessoa envolvida 
em outro acidente mais grave. Em um sim-
ples choque, por exemplo, não é necessário o 
pronto atendimento. Já em um atropelamen-
to ou um acidente de maior proporção pode 
ser necessária a presença de uma unidade de 
emergência, o auxílio de um parente ou até 
mesmo autoridades policiais, ficando essa 
listagem de chamada armazenada e escolhida 
pelo proprietário do veículo. Mas neste caso, 
havendo a presença de alguém consciente, 

cabe a esta pessoa avaliar e tomar a decisão o 
mais rápido possível, realizando à chamada de 
órgão competentes, através de um telefone 
móvel. Em casos de maior gravidade, muitas 
vezes o condutor e os passageiros ou transe-
untes envolvidos, podem não ter condições de 
efetuar o chamado   por estarem inconscientes   
ou incapazes de fazê-lo num tempo eficaz. 
O presente projeto vem buscar uma solução 
envolvendo conhecimentos na engenharia 
de automação e mecatrônica. Aliados aos re-
cursos e tecnologias já existentes, faz-se um 
estudo sobre consequências de acidentes de 
trânsito e medidas a serem tomadas, obser-
vando-se a possibilidade de criar um sistema 
de combinação de sensores que venha a au-
tomatizar esse procedimento, através de um 
circuito envolvendo sensores e módulos como 
entrada, um módulo de chip de telefone celu-
lar como saída e um micro controlador inter-
ligando, processando e controlando os mes-
mos, é possível de identificar a gravidade do 
acidente. Pode-se então acionar o socorro au-
tomaticamente, enviando informações do lo-
cal do acidente para as unidades de emergên-
cia, autoridades competentes e/ou parentes 
próximos dos envolvidos no mesmo. 

PSICOFARMACOLOGIA DO LÍTIO (Li): 
PONTE INTERDISCIPLINAR ENTRE A 

QUÌMICA E A PSICOLOGIA.

magister.qui@bol.com.br/ ; marissol.
psiquiatria@gmail.com

Introdução: A Psicofarmacologia é a disciplina 
( pluridisciplina ), que além de está presente 
em muitos campos do saber   como Psicolo-
gia, Medicina e Química   pode-se dizer que 
é a ciência que trata da relação entre o uso 
de drogas (substâncias psicoativas) e as alter-
ações psíquicas diversas da ordem do humor, 
cognição, comportamento, psicomotricidade 
e personalidade. Desenvolvimento   Interdis-
ciplina e pluridisciplina: Há uma proposta de 
ensino-aprendizagem na disciplina de Psico-
farmacologia   geralmente restrita às gradu-
ações de Medicina e Psicologia   nas demais 
áreas e campo do saber como as licenciatu-
ras, por exemplo. Iniciando em uma perspec-
tiva pluridisciplinar, caminhando para uma 
abordagem interdisciplinar através de grupos 
de estudos; primordialmente com discentes e 
docentes das graduações de Psicologia e Li-
cenciatura em Química. O Carbonato de Lítio 
é usado como estabilizador do humor, é o fár-
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maco de escolha no tratamento do transtorno 
bipolar, acometimento de curso crônico, que 
causa alternância entre períodos de depressão 
e outros de euforia. Indicado tanto nos episó-
dios agudos do humor (euforia ou depressão), 
como na manutenção, com eficácia compro-
vada desde 1954. Seu mecanismo de ação não 
é completamente conhecido, há interferência 
em múltiplos receptores, de neurotransmis-
sores diferentes. O acompanhamento clínico 
próximo do paciente em uso do carbonato de 
lítio é importante, assim como o esclarecimento  
a respeito de sinais de alerta que possam indi-
car o surgimento de efeitos colaterais. A dose 
terapêutica desse fármaco é próxima a dose 
tóxica (dose terapêutica entre 0,8 e 1,2 mEq\l 
e dose tóxica maior que 3 mEq\l). Os principais 
efeitos colaterais são diarréia, náuseas, disfun-
ção da glândula tireóide, insuficiência renal 
aguda, alterações do equilíbrio. È necessário 
dosar a litemia (quantidade de lítio no sangue) 
periodicamente em quem usa tal medicação. 
Existe risco de interação medicamentosa com 
vários outros fármacos. Atualmente, utiliza-se 
o carbonato de lítio também na prevenção do 
suicídio, da depressão grave, geralmente em 
doses mais baixas. Como em toda medicação, 
há riscos e benefícios. Com acompanhamento 
médico adequado, e indicação precisa, o car-
bonato de lítio, é arma preciosa na melhora 
dos sintomas de humor, auxiliando na quali-
dade de vida e reinserção social e ocupacional 
dos pacientes. Metodologia: Através de au-
las expositivas dialógicas com discentes dos 
cursos de Psicologia e Química da Faculdade 
pio Décimo (3 encontros) com conteúdos de 
caráter interdisciplinar em Psicofarmacolo-
gia do Lítio. Também foram feitas atividades 
extra-classes como visitas em CAPS, hospitais, 
farmácias populares e universitárias, além de 
pesquisas na rede virtual sobre o tema. Resul-
tados obtidos: Mesmo com a proposta inter-
disciplinar, as atividades apresentadas pelos 
discentes possuíram caráter multi e pluridisci-
plinar. As discussões, embora interativas, tinha 
suas limitações quanto às atribuições privati-
vas de cada campo do conhecimento (Psicolo-
gia e Química). Considerações finais possíveis: 
Possuindo uma característica interdisciplinar, 
a Psicofarmacologia ainda é ministrada nas 
salas de aula na tipologia  multidisciplinar ; 
pontualmente realizada em práticas pluridis-
ciplinares, tendo como desafio   ainda   em ser 
processada como prática  INTERDISCIPLINAR.

A UTILIZAÇÃO DE MAPA 
CONCEITUAL NO ENSINO DE 
QUÍMICA: UMA ABORDAGEM 

SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
ENVOLVENDO O CONTEÚDO 

SOLUÇÕES.

Éverton da Paz Santos (Estudante de 
Pós-Graduação- (NPGECIMA/UFS)eda-
paz@hotmail.com; José Carlos Menezes 

(Professor de Química   SEED-SE) profjc13@
gmail.com; Givanildo Batista da Silva - 

(Professor de Química   SEED-SE/(CEPHAR-
SE) givanildoufs@hotmail.com; Laudelino 

Luiz Castro Tanajura (Estuande de Pos-
graduação Didática do Ensino Superior 
(FSLF) professorlaudelino@ig.com.br

A forma como a Química é ensinada, pode 
ser uma atitude que torne o aluno capaz de 
entender e enxergar o mundo o qual esta em 
seu convívio como também sobre o seu fun-
cionamento, por outro lado observa-se uma 
difícil compreensão por parte dos alunos em 
relacionar o que aprende na escola ou na sala 
de aula com situações cotidianas, apontando 
às dificuldades inerentes a disciplina no to-
cante ao uso de fórmulas, nomenclaturas e 
cálculos químicos presentes numa gama de 
conteúdos. Nesta perspectiva, observa-se a 
necessidade de repensar sobre uma mediação 
no ensino de Química que contribua com a 
formação do aluno enquanto cidadão e pos-
sam entender as situações problema que os 
cercam, sendo capazes de intervir de forma 
consciente diante de tais questões. Diante 
disso, utilizamos neste trabalho, referencias 
teóricos que corroboram com esta reflexão 
tais como Pinheiro (2005) o qual aponta que 
uma das preocupações do Ensino Médio diz 
respeito à função social desse grau de ensi-
no. É possível verificar que ela está vinculada 
à formação do indivíduo em sociedade, en-
quanto cidadão e Santos e Schnetzler (2010) 
afirmando que os temas de relevância social, 
cuja abordagem procura explicitar as inter-
faces entre a ciência, tecnologia e sociedade e 
desenvolver no aluno habilidades básicas para 
sua participação na sociedade democrática. 
Partindo do pressuposto, este trabalho tem 
como objetivo ressaltar a importância do uso 
de mapas conceituas no ensino de Química, a 
partir do conteúdo  Soluções  relacionando-o 
com questões ambientais especificamente, no 
que diz respeito da poluição do Rio Sergipe. O 
trabalho foi aplicado numa turma de 33 alu-
nos da 2ª série do Ensino Médio no CODAP/
UFS- Colégio de Aplicação da Universidade 
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Federal de Sergipe, os discentes fizeram a 
leitura e análise de textos com um caráter so-
cial sobre a poluição orgânica do Rio Sergipe, 
em seguida, utilizamos o  mapara conceitual 
para otimizar a explanação do conteúdo. Os 
resultados alcançados nessa mediação apon-
tam para um resultado satisfatório, uma vez 
que foi possível perceber a evolução conceit-
ual dos alunos frente às ferramentas utiliza-
das, tornando-se viável ao conteúdo discuti-
do, pois além de abstraírem o conhecimento 
químico fundamentados na ciência, foram in-
stigados a formar seus próprios conceitos com 
situações reais encontradas no seu cotidiano. 
(PRÁTICAS INVESTIGATIVAS)

ENERGIA EÓLICA EM SERGIPE

Gabriela Almeida Ferreira de Araújo 
(Ciências Biológicas-UNIT/caarololinda@
hotmail.com); José Cleverson de Oliveira 

Campos (Ciências Biológicas--UNIT/kinha_
alli@hotmail.com); Elielma Moura(Ciências 
Biológicas--UNIT/larissa.henrique@gmail.

com);  Geísa Ferreira da Silva (Ciências 
Biológicas--UNIT/larissavoliveira@

hotmail.com); Nair Monalisa Cardoso 
Santos (Ciências Biológicas--UNIT/marcus_

alexandre@outlook.com); Raiane Lima 
Silveira (Ciências Biológicas--UNIT/rafaela.

f18@hotmail.com); Maria das Graças da 
Silva Correia(Orientadora, Profª MSc. 

da  disciplina Práticas Investigativas II da 
UNIT, mariag.correia@ig.com.br)

INTRODUÇÃO: A energia obtida eólica é obti-
da através do movimento do ar. Os ventos são 
gerados pela diferença de temperatura da ter-
ra e das águas, das planícies e das montanhas, 
das regiões equatoriais e dos polos do planeta 
Terra. A quantidade de energia disponível var-
ia de acordo com as estações do ano e as ho-
ras do dia. A topografia e a rugosidade do solo 
também apresentam grande influência na dis-
tribuição de frequência de sua ocorrência e de 
sua velocidade em um local. OBJETIVOS: iden-
tificar os pontos principais como, a força dos 
ventos que incide no local para a instalação 
de equipamentos para a geração da energia 
eólica e analisar as consequências da insta-
lação de um parque eólico para a população 
e o meio ambiente. METODOLOGIA: baseou-
se em pesquisa documental e bibliográfica. A 
primeira é realizada a partir de fontes primári-
as, quando os documentos ainda não rece-
beram tratamento analítico e a pesquisa bibli-

ográfica, quando a esta é desenvolvida através 
de material já publicado. RESULTADOS: Entre 
os benefícios da energia eólica são aponta-
dos ser renovável e limpa, a possibilidade de 
aproveitar as áreas do parque eólico como 
zonas de produção agrícola e agropecuária 
e por sua instalação gerar muitos empregos 
contribuindo para o desenvolvimento em suas 
proximidades. Entre suas principais desvanta-
gens são citadas: impacto visual considerável 
e sonoro. O som do vento que bate nas pás 
produzi um ruído constante que pode chegar 
até a marca de cinquenta causam perturbação 
aos habitantes das áreas onde se localizam os 
empreendimentos eólicos, e também à fauna 
local - como, por exemplo, a sua interferên-
cia no processo reprodutivo das tartarugas e 
o impacto sobre as aves do local: principal-
mente pelo choque destas nas pás e efeitos 
desconhecidos sobre a modificação de seus 
comportamentos habituais de migração. O in-
vestimento de capital para a instalação é alto, 
porém as despesas com manutenção são mui-
to pequenas. Existe a tendência de diminuição 
de seus custos com a expansão da tecnolo-
gia. Assim para que ocorresse a instalação do 
Parque Eólico no município Barra dos Coquei-
ros foram realizados estudos como o EIA (Es-
tudo de Impacto Ambiental) /RIMA (Relatório 
de Impacto Ambiental); RCA (Relatório de 
Controle Ambiental) /PCA (Plano de Controle 
Ambiental); RAS (Relatório Ambiental Sim-
plificado), que são exigidos pelos órgãos es-
taduais responsáveis pela atividade de licen-
ciamento ambiental.  Pode-se concluir que as 
vantagens da energia eólica se sobrepõem as 
suas desvantagens, e sua aplicação em Ser-
gipe é promissora, pois este Estado apresenta 
boa incidência de raios solares e de ventos e 
há influência positiva de brisas marinhas na 
climatologia eólica do local.
 



460 Anais 2013
Universidade Tiradentes

CIÊNCIAS EXATAS  E ENGENHARIAS

PRODUÇÃO CONTÍNUA DE 
BIODIESEL ETÍLICO EM MEIO 
PRESSURIZADO UTILIZANDO 
DISTINTOS ÓLEOS DE PALMA

Jesus A. A. (Doutorando PEP/NUESC/
ITP, andalles@yahoo.com.br), Bomfim  

L. (NUESC/ITP, larissabb12@gmail.
com), C.V. Campos (UFRGS, cecilxk@

hotmail.com)  Carvalho R. (NUESC/ITP, 
rodrigo_carvalho_12@hotmail.com),Santos 

A. F. (PEP/UNIT e NUESC/ITP), Egues 
S. (Programa de Pós-graduação em 

Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/
ITP,egues@ibest.com.br), Franceschi 

E. (PEP/UNIT e NUESC/ITP, franceschi.
elton@gmail.com), Fortuny M. (PEP/

UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@yahoo.es), 
Dariva C. (PEP/UNIT e NUESC/ITP, claudio.

dariva@yahoo.com.br).
 
(INTRODUÇÃO) Nos últimos anos a literatura 
tem sido bastante vasta em trabalhos relacio-
nados à produção de biodiesel empregando 
álcoois supercríticos como reagentes/sol-
ventes da reação. As elevadas conversões, 
aliadas à facilidade da purificação do biodiesel 
e a baixa influência da pureza das matérias 
primas (alcoóis e óleos), são as principais 
razões para o sucesso desta técnica. A palma 
é uma planta perene que apresenta vida útil 
longa (20 a 30 anos) e se adapta muito bem 
às regiões norte e nordeste do país.  Dentro 
deste contexto, o presente trabalho busca o 
desenvolvimento de um processo contínuo 
para produção de biodiesel etílico empregan-
do etanol supercrítico e óleo de palma como 
matéria prima. (METODOLOGIA) Etanol P.A. 
(VETEQ) foi utilizado como recebido. O óleo 
de palma empregado nos experimentos foi 
originário da região da Costa do Dendê (Ba-
hia) e extraído por meios distintos (prensagem 
e meio pressurizado (propano como solvente 
a 40°C e 150 bar )) .  Concomitantemente uma 
parte da palma foi pré tratada (degomagem e 
neutralização) com finalidade de avaliar o efei-
to destes compostos no processo de reação. 
Para o presente trabalho as três matérias pri-
ma foram submetidas as mesmas condições 
reacionais em experimentos distintos. Os tes-
tes de produção contínua de biodiesel foram 
realizados em uma unidade de bancada com-
posta de um reator tubular tipo PFR inserido 
no interior de uma estufa com recirculação de 
ar.  A mistura álcool:óleo vegetal (razão mo-
lar 40:1) era continuamente bombeada para 
o interior do reator através de duas bombas 
de deslocamento positivo. Os experimentos 

foram realizados em temperaturas entre 250 
e 350°C, mantendo fixa a pressão em torno 
de 100 bar. Amostras eram retiradas em pe-
ríodos de tempo que variavam de 30 a 60 
minutos para a determinação da conversão 
por cromatografia gasosa. (RESULTADOS E 
DISCUSSÕES) Aos resultados indicaram que 
o tipo de preparo do óleo tem muito pouco 
influência sobre a conversão em ésteres. Tais 
resultados apontam para um processo prom-
issor para a produção contínua de biodiesel 
etílico empregando fluidos pressurizados.  
(CONCLUSÃO) Os resultados mostram que o 
condicionamento da matéria prima não é um 
fator limitante no processo, ou seja, a maté-
ria prima pode ser utilizada sem necessidade 
prévia de tratamento, como ocorre em pro-
cessos convencionais para produção de bio-
diesel. (DISSERTAÇÃO)

O USO DE EPI NA CONSTRUÇÃO 
CIVIL: UMA CONSTANTE LUTA

Andreia Sousa Pereira (Engenharia Civil-
UNIT/deia.gloria@hotmail.com) ; Bruna 
Moraes Bastos (Engenharia Civil-UNIT/

brunamorb@hotmail.com); Clezio Augusto 
Santos ((Engenharia Civil-UNIT/clezio_

augusto@hotmail.com); Diego Silva Souza 
(Engenharia Civil-UNIT/dyego2s@hotmail.

com); Jacomar Guerra Santos Junior 
((Engenharia Civil-UNIT/jgsantosjunior@

hotmail.com); Matheus André Souza 
Pinto (Engenharia Civil-UNIT/matheus_
ads15@hotmail.com); Maria das Graças 
da Silva Correia(Orientadora, Profª MSc. 
da  disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) é destinado à proteção con-
tra riscos potenciais capazes de ameaçar a 
integridade física, a segurança e a saúde do 
trabalhador e, também, prejuízos à empre-
sa. Seu uso deverá ser feito quando não for 
possível tomar medidas que permitam elimi-
nar os riscos do ambiente laboral, ou seja, 
quando as medidas de proteções coletivas 
não forem suficientes. Sabe-se que o uso do 
EPI é obrigatório em vários ramos da indús-
tria, porém muitos colaboradores não fazem 
uso do mesmo alegando certo desconforto 
ao usá-lo. Entre as causas de tantos acidentes 
são citadas: a falta da cultura da prevenção e 
um ritmo de trabalho cada vez “mais denso, 
tenso e intenso”, falta de cultura de preven-
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ção, a desatenção do trabalhador, a improv-
isação, a terceirização ilícita e por fim a falta de 
fiscalização. OBJETIVO: Identificar propostas 
que aumentem a incidência do uso de EPI’s na 
construção civil. METODOLOGIA: Baseou-se 
em Pesquisas Bibliográfica tendo em vista que 
permite o aprimoramento do conhecimento 
sobre determinado tema a partir de material 
já publicado, ou seja, fontes secundárias, as 
quais podem ser livros e artigos científicos. 
RESULTADOS: A indústria da construção civil, 
durante muito tempo, tem sido destaque em 
números de acidentes e mortes do trabalho 
no Brasil. Desde 1995, com a revisão da NR-18, 
empresários, trabalhadores e governo se em-
penham em reverter este quadro com resulta-
dos positivos. Atualmente existe uma norma 
regulamentadora somente para o equipamen-
to de proteção individual, a NR-6. Acredita-se 
que com palestras educativas sobre melhores 
práticas de segurança nas construções e que 
aborde os principais detalhes de como evi-
tar acidentes dentro do canteiro de obras, e, 
talvez, punições dentro da lei, levem os em-
pregados a fazer uso correto do equipamento. 
Investir sempre em novos equipamentos de 
proteção, por parte do empregador, resultará 
em um maior conforto para seus emprega-
dos e, consequentemente, em rentabilidade 
positiva para com a empresa. Assim, estes 
meios de proteção apresentam uma grande 
relevância para uma boa conduta no trabalho, 
protegendo o trabalhador de danos físicos e 
até, indiretamente, danos morais. A prática de 
segurança deve ser realizada em todas as eta-
pas da obra, evitando assim acidentes com o 
impacto de objetos, quedas, ruídos, produtos 
químicos, biológicos e a ergonomia, ou seja, o 
trabalhador está sujeito a danos internos e ex-
ternos ao seu corpo. Pode-se afirmar, portan-
to, que a implantação destes equipamentos 
básicos de proteção possibilita a execução da 
obra de forma segura e sem acidentes, elimi-
nando eventuais pagamentos de indenização 
por acidentes de trabalho, além de proteger 
vidas.
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da  disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br).

INTRODUÇÃO: Equipamento de Proteção Indi-
vidual (EPI) é destinado à proteção contra riscos 
potenciais capazes de ameaçar a integridade 
física, a segurança e a saúde do trabalhador e, 
também, prejuízos à empresa. Seu uso deverá 
ser feito quando não for possível tomar medidas 
que permitam eliminar os riscos do ambiente 
laboral, ou seja, quando as medidas de pro-
teções coletivas não forem suficientes. Sabe-se 
que o uso do EPI é obrigatório em vários ramos 
da indústria, porém muitos colaboradores não 
fazem uso do mesmo alegando certo desconfor-
to ao usá-lo. Entre as causas de tantos acidentes 
são citadas: a falta da cultura da prevenção e um 
ritmo de trabalho cada vez “mais denso, tenso 
e intenso”, falta de cultura de prevenção, a de-
satenção do trabalhador, a improvisação, a ter-
ceirização ilícita e por fim a falta de fiscalização. 
OBJETIVO: Identificar propostas que aumentem 
a incidência do uso de EPI’s na construção civil. 
METODOLOGIA: Baseou-se em Pesquisas Bibli-
ográfica tendo em vista que permite o aprimo-
ramento do conhecimento sobre determinado 
tema a partir de material já publicado, ou seja, 
fontes secundárias, as quais podem ser livros e 
artigos científicos. RESULTADOS: A indústria da 
construção civil, durante muito tempo, tem sido 
destaque em números de acidentes e mortes do 
trabalho no Brasil. Desde 1995, com a revisão da 
NR-18, empresários, trabalhadores e governo se 
empenham em reverter este quadro com resul-
tados positivos. Atualmente existe uma norma 
regulamentadora somente para o equipamento 
de proteção individual, a NR-6. Acredita-se que 
com palestras educativas sobre melhores práti-
cas de segurança nas construções e que aborde 
os principais detalhes de como evitar acidentes 
dentro do canteiro de obras, e, talvez, punições 
dentro da lei, levem os empregados a fazer uso 
correto do equipamento. Investir sempre em 
novos equipamentos de proteção, por parte do 
empregador, resultará em um maior conforto 
para seus empregados e, consequentemente, 
em rentabilidade positiva para com a empresa. 
Assim, estes meios de proteção apresentam 
uma grande relevância para uma boa conduta 
no trabalho, protegendo o trabalhador de da-
nos físicos e até, indiretamente, danos morais. A 
prática de segurança deve ser realizada em todas 
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as etapas da obra, evitando assim acidentes com 
o impacto de objetos, quedas, ruídos, produtos 
químicos, biológicos e a ergonomia, ou seja, o 
trabalhador está sujeito a danos internos e ex-
ternos ao seu corpo. Pode-se afirmar, portanto, 
que a implantação destes equipamentos básicos 
de proteção possibilita a execução da obra de 
forma segura e sem acidentes, eliminando even-
tuais pagamentos de indenização por acidentes 
de trabalho, além de proteger vidas. 

MOBILIDADE URBANA EM ARACAJU-SE

Ingrid Santos de Souza (Engenharia Civil-
UNIT/ingrid22in@hotmail.com); Maria das 
Graças da Silva Correia(Orientadora, Profª 
MSc. da  disciplina Práticas Investigativas 

II da UNIT, mariag.correia@ig.com.br)

INTRODUÇÃO: Mobilidade Urbana é a forma 
como as pessoas se deslocam nas cidades pra 
fazer suas atividades diárias. Com isso, ocorre 
principalmente nos grandes centros urbanos 
a preocupação em oferecer estruturas para 
deslocamento com segurança e agilidade. Na 
prática podem ser utilizados métodos simples, 
tais como, a implantação de calçadas mais lar-
gas, a utilização de ciclovias e melhorias para 
o fluxo do trânsito. Atualmente, os transportes 
individuais estão ganhando cada vez mais 
espaço, devido à facilidade em adquiri-los, 
causando engarrafamentos, que influenciam 
diretamente na qualidade de vida da popu-
lação, seja gastando mais tempo para chegar 
ao trabalho ou/e residência ou mantendo-a 
dentro do carro por horas para percorrer um 
pequeno trecho.  OBJETIVO: Identificar 
propostas aplicadas em Aracaju/Se para que a 
mobilidade urbana tenha agilidade e possibi-
lite melhor qualidade de vida e os problemas 
que estão à espera de enfrentamento. ME-
TODOLOGIA: Constou de Pesquisa Bibliográfi-
ca que permitiu a seleção de artigos científicos 
e outras obras as quais proporcionaram um 
melhor desenvolvimento para o  trabalho.  RE-
SULTADOS: A cidade de Aracaju, cidade turís-
tica que atrai pessoas de vários lugares do país 
devido à tranquilidade e beleza com o aumen-
to da população traz consigo as consequên-
cias da mobilidade urbana. Uma proposta que 
realmente deu certo foi à implantação de um 
sistema integrado de transporte, que atende 
a toda a cidade de Aracaju e a grande Aracaju 
compreendida entre as cidades de São Cris-
tóvão, Socorro e Barra dos Coqueiros, onde 
a partir do momento em que se percebeu o 

grande crescimento do volume de veículos 
na capital, o programa teve que ser insta-
lado para melhor garantir o deslocamento 
dos usuários. Os aracajuanos tem sofrido fre-
quentemente com superlotação, desconforto, 
ônibus sem acesso para os deficientes, tarifas 
cada vez mais altas, horas de espera para em-
barcar e pedestres caminhando por calçadas 
esburacadas, mostra a verdadeira realidade do 
transporte público da cidade de Aracaju. No 
entanto, analisando de forma mais aprofunda-
da, o trânsito e o transporte coletivo não são 
as únicas questões debatidas pelos usuários 
dos meios de transporte da cidade de Aracaju. 
Milhares de pessoas que transitam pelos ter-
minais de integração, convivem com situações 
de precariedade, com banheiros sujos, falta de 
iluminação e manutenção, além de conviver-
em com ferrugem, pinturas mal acabadas, fal-
ta de segurança e a falta de pontualidade nas 
linhas dos ônibus. Em meio a essas discussões, 
de mobilidade e segurança, a única solução 
para esse tipo de problema seria a criação de 
políticas públicas que garantam o incentivo e 
a qualidade do transporte público, além da fis-
calização da própria população para um trân-
sito com maior mobilidade.

REFINO DE PETRÓLEO: GASOLINA E 
MEIO AMBIENTE

Elsa Pereira (Engenharia de Petróleo-
UNIT/);Allana Almeida Ribeiro (Engenharia 

de Petróleo-UNIT/allana_r@hotmail.
com); Rogério Silva Rocha (Engenharia 

de Petróleo-UNIT/rogerio_silro@
hotmail.com);Maria das Graças da Silva 

Correia(Orientadora, ProfªMSc. da  
disciplina Práticas Investigativas II da 

UNIT, mariag.correia@ig.com.br)

INTRODUÇÃO:A justificativa para a escolha 
deste tema foi devido a que à medida que o 
mundo evolui, o consumo de energia aumen-
ta cada vez mais levando ao crescimento de 
consumo de derivados de petróleo . Por isto 
tratar acerca de processos de refino, um dos 
seus principais derivados e os riscos ambien-
tais causados, levando em consideração que 
nos últimos anos tem ocorrido o aumento das 
restrições ambientais referentes às atividades 
petroleiras. OBJETIVO: Este estudo teve como 
objetivo constatar a grande a dependência de 
combustíveis fósseis como o petróleo para 
a obtenção da maior parte da energia que é 
consumida. METODOLOGIA: Constou de pes-
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quisa bibliográfica em materiais impressos, em 
sites e indicados por docente da disciplina e 
outros professores do curso.RESULTADOS:Os 
processos de refino são variados e complexos, 
dividindo-se em três etapas gerais. O proces-
so de separação, sendo o primeiro, divide-se 
em dois estágios fundamentais, a destilação 
atmosférica e a vácuo. O segundo, denomi-
nado processos de conversão tem natureza 
química, como craqueamento térmico e o 
craqueamento catalítico. E por fim, os proces-
sos de tratamento têm por finalidade retirar 
dos derivados obtidos as substâncias consid-
eradas impróprias por meio de sub-processos. 
Os derivados de petróleo compreendem uma 
gama variada de produtos. Um dos princi-
pais, considerados mais usados no cotidiano 
é a gasolina, que evoluiu para atender às de-
mandas de qualidade ambiental, e não apenas 
de desempenho.O petróleo é de extrema im-
portância para o desenvolvimento dos países, 
por ser um combustível e uma matéria prima 
de versatilidade imbatível, mas não há como 
negar que é uma fonte de poluição prejudicial 
a toda biosfera. Uma refinaria é responsável 
pela emissão de muitos poluentes. Vazamen-
tos de petróleo prejudicam de forma intensa e 
duradoura a vida marinha, por exemplo. Diante 
dos potenciais riscos estão sendo realizadas 
pesquisas direcionadas ao desenvolvimento 
de novas tecnologias de proteção ambiental. 
A legislação acerca destas questões é bem re-
cente e ainda há muito a ser feito. 

ESTUDO PARA A DETERMINAÇÃO 
DO TEMPO DE RESIDÊNCIA (DTR) EM 

REATOR FOTO-ELETROQUÍMICO

otavioleite@hotmail.com, katlinbarrios@
gmail.com,ebcavalcanti@gmail.com

Os processos oxidativos avançados (POA) e o 
uso de seus reatores são exaustivamente es-
tudados para utilização em diversos processos 
de produção industrial, assim como no trata-
mento dos efluentes domésticos e industriais. 
O comportamento das espécies químicas den-
tro do reator é um dos principais fatores re-
sponsáveis pelo rendimento das reações, para 
a caracterização do reator é necessário encon-
trar um modelo da distribuição do tempo de 
residência. Para obter o conhecimento prévio 
do escoamento do reator foto-eletroquímico 
proposto para o tratamento de efluentes pelo 
LTRE/ITP, foi determinado o tempo médio de 
residência, o espalhamento da distribuição 

e a assimetria do escoamento em 4 vazões 
volumétricas diferentes, QV (100, 200, 300, 
400 L h-1), para escolher a vazão  ideal para o 
tratamento de efluentes gerada pelo processo 
de biocombustível por transesterificação do 
óleo.O objetivo do trabalho foi caracterizar o 
reator foto-eletroquímico proposto através do 
estudo de distribuição do tempo de residência 
(DTR) e determinar a melhor condição hidrod-
inâmica.Foi utilizado um reator de fluxo do 
tipo pistonado. O reator possui eletrodos em 
formato cilíndrico dispostos de forma concên-
trica com altura de 480 mm, diâmetro externo 
do vaso do reator de 100 mm, onde o ânodo 
tipo DSA (DeNora@), 60mm de diâmetro. O 
cátodo constituído de aço inox 316 perfurado 
com 80mm de diâmetro. A lâmpada de luz UV 
se encontrava abrigada no interior de uma 
camisa de quartzo posicionada no eixo lon-
gitudinal, no interior do reator. O volume do 
reator foi de 3 L. A alimentação do sistema foi 
feita com água, de forma que fosse possível 
variar a vazão volumétrica que era monito-
rada por um rotâmetro. O traçador escolhido 
foi o cloreto de sódio (NaCl) com uma con-
centração de 3 mol L-¹ e o volume injetado 
foi de 5 mL. Baseado nos dados registrados, 
foi possível obter uma série de curvas, que 
representam a concentração do traçador ao 
longo do tempo, e assim, determinar que as 
Qv 300 e 400 L h-1 apresentaram os menores 
desvios das médias dos tempos de residên-
cia, indicando assim menor espalhamento da 
concentração do traçador ao longo do tempo. 
Foi possível observar que o tempo médio de 
residência foi de 36,12 e 27,04 s para 300 e 400 
L h-1 respectivamente. Foi constatado que o 
reator pode trabalhar com Qv de 300 e 400 L 
h-1 pois possuem as menores zonas mortas 
entre as 4 Qv estudadas. Nas vazões indicadas 
o reator apresenta um comportamento próx-
imo ao modelo pistonado, em quanto que 
as Qv100 e 200 L h-1  afastam-se do modelo 
proposto apresentando um espalhamento in-
termediário da mistura das espécies químicas.
 

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO 
OXIDATIVO AVANÇADO H2O2/UV 

PARA A DEGRADAÇÃO DO CORANTE 
AZUL DE INDANTRENO

Caio Vinícius da Silva Almeida (Graduação 
em Engenharia de Petróleo  UNIT e 

LEN/ITP, caioalmeida2006@hotmail.
com), Matheus Macedo (Graduação em 
Engenharia Mecatrônica  UNIT e LEN/
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ITP, teusmacedo@msn.com), Katlin 
IvonBarrios Eguiluz (PEP/UNIT e LEN/

ITP, katlinbarrios@gmail.com), Giancarlo 
Richard Salazar Banda (PEP/UNIT e LEN/

ITP, Giancarlo_richard@itp.org.br), 
Daniel Delgado Queissada (ITP e UNIT, 

queissada@gmail.com).

Atualmente, os corantes utilizados na in-
dústria têxtil exigem especial atenção, uma 
vez que a sua persistência no meio hídrico, 
mesmo após o tratamento dos efluentes, tem 
provocado sérios problemas ambientais. Em 
função das deficiências apresentadas pelos 
sistemas convencionais de tratamento, novas 
alternativas integradas de tratamento têm 
sido regularmente propostas, entre as alterna-
tivas, os POAs apresentam a vantagem de ser-
em tratamentos destrutivos1. Neste trabalho 
pretende-se otimizar o tratamento oxidativo 
avançado via UV/H2O2 de soluções contendo 
o corante azul de indantreno, variando, ini-
cialmente, a temperatura e a concentração de 
H2O2. Todos os experimentos utilizando o sis-
tema UV/H2O2 foram realizados em um rea-
tor fotoquímico com capacidade de 0,5 L com 
camisa de refrigeração e operado em modo 
de batelada. A fonte de radiação foi uma lâm-
pada a vapor de mercúrio (125 W, sem o bulbo 
protetor), protegida da solução por um bulbo 
de quartzo. Todos os tratamentos decorre-
ram com uma agitação, provida por um agi-
tador magnético e oxigenação através de um 
compressor de ar. As variantes do tratamento 
foram a temperatura (30 e 40 ºC) mantida pela 
camisa de refrigeração, o pH 7 ajustado por 
HCl ou NaOH e a concentração de H2O2 (500, 
1000 e 1500 mgL-1). O tempo de tratamento 
foi fixado em 60 minutos. Após o tratamento 
da amostra, foi realizada a determinação da 
DQO Observou-se que o aumento da concen-
tração de peróxido de hidrogênio na solução 
aumenta a eficácia na redução da DQO. Com 
isso, obteve-se uma redução na DQO de 
93,6% para o pH 7 utilizando [1500 mgL-1] de 
H2O2 à 40 ºC, e 90,2% para o mesmo pH e 
concentração de H2O2 à 30 ºC. Observou-se 
que a temperatura não teve um efeito signifi-
cativo na fotólise do peróxido de hidrogênio, 
porém constatou-se um pequeno aumento na 
eficiência do sistema com o aumento da  tem-
peratura. Assim, o POA H2O2/UV mostrou-se 
eficaz na degradação e remoção de cor do 
corante azul de indantreno. Os resultados 
também mostraram que a variação de tem-
peratura pouco contribuiu com o aumento da 
fotólise do peróxido de hidrogênio. (PROBIC) 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E FÍSICO-
QUÍMICA DA POLPA E DO PÓ 

LIOFILIZADO DE JENIPAPO (Genipa 
americana L.)

L. L. A. SOUZA1, R. F. de SANTANA2 
, I. A. REIS1, A. dos S. BARBOSA1, 

C.M.F. SOARES1,2, A. S. LIMA1,2 , H.V. 
ALEXANDRE1 (lorennagm@gmail.com)

O jenipapo (Genipa americana L.) é uma fruta 
do cerrado que pertence à família Rubiaceae 
e é de grande importância para as pesquisas 
cientificas, pois tem destaque pelo seu sabor 
exótico, valor nutritivo e conteúdo de com-
postos funcionais. O seu fruto é constituído 
por uma casca mole de cor parda, com textu-
ra enrugada e espessura fina, uma polpa de 
cheiro marcante e seu sabor é doce acidulado; 
as suas sementes são achatadas e numero-
sas. A caracterização física do jenipapo tem 
relação com sua parte externa (coloração, 
casca, forma e tamanho), em que diversos 
fatores influenciam nessa característica, os 
quais se destacam a constituição genética, 
condições climáticas, tratos culturais e trata-
mento pós-colheita. No caso dos parâmetros 
físico-químicos, além de caracterizar a matéria 
prima, são utilizados no controle da qualidade 
do produto final. O conhecimento da com-
posição físico-química, bioquímica, nutricional 
e física é essencial para se avaliar a qualidade 
do produto a ser industrializado. O objetivo 
do processamento de alimentos é convertê-
los em produtos mais estáveis que possam ser 
estocados por longos períodos, tendo como 
técnicas mais importantes o congelamento e a 
desidratação. Entre as diversas técnicas de de-
sidratação existentes, a liofilização, é um pro-
cesso eficiente aonde existe a contração do 
produto, em que a disponibilidade de água no 
alimento é reduzida, dificultando a atividade 
enzimática, deteriorações de origem físico-
químicas e crescimento microbiano. A água 
nos alimentos pode ser avaliada e medida por 
meio do estudo da atividade de água, que é, 
de maneira geral, a avaliação da quantidade 
de água livre ou ativa contida no alimento. O 
presente trabalho teve como objetivo carac-
terizar a polpa in natura e liofilizada do fruto 
do jenipapo e determinar a curva de dessor-
ção da polpa in natura a fim de se conhecer 
os valores de umidade de equilíbrio, obtidas 
através do método gravimétrico estático, na 
temperatura ambiente (&#61504; 25 ºC). Com 
a polpa de jenipapo no estado de maturação 
de vez foi feita a desidratação através do pro-
cesso de liofilização. A polpa in natura e o pó 
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obtido foram caracterizados quanto às pro-
priedades físico-químicas (pH, cinzas, acidez, 
umidade e atividade de água). Os jenipapos 
apresentaram como principais características 
físicas, formato arredondado a ligeiramente 
ovalado, com peso médio de 149,33g. As de-
terminações revelaram que a polpa do jeni-
papo apresenta características físico-químicas 
consideradas desejáveis pelas agroindústrias 
de processamento de polpa de frutas, com 
valores médios para umidade de 78,4%, pH 
de 3,24, acidez 27,1%, cinzas 1,2%, aw 0,943. 
Para o jenipapo liofilizado os valores médios 
obtidos para umidade, pH, acidez, cinzas e aw 
foram 15,20%, 3,36, 10,3%, 4,8% e 0,272, re-
spectivamente. Verificou-se que a umidade de 
equilíbrio (Ueq) aumenta com o aumento da 
atividade de água (aw). (PROBIC) 

SÍNTESE DE MATERIAIS HÍBRIDOS 
ORGÂNICO-INORGÂNICOS 

ASSISTIDA POR IRRADIAÇÃO 
MICRO-ONDAS

Oliveira, M ; Conto, J. F; Carvalho, A. S; 
Brandao, T; Campos, K. V; Egues, S. M. S. 

(marilia-oliveiras@hotmail.com)

O desenvolvimento da ciência dos materi-
ais apresenta importante contribuição para o 
avanço da tecnologia. A possibilidade de pro-
duzir novos compostos que combinem ma-
teriais orgânicos e inorgânicos para melhora-
mento de propriedades, ou mesmo para obter 
propriedades diferenciadas e únicas, tem se 
tornado atrativo nos estudos da ciência dos 
materiais. Quando grupos orgânicos eletro-
nicamente carregados, são ligados na super-
fície da sílica, os materiais resultantes podem 
agir como trocadores iônicos, o que permite o 
uso como adsorventes seletivos. Além disso, a 
funcionalização da matriz de sílica com grupos 
orgânicos apresentam algumas propriedades 
interessantes como estabilidade térmica e re-
sistência a pressão. Sintetizar o material híbri-
do orgânico-inorgânico.  Estudar as variáveis 
do processo de síntese como: quantidade mo-
lar, temperatura e tempo de funcionalização 
do composto orgânico. Caracterizar os ma-
teriais, através da análise textural  adsorção-
dessorção de N2 e análise química  análise 
elementar (CHN) e FT-IR. Na primeira etapa 
foi feita a síntese da matriz de sílica usando-se 
o método sol-gel. Nessa etapa utilizaram-se 
como reagentes precursores tetraetilortosili-
cato (TEOS, Aldrich) e 3-cloropropiltrimetox-

isilano (CPTMS, Aldrich. Primeiramente, foi re-
alizada a pré-hidrólise do TEOS, em seguida, 
a amostra foi irradiada no reator micro-ondas 
por 1 h a 40 °C e 300 W de potência, sob agi-
tação vigorosa. Seguiu-se a adição de CPTMS 
e 1 mL de água destilada contendo gotas de 
HF. A mistura foi colocada novamente no rea-
tor micro-ondas e mantida sob agitação a 300 
W de potência em três temperaturas (40, 60 e 
80 °C) e tempos diferentes (10, 25 e 40 min). 
O xerogel obtido foi macerado e o pó foi la-
vado com etanol em extrator Soxhlet por 24 h 
e, posteriormente, seco em estufa a 80 °C para 
remover todo solvente residual. Na segunda 
etapa foi realizada a reação de impregnação 
do grupo orgânico iônico, o cloreto de imi-
dazólio (Aldrich), utilizando-se a sílica silani-
zada obtida na primeira etapa. Esse material 
será imerso em uma solução do cloreto de im-
idazólio em tolueno (2,5 mol L-1) e irradiada 
por micro-ondas a 300 W, variando-se o tem-
po de reação (10, 25 e 40 min) e temperatura 
(40, 60 e 80 C). O sólido resultante foi sepa-
rado e purificado utilizando a extração Soxhlet 
com solvente. Através da análise elementar 
CHN, verificou-se que as quantidades de car-
bono e hidrogênio encontradas nas amostras 
foram similares, sugerindo que a quantidade 
de agente silano ligada na superfície da sílica 
não foi muito influenciada pela mudança de 
temperatura ou o tempo de exposição à ir-
radiação micro-ondas. A sílica (80 °C por 40 
min), gelificou ainda no reator micro-ondas. 
Esse resultado prévio é satisfatório, já que no 
processo de sol-gel sem a utilização da irra-
diação micro-ondas, e até mesmo nas outras 
amostras obtida via micro-ondas, a gelificação 
leva dias para ocorrer. Em métodos de síntese 
que utilizam chapa de aquecimento o pro-
cesso de gelificação pode levar dias para ac-
ontecer, isso mostra que esse método é mais 
eficiente que o convencional. (PROBIC)

SEPARAÇÃO DE COMPOSTOS 
ORGÂNICOS SULFURADOS EM 
PETRÓLEO BRUTO UTILIZANDO 

CROMATOGRAFIA POR TROCA DE 
LIGANTE.

Mayara Paes de Brito (Graduação em 
Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/

ITP, mayara.paes@globo.com), Elisângela 
Batista da Silva (Programa de Pós-graduação 

em Engenharia de Processos/UNIT e 
NUESC/ITP, zanelibatista@hotmail.com.

br), Milson dos Santos Barbosa (Graduação 
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em Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/
ITP, barbosamilson@hotmail.com), Cláudio 

Dariva (Programa de Pós-graduação em 
Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/

ITP, Claudio.dariva@yahoo.com.br ), Elton 
Franceschi (Programa de Pós-graduação 

em Engenharia de Processos/UNIT e 
NUESC/ITP, eltonfranceschi@itp.org.br), 

Montserrat Fortuny Heredia (Programa de 
Pós-graduação em Engenharia de Processos/

UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@yahoo.es), 
Maria Cecília Vaz de Campos (Programa de 

Pós-graduação em Engenharia de Processos/
UNIT e NUESC/ITP, cecilxk@hotmail.com), 

Alexandre Ferreira Santos (Programa de Pós-
graduação em Engenharia de Processos/UNIT 

e NUESC/ITP, alexfsantos@hotmail.com).

(INTRODUÇÃO) A composição química do 
petróleo bruto ou de suas frações permite a 
compreensão e o estudo de formas de pro-
cessamento mais eficientes, visando sempre 
o melhor aproveitamento deste recurso não 
renovável. Compostos sulfurados estão entre 
os mais importantes contaminantes encontra-
dos no petróleo, sendo o enxofre o heteroá-
tomo presente em maior proporção na quase 
totalidade dos petróleos. O isolamento dos 
compostos sulfurados do petróleo e produtos 
derivados, ou de frações pesadas do mesmo 
é uma etapa crítica e essencial para carac-
terização destes compostos. A caracterização 
é importante para que se possa conhecer a 
natureza destes sulfurados e, Consequente-
mente, diminuir a presença de compostos sul-
furados de petróleo (OSC) nos combustíveis. 
(OBJETIVO) O objetivo deste trabalho é a 
separação e identificação de OSC encontrados 
no petróleo, tanto no que diz respeito à sepa-
ração dos OSC de interferentes, como também 
no que tange a separação dos OSC uns dos 
outros. (METODOLOGIA) Para o fracionamen-
to do petróleo bruto, a amostra foi dissolvida 
em pequena quantidade de diclorometano 
(DCM), sendo esta solução misturada a 0,5 g 
de sílica ou alumina, em seguida a amostra foi 
eluida com solventes orgânicos (Hexano e Tol-
ueno) objetivando a separação dos alifáticos e 
aromáticos. Na sequência, o DCM foi evapo-
rado a temperatura ambiente e a mistura seca 
foi adicionada ao topo da coluna. Para a sepa-
ração dos OSC foi empregada a cromatografia 
por troca de ligante (LEC) usando cloreto de 
paládio adsorvido na superfície da sílica gel 
(PdII  SG). Para o fracionamento dos compos-
tos sulfurados com a fase PdII  SG e a fração 
dos aromáticos proveniente do procedimento 
anterior. Os PAH foram eluídos com 30 ml da 
mistura n-hexano/clorofórmio na proporção 

1:1(v/v), os PAHS foram eluídos com 50 ml de 
n-hexano/clorofórmio e os compostos policí-
clicos sulfurados (SPAC) com 100 ml de éter 
etílico/clorofórmio 1:9. Nesta última fração, 
OSC mais polares eluem complexados ao pa-
ládio, sendo que a destruição destes complex-
os foi realizada pela adição de 50 µl de dieti-
lamina, havendo posterior redução de volume 
da amostra a aproximadamente 0,5 ml. Esse 
material é submetido à eluição com 50 ml de 
benzeno em uma nova coluna contendo 10g 
de alumina neutra. (RESULTADOS) Os resulta-
dos obtidos comprovam que a metodologia 
utilizada proporciona uma boa recuperação 
das fases, atingindo um percentual de 64%. 
(CONCLUSÕES) A escolha da fase estacionaria 
é de grande importância para o sucesso de 
uma análise cromatográfica, portanto a fase 
utilizada neste trabalho mostrou-se efetiva 
quanto à separação dos OSC. (PROBIC)

OBTENÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA COM 
REMOÇÃO PARCIAL DE LACTOSE

Rafaela de Almeida Santos (Curso de 
Farmácia - UNIT - LPA/ITP/UNIT, rapha_
almeidas@hotmail.com); Acenini Lima 
Balieiro (Doutorado em Engenharia de 

Processos-LPA/ITP/UNIT, aceninibalieiro@
yahoo.com.br); Álvaro Silva Lima (LPA/

ITP/UNIT, alvaro_lima@itp.org.br); Cleide 
Mara Faria Soares (LPA/ITP/UNIT, cleide_

mara@itp.org.br)

A lactose é um dissacarídeo composto por 
glicose e galactose, sintetizado exclusiva-
mente por glândulas mamárias pela maioria 
dos mamíferos. No Brasil, cerca de 25 a 30% 
da população apresenta algum grau de intol-
erância a lactose, este distúrbio trata-se da in-
capacidade do organismo de digerir a lactose, 
resultado da deficiência ou ausência da enzi-
ma lactose, procurando na literatura e no mer-
cado vimos que existe poucos produtos para 
alimentação da população com baixo teor de 
lactose mesmo sendo uma população signifi-
cativa. O objetivo deste trabalho foi à obten-
ção de bebida láctea produzida com leite com 
baixo teor de lactose saborizadas com polpa 
da mangaba utilizando grãos de kefir. Foram 
preparadas colunas de adsorção utilizando os 
adsorventes matriz pura e polímero impresso 
molecularmente para obtenção de leite com 
baixo teor de lactose. Desta forma, foram 
elaborados 3 tipos de bebida láctea em difer-
entes condições, sendo elas: leite MP, leite PIM 
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e leite INTEGRAL. Foram realizadas análises 
físico-químicas (acidez, pH, proteínas, lipídeos, 
açúcares, carboidratos, cinzas e umidade) com 
objetivo de avaliar a composição centesimal 
do produto que apresentou a melhor acei-
tação. Além disso, foram realizadas análises 
microbiológicas dos produtos e verificou-se 
que estes atenderam aos parâmetros propos-
tos pela legislação brasileira vigente, que são 
10 NMP/g de coliformes termotolerantes, 102 
NMP/g coliformes totais e Salmonella Ause-
nte, respectivamente (BRASIL, 2001).  A bebida 
láctea obtida a partir de leite com remoção de 
lactose através da matriz pura apresentou aci-
dez total titulável de 1,02,  pH 6,28, proteínas 
1,81%, lipídios 2,08% e umidade 81%. Dentre 
os produtos obtidos, o que apresentou melhor 
resultado na análise sensorial e na intenção de 
compra foi à bebida láctea com remoção par-
cial de lactose saborizada com mangaba utili-
zando a matriz pura, na qual cerca de 80% dos 
provadores indicaram que comprariam o novo 
produto. (PROBIC)

ESTUDO DA ADSORÇÃO DO AZUL 
DE METILENO SOBRE CARVÃO DE 

MESOCARPO DO COCO VERDE 
ASSISTIDA POR ULTRASSOM

Anne R.T. Cardoso/anne_stelle@hotmail.
com;  Jamilly A.S Barros; Silvia M. Egues; 

Laiza C. Krause

INTRODUÇÃO: O desenvolvimento das ativi-
dades industriais e agrícolas das últimas déca-
das tem sido um dos principais responsáveis 
pela contaminação do meio ambiente, seja 
devido à negligência do tratamento dos seus 
efluentes ou mesmo por acidentes cada vez 
mais frequentes que propiciam o lançamento 
de muitos poluentes numa quantidade muito 
maior do que aquela que seria natural. A par-
tir dessa problemática surgiu a necessidade 
de procurar materiais que possam ser utili-
zados como adsorventes para eliminação de 
contaminantes em efluentes aquosos, dentre 
eles o que mais destaca-se é o carvão ativado 
que apresenta excelentes características ad-
sorventes, sendo usado em uma grande varie-
dade de processos, tais como filtração, purifi-
cação, desodorização e separação. OBJETIVO: 
Verificar a viabilidade de uso do resíduo da 
pirólise  do mesocarpo do coco verde (carvão 
vegetal) como bioadsorvente do corante azul 
de metileno em solução aquosa, investigando 
os efeitos do ultrassom no processo de adsor-

ção. METODOLOGIA: O carvão foi inicialmente 
macerado e pré-tratado com lavagem com 
água destilada (solvente polar) e com diclo-
rometano (solvente apolar) com auxílio de ul-
trassom, para remover impurezas restantes do 
processo de pirólise. O sólido foi secado em 
estufa a 100ºC por 2 horas. O azul de metileno 
foi escolhido como adsorvato devido à sua fa-
cilidade de manuseio e de análise por espec-
trofotometria no UV-Vis. O estudo de adsor-
ção foi feito em banho finito em frascos âmbar 
mergulhados em banho de ultrassom (40 kHz 
e 120 W) com controle de temperatura. A 
eficiência da remoção do corante foi avaliada 
por espectrofotometria no UV-Visível e foram 
avaliadas as variáveis concentração inicial do 
corante (Co = 2-12 mg/L), dosagem do de 
adsorvente (0,25-2 g/L), tempo de contato de 
(0-1 h), pH (2-12) e temperatura (25-55 °C). 
Todas as análises foram realizadas em dupli-
cata. RESULTADOS: Os resultados obtidos até 
este momento mostraram que o carvão foi ca-
paz de remover o corante da solução aquosa 
com sucesso e o equilíbrio foi alcançado em 
aproximadamente 15 min. A capacidade de 
adsorção não foi significativamente influen-
ciada pela massa do adsorvente na faixa estu-
dada e decidiu-se utilizar uma dosagem de 1,0 
g/L em todos os experimentos. Observou-se 
que o pH teve efeito marcante na capacidade 
de adsorção e a maior adsorção ocorreu em 
pH 5,0 resultando numa adsorção de 10 mg/L. 
Encontram-se em andamento experimentos 
para obtenção de isotermas de adsorção com 
diferentes concentrações iniciais de corante a 
diferentes temperaturas. (PROBIC)

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE 
MICROESFERAS MESOPOROSAS DE 
QUITOSANA VIA MOLDE À BASE DE 
NANOPARTÍCULAS DE PRATA PARA 

APLICAÇÃO EM BIOPROCESSOS E 
CARREAMENTO DE FÁRMACOS.

Professor/Orientador: Luiz Pereira da 
Costa (lupeco7@hotmail.com) Aluno 

Bolsista: Allefe Augusto Dantas de Jesus

A presente proposta se refere à preparação e 
caracterização de microesferas mesoporosas 
de quitosana, a partir da síntese simultânea 
de nanopartículas de prata aprisionadas no 
hidrogel preparado e posterior retirada das 
mesmas. O material assim obtido preserva a 
biocompatibilidade da quitosana, gerando 
mesoporos passiveis de encapsular moléculas 
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diversas com potencial aplicação no carrea-
meno de fármacos e imobilização enzimática 
para aplicação em biocatálise. A proposta 
inclui também a busca por metodologias de 
síntese de nanopartículas poliméricas com 
propriedades desejáveis para aplicação nessa 
área, porém mais desafiadoras no contexto 
desse projeto. A síntese de microesferas de 
quitosana é algo bem relatado na literatura, 
no entanto o controle efetivo de porosidade 
ainda representa um desafio, considerando 
que vários fatores concorrem na síntese re-
produtível e mesmo em grande escala. Di-
ante disto, a presente proposta se refere à 
obtenção de microesferas mesoporosas de 
quitosana que se mostrem adequadas à en-
capsulação de moléculas com potencial apli-
cação na área de carreamento de fármacos e 
biocatálise.(PROBIC)

POTENCIAL DE IMOBILIZAÇÃO 
DE PEROXIDASE VEGETAL EM 

NANOPARTÍCULAS POLIMÉRICAS DE 
QUITOSANA

Micael Nunes Melo (micaelcedro@hotmail.
com); Flávia Michelle (flaviabiotec@
gmail.com); Raiane Maiara Cardoso 

(raii56@hotmail.com); Álvaro S. Lima 
(aslima2001@yahoo.com.br); Heiddy M. 
Alvarez (marquezheiddy@gmail.com); 

Cleide M. F. Soares (Cleide_Mara@itp.org.
br); Alini Tinoco Fricks (alinitf@yahoo.

com.br)

O cenário científico atual apresenta especial 
interesse por materiais alternativos e inova-
dores para aplicação em processos biotec-
nológicos. Dentre estes materiais destacam-se 
as chamadas nanopartículas, que constituem 
potenciais suportes para a ancoragem de bi-
omoléculas. Polímeros naturais, como a qui-
tosana, destacam-se neste sentido em virtude 
de sua biodegradabilidade, baixo custo e toxi-
cidade. Estudos demonstram que a utilização 
de copolímeros como polietilenoglicol (PEG) 
promovem a formação de uma camada de 
estabilização na superfície das nanopartículas. 
O presente trabalho objetivou preparar nano-
partículas de quitosana revestidas com PEG 
contendo peroxidase de raiz forte (PRF) imobi-
lizada pela técnica de gelificação ionotrópica. 
O carregamento oferecido foi de 46 unidades 
(U) de enzima. A imobilização foi conduzi-
da em pH 4,0 e 5,0. Ao final do processo, as 
amostras foram liofilizadas para remoção da 

água e obtenção de partículas sólidas. A ativi-
dade peroxidásica foi determinada por mé-
todo colorimétrico utilizando guaiacol como 
substrato, com tempo reacional de 2 minutos 
e variando a massa de biocatalisador imobili-
zado (BI) entre 5 - 25 mg. Os valores de absor-
vância em 470 nm mostram que a massa ideal 
de BI para o ensaio de atividade é de 5 mg. O 
processo conduzido em pH 4,0 forneceu re-
cuperação da atividade (RA) de 8,0 %, provav-
elmente devido à desnaturação proteica. Em 
contrapartida, os valores de imobilização para 
o pH 5,0 foram de aproximadamente 29 U de 
enzima imobilizadas, resultando em RA supe-
rior a 60 %. (PROBIC)

USO DE AGUA PRESSURIZADA PARA 
RETIRADA DE LICOR FERMENTATIVO 

DA FIBA DE DENDE

Priscila Sobral de Almeida (Engenharia 
de Petróleo/UNIT/ tila_ppp@hotmail.

com), Aline Leite P. C. de Oliveira (PEP/
UNIT/ alineleitepco@gmail.com), David 

Vilanova Nascimento (Engenharia de 
Petróleo/UNIT/ davidengland1994@

hotmail.com), Cláudio Dariva (Professor 
do PEP/UNIT/claudio_dariva@itp.org.br), 
Elton Franceschi. (Professor do PEP/UNIT/

elton@itp.org.br)

A utilização do dendê como biomassa para 
produção de biocombustíveis é uma alterna-
tiva interessante, uma vez que é um produto 
agrícola com expressiva produção na região 
norte e nordeste do país e gera em seu pro-
cessamento grandes quantidades de resídu-
os lignocelulósicos com grande potencial 
energético. Dentre as tecnologias existentes 
para o aproveitamento de biomassa, os 
tratamentos térmicos surgem como uma 
promissora tecnologia. O emprego de água 
pressurizada pode ser utilizado tanto na de-
spolimerização do material lignocelulósico, 
como um solvente num processo de lique-
fação. O objetivo geral do trabalho é o uso 
de água pressurizada como solvente no pro-
cesso de liquefação de resíduos do dendê. 
Tem-se como objetivos específicos a deter-
minação do teor lignocelulósico de fibras 
de dendê em função do tipo de preparo da 
matéria prima e o estudo do efeito de var-
iáveis do processo sobre o tratamento da fi-
bra resultante com água pressurizada. O tra-
balho foi desenvolvido no NUESC/ITP/UNIT. 
Inicialmente o óleo da fibra de dendê foi 
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extraído empregando propano pressurizado 
e n-hexano Após o pré-tratamento da fibra 
(extração do óleo), a mesma foi tratada com 
água pressurizada em uma unidade experi-
mental em escala de bancada. A unidade era 
composta por uma bomba de deslocamento 
positivo, um forno tipo mufla e um reator de 
aço inox de 28 cm de comprimento e 3/4 de 
diâmetro. O reator era carregado com 1.2 g 
da fibra de dendê e acondicionado no forno 
e o solvente era continuamente bombeado 
através do reator a temperatura constante. 
Já a pressão era controlada por uma válvula 
reguladora de pressão. Vazões entre 0,2 e 
1,2 ml/mim foram avaliadas, com tempera-
turas entre 120 e 220°C enquanto a pressão 
era mantida constante em 60 bar. Os resul-
tados indicaram que o teor de hemicelulose, 
lignina e celulose variam de acordo com o 
tipo de pré-tratamento da matéria prima. 
No tocante ao processamento com água 
pressurizada, os resultados indicaram que 
tanto a temperatura quanto o tempo de 
residência apresentam um efeito positivo na 
quantidade de material que é extraído du-
rante o tratamento com água pressurizada. 
(PROBIC)
 

SÍNTESE DE CATALISADORES 
DO TIPO LIGA Pt3-Sn1/CPARA A 
ELETROOXIDAÇÃO DE ETANOL E 

METANOL

Giovana Cavalcante de Deus (Graduação 
em Engenharia de Petróleo - UNIT, gigi_
cavalcanted@hotmail.com), Franz Edwin 

López Suárez (LEN/ITP, franzedwin@
gmail.com), KatlinIvon Barrios Eguiluz 

(Professora pesquisadora do LEN/
ITP e PEP/UNIT, katlinbarrios@gmail.
com), Giancarlo Richard Salazar Banda 

(Professor pesquisador do LEN/ITP e PEP/
UNIT,gianrsb@gmail.com

Devido à eleva da emissão de poluentes 
causada pelo uso de combustíveis fósseis, 
surgem novos conceitos tecnológicos para 
a obtenção de energia, neste caso, as célu-
las a combustível. Estas células são capaz-
es de produzir eletricidade de forma mais 
ecológica e eficiente, utilizando comumente 
o hidrogênio como combustível. As células 
a combustível são baterias de funcionamen-
to contínuo convertendo energia química 
em energia elétrica por meio da reação en-
tre um átomo de oxigênio com dois áto-

mos de hidrogênio, obtendo-se H2O ao 
final da reação. Por outro lado, é devido à 
complexidade do uso de hidrogênio como 
combustível, os álcoois primários tem mui-
ta utilidade comocombustíveis em células 
a combustível, principalmente, por conta 
da sua baixa toxidade e ponto de ebulição 
elevado. O etanol é muito vantajoso para 
a aplicação em células a combustível por 
ser produzido em grande escala a partir da 
fermentação de açúcares, facilmente pro-
duzidono Brasil. Além de ser renovável, sua 
oxidação até CO2 e H2O produz um rendi-
mento de 12 elétrons por molécula. Já o 
metanol é um combustível ideal, pois pos-
sui estrutura simples e fácil armazenamen-
to e manuseio, principalmente por causa da 
sua elevada densidade de energia por meio 
de uma reação de seis elétrons. Porém, a 
oxidação destes álcoois é mais lenta do que 
a do hidrogênio e a superfície dos eletro-
dos usados pode ser também facilmente 
envenenada com intermediários de reação. 
Sendo assim necessário o uso de catalisa-
dores contendo dois ou mais metais na sua 
composição, fato que faz parte dos obje-
tivos deste estudo. Para dar início à síntese 
do catalisador do tipo liga, foram colocados 
em agitação o SnCl2, H2PtCl6.6H2O e HCl, 
para posteriormente serem adicionados o 
carbono e o agente redutor, NaBH4. De-
pois de preparada a solução, é necessário 
eliminar a platina que não se fixou corre-
tamente através de lavagem com solução 
de H2SO4, seguido da lavagem com água 
para a eliminação de todos os cloretos, até 
obter valores de pH similares ao da água. 
Por último, o catalisador foi deixado na 
estufa, obtendo-se o pó catalítico. A car-
acterização eletroquímica foi realizada em 
meio de ácido sulfúrico 0,5 mol L-1. Tam-
bém foi verificado o comportamento dos 
catalisadores eferente à eletrooxidação do 
etanol e metanol. Os testes eletroquími-
cos dos catalisadoresproduzidos foram 
comparados com catalisadores fabricados 
comercialmente. Os eletrocatalisadoresPt3-
Sn1/C elaborados no laboratório se most-
raram mais eficientes do que os comerciais, 
pois os picos de adsorção/dessorção do hi-
drogênio e oxidação dos álcoois foram mais 
precisos, além de apresentarem maiores 
valores corrente: 0,001 mA para o metanol 
e 0,0005 mA para o etanol. O método de 
redução por via borohidreto utilizado, ali-
ado a uma nova metodologia de síntese, 
possibilitou desenvolver catalisadores com 
maior atividade catalítica frente a ambos 
alcoóis. (PROBIC)
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JOGOS DE EMPRESAS APLICADO 
A REALIDADE STARTUP: 

DESENVOLVENDO SIMULADOR 
DE AÇÕES EMPRESARIAIS COM 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. (PROBIC)

Bruno Alves Reis Nascimento - 
b.reisnascimento@gmail.com; José 

Ronaldo Barboza Santos Junior - ronaldo.
bsj@gmail.com; Fabio Gomes Rocha - 

gomesrocha@gmail.com

Os jogos têm sido apontados como agentes 
eficientes no ensino devido à possibilidade de 
envolvimento do jogador ao ambiente do jogo. 
No caso dos simuladores, é possível aproximar 
o jogador do mundo real, com situações que 
propiciem vivências baseadas na realidade. As-
sim, pretende-se desenvolver um simulador de 
ações da dinâmica empresarial em cenário start-
up. Será inicialmente realizado pesquisa junto 
a startups do estado de Sergipe, seguido pela 
implementação de protótipo de simulador. Com 
o protótipo concluído, se efetuará a simulação, 
observando a utilização do ambiente por ge-
stores de startup’s de Sergipe. Assim, a pesqui-
sa de cunho experimental, terá a sua avaliação 
quantitativa sobre os resultados das simulações 
(decisões, tempo, ações) e a percepção qualitati-
va sobre os fatores que influenciam as tomadas 
de decisão do jogador. (PROBIC)

USO DE DIFERENTES LÍQUIDOS 
IÓNICOS COMO ADITIVOS NO 

PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE 
LIPASE Bacillus sp EM BIOPOLÍMERO.

Elvio Barreto de Melo Filho (curso de 
engenharia de Petróleo  UNIT e LPA/ITP/
UNIT, ebmf12@hotmail.com); Leonardo 

Bianchi Campos (curso de engenharia 
de Petróleo  UNIT e LPA/ITP/UNIT, 

leonardobianchi@outlook.com.br); Alini 
Tinoco Fricks (LEB/ITP e UNIT, alini_tinoco@

itp.org.br); Elton Franceschi (NUESC/ITP e 
UNIT, elton@itp.org.br); Álvaro Silva Lima 
(LPA/ITP e UNIT, aslima2001@yahoo.com.
br); Daniel Pereira da Silva (LEB/ITP e UNIT, 

silvadp@hotmail.com); Cleide Mara Faria 
Soares (LPA/ITP e UNIT, cleide.soares@

pq.cnpq.br); Rebeca Yndira Cabrera Padilla 
(LPA/ITP e UNIT, yndiracp@yahoo.com).

Um dos grandes desafios no processo de 
imobilização é o uso de aditivos com obje-

tivo de aumentar a atividade e estabilidade 
de biocatalisadores imobilizados, como por 
exemplo, o uso de líquidos iônicos. Portan-
to, o objetivo principal deste trabalho foi 
verificar a influência de diferentes líquidos 
iônicos como aditivo no processo de imobi-
lização por adsorção física da lipase desde 
Bacillus sp. na superfície do biopolímero 
natural poli (3-hidroxibutirato-co-hidrox-
ivalerato) PHBV na reação de hidrólise. O 
aditivo foi adicionado durante o processo 
de imobilização por adsorção física em meio 
orgânico. Os valores de recuperação de ativ-
idade (RA) foram determinados na reação 
de hidrólise de azeite de oliva. Os líquidos 
iônicos utilizados como aditivos foram sub-
divididos: para o estudo do comprimento 
da cadeia do cátion (LI1: 1-Etil-3-metilim-
idazólio bis(trifluorometilsulfonil)imida 
[C2min]Tf2N; LI2: 1-Butil-3-metilimidazólio 
bis(trifluorometilsulfonil)imida [C4min]
Tf2N]), para estudo do ânion  (LI3: (1-bu-
til-3-metilimidazólio dicianamida: [C4min]
N(CN)2; LI4: 1-butil-3¬-metilimidazólio clo-
reto: [C4min]Cl);  e para estudo da famíl-
ia (LI5: 1-Butil-3-metilpiridínio cloreto: 
[C4mpy]Cl). E o controle foi o biocatalisador 
imobilizado na ausência de líquido iônico 
(BI-SLI). Inicialmente foi verificado que com 
maior cadeia C4mim melhor RA=56%. Com 
a mudança dos ânions dos líquidos iônicos, 
confirmamos que o melhor resultado foi ob-
tido com o ânion mais hidrofóbico (Tf2N) e 
com a mudança da família não foi observada 
alteração da RA. A maior RA foi obtida para 
o biocatalisador imobilizado com o líquido 
iônico mais hidrofóbico BI-LI2, (RA=56%) 
mais de duas vezes maior que o BI-SLI 
(RA=25%). Após, a seleção deste biocatali-
sador com maior eficiência foram determi-
nados os seguintes parâmetros otimizados 
na reação de hidrólise: pH 7,0; 37°C, Vmax 
igual à  253,5 U/g e Km igual à 73,5 mM. 
A estabilidade térmica para ambas as tem-
peraturas estudadas (37 e 60ºC) apresen-
taram comportamentos similares. A esta-
bilidade operacional foi testada em reações 
de 1 h, mostrando-se superior para o BI-LI2 
que depois de 20 reutilizações manteve-se 
com 73% da sua atividade inicial comparado 
com o BI-SLI que depois de 10 reutilizações 
manteve somente 33% de sua atividade ini-
cial. A partir dos resultados obtidos pode-
se concluir que o uso de líquido iônico mais 
hidrofóbico como aditivo no processo de 
imobilização de lipase favorece o aumento 
da atividade e estabilidade do biocatalisa-
dor. (PROBIC)
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Um aspecto importante para a viabilização 
econômica de processos de produção de 
biodiesel consiste na busca de recuperação 
de subprodutos de maior valor agregado. 
Nesse sentido é pertinente o estudo da ob-
tenção em escala preparativa de substân-
cias utilizadas como pigmentos em nutrição 
e em aplicações anti-neoplásicas  como os 
carotenóides (carotenos,  licopeno, zeaxan-
tina e luteína, por exemplo), que são produzi-
dos por biossíntese em diversas oleaginosas. 
O óleo de dendê é uma das mais ricas fontes 
de carotenóides, ocorrendo necessidade de 
aplicação de operações industriais visando 
recuperação concentração e purificação dos 
carotenóides. Para a recuperação e purifi-
cação de carotenóides, têm sido propostos 
processos que envolvem a adsorção em fases 
estacionárias baseadas em sílica modifica-
da para apresentar superfícies hidrofóbicas 
(C18), adsorventes sintéticos como os de co-
polímeros de estireno e fases estacionárias 
quirais baseadas em celulose (Lesellier  et 
al.,1993, Choo et al.,1996; Latip et al.,2000).  
Processos que utilizam tanques agitados 
constituem uma alternativa importante para 
a obtenção dos dados básicos dos processos 
de adsorção e de eluição. Esses dados en-
volvem principalmente a cinética de adsorção 
e eluição e a determinação da isoterma de 
adsorção. A ampliação de escala desses pro-
cessos se constitui também em uma técnica 
viável e atual para a recuperação de frações 
concentradas de produtos a partir dos ex-
tratos de oleaginosas (Ahmad et al., 2009) e 
necessitam dos dados básicos mencionados. 
O objetivo central do presente projeto é o es-
tudo da adsorção e eluição de carotenóides 
em fases sólidas. A escolha adequada de fas-
es estacionárias e de solventes para a adsor-
ção e a eluição permitirá obtenção de frações 
enriquecidas em moléculas de carotenóides 
com significativo valor agregado. Os resul-
tados a serem alcançados na execução da 
pesquisa permitirão contribuir com uma me-
todologia viável para o escalonamento de um 
processo de elevação do valor agregado de 
um extrato industrial de oleaginosa. (PROBIC)
 

ATIVIDADE FOTOCATALÍTICA DE 
FILMES DE DIÓXIDO DE TITÂNIO/

TRITON X-100

José Ricardo R. Amorim; Antônio Vitor 
B. Fernandes; Silvia M. S. Egues  egues@

ibest.com.br

O desenvolvimento de tecnologias capazes de 
minimizar a toxicidade dos efluentes industriais 
tem despertado o interesse de governos, indús-
trias e pesquisadores devido à crescente con-
cientização quanto aos cuidados com o meio-
ambiente e à rigidez das leis ambientais. Muitos 
estudos têm sido realizados com o intuito de 
permitir não somente a remoção de substân-
cias contaminantes de corpos dágua, mas tam-
bém a sua completa degradação. A Fotocatálise 
Heterogênea é um Processo Oxidativo Avança-
do que está baseada na formação de radicais 
hidroxila (OH), um agente altamente oxidante, 
através da irradiação da superfície de um semi-
condutor por luz ultravioleta (UV). Neste pro-
cesso, podem ser oxidados e reduzidos uma 
série de compostos orgânicos e inorgânicos, 
simultaneamente, promovendo a sua degra-
dação parcial ou a total mineralização a CO2, 
H2O e ácidos minerais. O dióxido de titânio 
(TiO2) é um semicondutor muito aplicado em 
reações fotocatalíticas para descontaminação 
de águas contaminadas com micropoluentes 
orgânicos, inorgânicos e bactérias. Entretanto, 
o TiO2 é um pó muito fino que em geral é us-
ado em suspensão aquosa em reatores foto-
catalíticos, apresentando dificuldades quanto à 
sua separação do meio ao final da reação. Por 
esta razão, há várias pesquisas objetivando au-
mentar a eficiência do processo fotocatalítico 
por meio da modificação da superfície do TiO2 
imobilizando-o na forma de filmes finos em su-
portes inertes (pérolas e placas de vidro, telas, 
fibras naturais, borracha e outros polímeros). 
Neste contexto, propõe-se neste projeto a ob-
tenção de filmes finos de dióxido de titânio so-
bre superfície de vidro borossilicato pelo mé-
todo de casting. O surfactante não iônico Triton 
X-100 será usado na preparação de uma pasta 
de TiO2 para aumentar a adesão desta emulsão 
à superfície do vidro. Os filmes obtidos serão 
avaliados quanto ao tratamento da superfície 
do vidro (com e sem lixamento), ao número de 
deposições sucessivas da suspenção de TiO2/
Triton X-100, à massa de TiO2 depositada, à 
dispersão do filme e à atividade fotocatalítica. 
A reação de descoloração de soluções de azul 
de metileno será usada como reação modelo 
para medir a atividade fotocatalítica dos filmes 
obtidos. (PROBIC)
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ESTUDO DA SOLUBILIDADE DE 
HEXAFLUORACETILACETONATO DE 

PALÁDIO EM DIÓXIDO DE CARBONO 
SUPERCRÍTICO

B. A. Queiroz, A. Junges, C. Dariva, 
S.M.S. Egues, A.F. Santos, M. Fortuny, E. 

Franceschi

Para sintetizar nanopartículas metálicas em na-
noescala empregando tecnologia supercrítica, 
a escolha dos precursores metálicos apropria-
dos é necessária devido à sua solubilidade no 
fluido supercrítico sendo critério essencial para 
a impregnação de diferentes tipos de metais 
(paládio, ouro, prata, platina) em matrizes po-
rosas. Neste contexto, o presente trabalho visa 
obter dados experimentais de solubilidade de 
hexafluoracetilacetonato de paládio [Pd(hfac)2] 
em dióxido de carbono (CO2) supercrítico. O 
método empregado para as medidas de solu-
bilidade foi o estático sintético. As medidas 
foram realizadas na faixa de temperatura de 35 
a 60 °C e pressões de até 150 bar. Os dados 
de solubilidade foram correlacionados satisfa-
toriamente por equações semi-empíricas que 
permitem a interpolação dos dados de solubili-
dade em diferentes condições e também mos-
traram o limite máximo de concentração do 
soluto disponível para a impregnação.

EXTRAÇÃO DO ÓLEO DAS SEMENTES 
DE GIRASSOL A ALTA PRESSÃO 
UTILIZANDO PROPANO COMO 

SOLVENTE

C. E. S. Nunes (dudu.edu.soares@hotmail.
com); C. J. R. Santos (cleitonengelet@

ig.com.br); E. Franceschi (elton@itp.org.
br); C. Dariva (claudio_dariva@itp.org.

br); A. F. Santos (alexfsantos@itp.org.br); 
M. Fortuny (fhmontse@yahoo.br); C. C. 

Santana (cesarcsantana@gmail.com); R.S. 
Vidal (regy_vidal@yahoo.com.br).

(INTRODUÇÃO) O girassol (Helianthus annuus 
L.) é uma oleaginosa com potencial favorável 
na inserção da cadeia de produção de bio-
óleo. Considerando-se que o girassol tem um 
alto percentual de óleo e que a sua constante 
utilização na produção de biodiesel tem ger-
ado um resíduo excedente, faz-se necessária 
uma transformação desse resíduo em maté-
ria-prima. A aplicação de técnicas de extração 
a alta pressão do óleo de girassol resulta em 
um produto mais limpo em um menor tem-

po. (OBJETIVO) O objetivo deste trabalho foi 
efetuar uma comparação do método de ex-
tração a alta pressão utilizando diferentes sol-
ventes como também com o método de ex-
tração por soxhlet em termos de rendimento 
da biomassa final obtida. (METODOLOGIA) Os 
experimentos foram conduzidos, na unidade 
de extração a alta pressão, com a utilização do 
propano como solvente. Este, foi submetido a 
temperaturas de 20, 40 e 60ºC na pressão de 
50 e 150 bar e com uma vazão de solvente de 
1ml.min-1. Já na extração por soxhlet foi utili-
zado o hexano como solvente na temperatura 
de 40ºC tendo como tempo de extração 12 
horas. (RESULTADOS) A técnica que empre-
ga extração a alta pressão apresentou maior 
valor potencial para extrair compostos em 
um menor tempo. O propano apresentou um 
bom rendimento em óleo extraído. O efeito 
da temperatura sobre o rendimento em óleo 
extraído teve influência no rendimento assim 
como  a pressão também. 
 

ADSORÇÃO EM TANQUES 
AGITADOS DE CAROTENÓIDES 
A PARTIR DO ÓLEO DE DENDÊ 

(ELAEIS GUINEENSIS) EM RESINA 
POLIMÉRICA DE DIVINIL BENZENO

cesarcsantana@gmail.com; elton@itp.org.
br; davimiranda42@hotmail.com

Um aspecto importante para a viabilização 
econômica de processos de produção de bio-
diesel consiste na busca de recuperação de 
subprodutos de maior valor agregado. Nesse 
sentido é pertinente o estudo da obtenção em 
escala preparativa de substâncias utilizadas 
como pigmentos em nutrição e em aplicações 
anti-neoplásicas  como os carotenóides (ca-
rotenos,  licopeno, zeaxantina e luteína, por 
exemplo), que são produzidos por biossíntese 
em diversas oleaginosas. O óleo de dendê é 
uma das mais ricas fontes de carotenóides, 
ocorrendo necessidade de aplicação de op-
erações industriais visando recuperação con-
centração e purificação dos carotenóides. Para 
a recuperação e   purificação de carotenóides, 
têm sido propostos processos que envolvem 
a adsorção em fases estacionárias baseadas 
em sílica modificada para apresentar superfí-
cies hidrofóbicas (C18), adsorventes sintéticos 
como os de co-polímeros de estireno e fases 
estacionárias quirais baseadas em celulose 
(Lesellier  et al.,1993, Choo et al.,1996; Latip et 
al.,2000).  Processos que utilizam tanques agi-
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tados constituem uma alternativa importante 
para a obtenção dos dados básicos dos pro-
cessos de adsorção e de eluição. Esses dados 
envolvem principalmente a cinética de adsor-
ção e eluição e a determinação da isoterma de 
adsorção. A ampliação de escala desses pro-
cessos se constitui também em uma técnica 
viável e atual para a recuperação de frações 
concentradas de produtos a partir dos extra-
tos de oleaginosas (Ahmad et al., 2009) e ne-
cessitam dos dados básicos mencionados. O 
objetivo central do presente projeto é o es-
tudo da adsorção e eluição de carotenóides 
em fases sólidas. A escolha adequada de fases 
estacionárias e de solventes para a adsorção 
e a eluição permitirá obtenção de frações en-
riquecidas em moléculas de carotenóides com 
significativo valor agregado. Os resultados a 
serem alcançados na execução da pesquisa 
permitirão contribuir com uma metodologia 
viável para o escalonamento de um processo 
de elevação do valor agregado de um extrato 
industrial de oleaginosa.

OXIDAÇÃO ELETROQUÍMICA DO 
HERBICIDA ATRAZINA USANDO 

ÂNODOS DIMENSIONALMENTE ESTÁVEIS 
PREPARADOS PELO MÉTODO DO LIQUIDO 

IÔNICO E PELO MÉTODO DE PECHINI

Eduardo Araújo Pereira (Curso de Graduação 
em Engenharia de Petróleo   UNIT e LEN/
ITP/UNIT, araujoeduardo_@hotmail.com), 
Tarciso Éder Santana Santos (Doutorado 

no PEP/UNIT e LEN/ITP, tarcisounit@
yahoo.com.br), Giancarlo Richard Salazar 
Banda (Professor e pesquisador do PEP/

UNIT e LEN/ITP, giancarlo_richard@itp.org.
br), Katlin Ivon Barrios Eguiluz (Professora 

e pesquisadora do PEP/UNIT e LEN/ITP, 
katlinbarrios@gmail.com

O Brasil ocupa posição de destaque mundial 
na venda de pesticidas, sendo que o consumo 
de herbicidas corresponde a quase metade do 
volume total de vendas. Dentro desse cenário, 
a atrazina [2-cloro-4-etilamino-6-isopro-
pilamino-s-triazina] é um herbicida bastante 
utilizado, principalmente, no controle de er-
vas daninhas associados ao cultivo do milho. 
No Brasil, a atrazina é utilizada para diversas 
culturas anuais e perenes, tais como: milho, 
cana-de-açúcar, sorgo, café, cacau, banana, 
chá e abacaxi. Neste estudo, foram desen-
volvidos novos materiais eletródicos (ânodos 
dimensionalmente estáveis-ADEs) utilizando 
o método de decomposição térmica de clo-

retos usando como solvente o líquido iônico 
metilimidazólio hidrogenossulfato (método 
LI), para uso em sistemas eletroquímicos de 
tratamento de efluentes na remoção do her-
bicida atrazina. O eletrodo apresentou uma 
composição Ti/(RuO2)0.7_(IrO2)0.2_(SnO2)0.1 
. Inicialmente foi realizado um pré-tratamento 
do suporte de titânio a base de isopropanol e 
ataque químico com soluções de ácidos (clo-
rídrico 20% e oxálico 10%, na sequência). Em 
seguida, foi preparada uma solução precur-
sora contendo RuCl3, IrCl3, SnCl2 e o líquido 
iônico e a mesma foi pincelada no substrato 
de titânio. Posteriormente foi realizado um 
tratamento térmico no eletrodo a uma tem-
peratura de 600 ºC. Finalmente, o eletrodo 
obtido foi caracterizado eletroquimicamente. 
A voltametria cíclica do eletrodo apresentou 
o perfil característico dos óxidos metálicos. As 
análises de degradação realizadas por UV-Vis 
mostraram que o eletrodo obtido pelo mé-
todo de decomposição térmica de cloretos foi 
eficiente para a degradação de atrazina, utili-
zando na degradação eletroquímica uma cor-
rente de 60 mA aplicada na eletrólise realiza-
da. O percentual de degradação do pesticida 
atrazina para o eletrodo desenvolvido neste 
estudo foi de aproximadamente 90%.
 

USO DE DIFERENTES LÍQUIDOS 
IÓNICOS COMO ADITIVOS NO 

PROCESSO DE IMOBILIZAÇÃO DE 
LIPASE Bacillus sp EM BIOPOLÍMERO.

Elvio Barreto de Melo Filho (curso de 
engenharia de Petróleo   UNIT e LPA/

ITP/UNIT, ebmf12@hotmail.com); 
Leonardo Bianchi Campos (curso de 

engenharia de Petróleo   UNIT e LPA/ITP/
UNIT, leonardobianchi@outlook.com.

br); Alini Tinoco Fricks (LEB/ITP e UNIT, 
alini_tinoco@itp.org.br); Elton Franceschi 

(NUESC/ITP e UNIT, elton@itp.org.
br); Álvaro Silva Lima (LPA/ITP e UNIT, 

aslima2001@yahoo.com.br); Daniel Pereira 
da Silva (LEB/ITP e UNIT, silvadp@hotmail.
com); Cleide Mara Faria Soares (LPA/ITP e 
UNIT, cleide.soares@pq.cnpq.br); Rebeca 
Yndira Cabrera Padilla (LPA/ITP e UNIT, 

yndiracp@yahoo.com).

Um dos grandes desafios no processo de 
imobilização é o uso de aditivos com obje-
tivo de aumentar a atividade e estabilidade 
de biocatalisadores imobilizados, como por 
exemplo, o uso de líquidos iônicos. Portan-
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to, o objetivo principal deste trabalho foi 
verificar a influência de diferentes líquidos 
iônicos como aditivo no processo de imobi-
lização por adsorção física da lipase desde 
Bacillus sp. na superfície do biopolímero 
natural poli (3-hidroxibutirato-co-hidrox-
ivalerato) PHBV na reação de hidrólise. O 
aditivo foi adicionado durante o processo 
de imobilização por adsorção física em meio 
orgânico. Os valores de recuperação de ativ-
idade (RA) foram determinados na reação 
de hidrólise de azeite de oliva. Os líquidos 
iônicos utilizados como aditivos foram sub-
divididos: para o estudo do comprimento 
da cadeia do cátion (LI1: 1-Etil-3-metilim-
idazólio bis(trifluorometilsulfonil)imida 
[C2min]Tf2N; LI2: 1-Butil-3-metilimidazólio 
bis(trifluorometilsulfonil)imida [C4min]
Tf2N]), para estudo do ânion  (LI3: (1-bu-
til-3-metilimidazólio dicianamida: [C4min]
N(CN)2; LI4: 1-butil-3¬-metilimidazólio clo-
reto: [C4min]Cl);  e para estudo da famíl-
ia (LI5: 1-Butil-3-metilpiridínio cloreto: 
[C4mpy]Cl). E o controle foi o biocatalisador 
imobilizado na ausência de líquido iônico 
(BI-SLI). Inicialmente foi verificado que com 
maior cadeia C4mim melhor RA=56%. Com 
a mudança dos ânions dos líquidos iônicos, 
confirmamos que o melhor resultado foi ob-
tido com o ânion mais hidrofóbico (Tf2N) e 
com a mudança da família não foi observada 
alteração da RA. A maior RA foi obtida para 
o biocatalisador imobilizado com o líquido 
iônico mais hidrofóbico BI-LI2, (RA=56%) 
mais de duas vezes maior que o BI-SLI 
(RA=25%). Após, a seleção deste biocatali-
sador com maior eficiência foram determi-
nados os seguintes parâmetros otimizados 
na reação de hidrólise: pH 7,0; 37°C, Vmax 
igual à  253,5 U/g e Km igual à 73,5 mM. 
A estabilidade térmica para ambas as tem-
peraturas estudadas (37 e 60ºC) apresen-
taram comportamentos similares. A esta-
bilidade operacional foi testada em reações 
de 1 h, mostrando-se superior para o BI-LI2 
que depois de 20 reutilizações manteve-se 
com 73% da sua atividade inicial comparado 
com o BI-SLI que depois de 10 reutilizações 
manteve somente 33% de sua atividade ini-
cial. A partir dos resultados obtidos pode-se 
concluir que o uso de líquido iônico mais hi-
drofóbico como aditivo no processo de imo-
bilização de lipase favorece o aumento da 
atividade e estabilidade do biocatalisador. 
 

EXTRAÇÃO DE CAPSAICINOIDES 
PRESENTES EM FRUTOS DO GÊNERO 
CAPSICUM UTILIZANDO O MÉTODO 

CONVENCIONAL, EXTRAÇÃO 
ASSISTIDA POR ULTRASSOM E 

SISTEMA BIFÁSICO.

Lana Naiadhy Silva Santos (Farmácia - 
UNIT/lana_pharma@live.com); Poliane 

Lima Santos (Doutoranda Engenharia de 
Processos   UNIT/polianels@hotmail.com); 

Job Torres dos Santos (Farmácia   UNIT/
job_torres14@hotmail.com); Cleide Mara 

Faria Soares (Professora e Pesquisadora do 
PEP   UNIT e LPA   ITP/cleide18@yahoo.
com.br); Álvaro Silva Lima (Professor e 
pesquisador do PEP   UNIT e LPA   ITP/

aslima2001@yahoo.com.br).

Os frutos das pimenteiras do gênero Cap-
sicum pertencem à família das Solanáceas 
como o tomate, a berinjela e o jiló e são na-
tivos das regiões tropicais da América, entre-
tanto, atualmente são cultivados em todas 
as regiões do Brasil. A principal característica 
dos frutos deste gênero é a pungência decor-
rente da presença dos alcaloides pertencentes 
ao grupo dos capsaicinoides, em especial, a 
capsaicina. Este biocomposto possui vasta 
aplicação industrial como, por exemplo, para 
a fabricação de medicamentos, suplementos 
alimentícios com função termogênica e re-
pelente natural à insetos. Por esta razão, faz-
se necessário o aprimoramento e desenvolvi-
mento de técnicas para extração e purificação 
com maior eficiência e grau de pureza. Por-
tanto, este trabalho tem como objetivo extrair 
a capsaicina presente em pimentas do gênero 
Capsicum utilizando métodos convencionais, 
extração assistida por ultrassom e sistema 
aquoso bifásico. As pimentas malagueta (Cap-
sicum frutescens) foram higienizadas, sanitiza-
das e desidratas em estufa até peso constante. 
Em seguida, foi a realizada a extração com sol-
vente a frio (convencional) utilizando 2-pro-
panol, 1-propanol, etanol, metanol, acetoni-
trila e água, como solventes. Primeiramente, 
foi verificado que a extração com partícula de 
16 Mesh de tamanho promoveu uma eficiên-
cia de 35% na extração. Avaliando os tipos de 
solventes, os resultados encontrados mostram 
que o 1-propanol (2,99 mg/g de pimenta seca 
madura e 2,68 mg/g de pimenta seca verde) 
apresentou a maior concentração de capsai-
cina, seguido pelo metanol (2,94 mg/g de pi-
menta seca madura e 2,55 mg/g de pimenta 
seca verde) e etanol (2,89 mg/g de pimenta 
seca madura e 2,65 mg/g de pimenta seca 
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verde). Foram também realizadas extrações 
utilizando o método assistido por ultrassom 
sem agitação mecânica e notou-se que este 
não promoveu uma maior extração uma vez 
que os resultados utilizando o 1-propanol 
foram 2,29 mg/g de pimenta seca madura e 
1,67 mg/g de pimenta seca verde). Avaliando 
o efeito do grau de maturação das pimentas 
no conteúdo de capsaicina, os resultados mos-
traram que há diferença no teor de capsaicina 
entre os estágios e notou-se que ao mudar do 
estágio verde para o maduro, ocorre aumento 
na concentração de capsaicina. 

IMOBILIZAÇÃO DE PEROXIDASE 
VEGETAL COMERCIAL E POTENCIAL 

APLICAÇÃO NA OBTENÇÃO DE 
BIOAROMAIMOBILIZAÇÃO DE 

PEROXIDASE VEGETAL COMERCIAL 
E POTENCIAL APLICAÇÃO NA 

OBTENÇÃO DE BIOAROMA

Dheine Santana Monteiro Silveira 
(Farmácia-LPA/ITP/UNIT, Dheimonteiro@
hotmail.com);Raiane Maiara Cardoso dos 
Santos, (Farmácia-LPA/ITP/UNIT, Raii56@
hotmail.com); Flávia Michelle Silva Santos 

(LPA/ITP/UNIT, flaviabiotec@gmail.
com); Heiddy Márquez Alvarez (UEFS/
LAPRON,marquezheiddy@gmail.com); 

Álvaro Silva Lima (LPA/ITP/UNIT, alvaro_
lima@itp.org.br); Alini Tinoco Fricks (LEB/
ITP/UNIT, alinitf@yahoo.com.br); Cleide 
Mara Faria Soares (LPA/ITP/UNIT, cleide.

soares@pq.cnpq.br)

A imobilização de enzimas em suportes 
sólidos fornece como vantagens a possi-
bilidade de reutilização do biocatalisador, 
a viabilidade de processos enzimáticos de 
forma contínua, e melhoria na estabilidade 
da mesma. A peroxidase de raiz forte (PRF) 
quando imobilizada pode ser bastante van-
tajosa e economicamente viável em proces-
sos oxidativos. O objetivo desse trabalho é 
imobilizar a PRF pelos métodos de adsor-
ção física e ligação covalente em suporte 
obtido a partir do precursor tetraetilor-
tossilicato (C8H20O4Si) e silanizado com 
&#947;-APTS. Na adsorção física 1 g de 
suporte previamente seco foi suspenso em 
10 mL de tampão fosfato 100 mM pH 6,0 e 
mantido sob agitação mecânica por 15 min. 
Em seguida adicionou-se a solução de PRF 
preparada em tampão fosfato 100 mM pH 
6,0 ou 8,0 variando o carregamento em 6,5 

e 3,25 mg de PRF/g de suporte. O sistema 
foi mantido sob agitação por 3 h a 25 °C e 
em seguida armazenado a 4 °C, durante 24 
h. Na mobilização por ligação covalente o 
suporte foi previamente ativado com glu-
taraldeído 2,5 % (v/v). Após a ativação do 
suporte para o processo de imobilização 
covalente repetiu-se o procedimento da 
adsorção física. A lavagem do sistema imo-
bilizado com tampão permitiu determinar a 
quantidade de enzima não imobilizada em 
ambas as metodologias. Para os dois mé-
todos de imobilização testados as recuper-
ações de atividade não foram satisfatórias. 
Portanto, o uso de líquido iônico será a 
nova estratégia adotada para estes proces-
sos de imobilização de enzimas conforme 
descrito por Sgalla et al, 2007 no qual se 
verificou maior eficiência catalítica e esta-
bilidade operacional das oxidoredutases na 
presença de líquidos iônicos imidazólicos. 
(PIBIT)

IMOBILIZAÇÃO DE LIPASE DE 
Burkholderia cepacia EM SÍLICA 

AEROGEL NA PRESENÇA DE 
LÍQUIDO IÔNICO

Jessica Almeida Lisboa (jessica_lisboaa@
live.com); Anderson dos Santos Barbosa 

(andinhobarbosa@hotmail.com); Matheus 
Albuquerque Almeida de Oliveira 

(matheus_albuquerque883@hotmail.com); 
Alini Tinoco Fricks (alinitf@yahoo.com.

br); Álvaro Silva Lima (aslima2001@yahoo.
com.br); Elton Franceschi (elton@itp.

org.br); Cleide Mara Faria Soares (cleide_
mara@itp.org.br).

Os processos industriais utilizando enzimas 
para as mais diversas aplicações, algumas 
vezes se tornam inviáveis. Ainda que atin-
gida a alta eficiência da atividade catalítica 
das enzimas, alguns fatores como o custo, 
limitam a utilização das mesmas em pro-
cessos de larga escala. Com a finalidade de 
diminuir estes obstáculos, diversas técnicas, 
como a imobilização de enzimas, diferentes 
técnicas de secagem dos sistemas imobili-
zados e o uso de aditivos no processo de 
imobilização são focos de estudo. O obje-
tivo deste trabalho foi avaliar matrizes puras 
e biocatalisadores imobilizados em aerogé-
is com diferentes métodos de imobilizações 
na presença e ausência de líquido iônico 
empregando dióxido de carbono pressuri-
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zado. A lipase de Burkholderia cepacia (BC) 
foi imobilizada por adsorção física (ADS) e 
ligação covalente (LC) em aerogel obtida 
a partir do precursor tetraetilortossilicato 
(C8H20O4Si), na ausência e presença do 
líquido iônico prótico (LIP): o pentanoato 
de N-metilmonoetanolamina (C5). Os bio-
catalisadores imobilizados foram avaliados 
quanto à sua recuperação de atividade (RA) 
na reação de hidrólise do azeite de oliva. A 
partir dos resultados obtidos para os bio-
catalisadores imobilizados por adsorção 
física, pode-se sugerir que a atuação do 
aditivo no processo de imobilização pro-
move um pequeno aumento na recuper-
ação de atividade de 70,31% para 82,95%. 
Para os biocatalisadores imobilizados por 
ligação covalente na ausência e presença 
de LIP em suporte aerogel foi apresenta-
do um desempenho similar, onde se ob-
teve respectivamente 39,11% e 69,13%. O 
outro parâmetro, além da RA que deve ser 
avaliado é a estabilidade operacional do 
biocatalisador imobilizado. Os biocatalisa-
dores imobilizados por ADS na ausência de 
líquido iônico prótico somente 1 reuso foi 
verificado com tempo de meia vida de 30 
minutos, já por LC totalizaram um ciclo de 
7 reutilizações e tempo de meia vida de 2,8 
horas. Nos biocatalisadores imobilizados 
na presença de LIP por ADS, seu tempo de 
meia vida foi de 1,5 h, equivalente a 3 reu-
sos. Para os biocatalisadores imobilizados 
por LC houve um  aumento de 2,6 vezes 
quando comparado com o biocatalisador 
na ausência do aditivo, totalizando 15 reu-
sos . Dessa forma verificou-se que o mais 
eficiente foi a lipase BC imobilizada por li-
gação covalente na presença do LIP. A par-
tir desses resultados pode-se afirmar que a 
adição do LIP provavelmente promoveu a 
estabilização da enzima durante a liberação 
de álcool no processo de reticulação do al-
cóxido de silício na etapa de imobilização 
da enzima, além de proteger a matriz aero-
gel do encolhimento e do colapso dos po-
ros da rede do gel. Portanto, conclui-se que 
a utilização do líquido iônico como aditivo 
na imobilização da lipase em suporte aero-
gel apresentou efeito positivo na hidrólise 
dos óleos vegetais. (PIBIT)
 

UM NOVO MÉTODO PARA A 
SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE 

CaCu3Ti4O12 VIA ELETRÓLISE

Yuri Matheus Santana Dias 
(yurimatheussd@gmail.com); Franciele 

de Oliveira Freitas Bergamaski 
(francielebergamaski@gmail.com); 

Álvaro Silva; ima(aslima2001@yahoo.
com.br); Ronaldo Santos da Silva 

(rsilvafisica@gmail.com); Katlin Ivon 
Barrios Eguiluz(katlinbarrios@gmail.com); 
Giancarlo Richard Salazar Banda(gianrsb@

gmail.com)

(INTRODUÇÃO) Óxidos metálicos mistos os 
quais possuam estrutura cristalina perovskita, 
têm sido estudados por suas propriedades 
físicas, como, ferroeletricidade, piezeletrici-
dade e efeitos magnéticos. O CaCu3Ti 4O12 
(CCTO) faz parte da família de compostos com 
essa estrutura. Por apresentar uma constante 
dielétrica extremamente alta, o CCTO tornou-
se objeto de interesse que muitos pesquisa-
dores principalmente por seu potencial no uso 
de dispositivos microeletrônicos, porém sua 
alta perda dielétrica próxima à temperatura 
ambiente impossibilita o material de ser usado 
como um capacitor. Também possui uma alta 
permissividade em cerâmica, de aproximada-
mente 1200(1Hz), em baixas frequências a tem-
peratura ambiente, e boa estabilidade térmica 
em uma larga faixa de temperatura (300-900 
°C). (METODOLOGIA) Inicialmente é realizado 
um polimento das placas de titânio que são 
utilizadas como eletrodos (cátodo e ânodo). 
Logo após foi empregado, como recipiente 
eletrolítico, um béquer encamisado de 0,250 
L com tampa contendo quatro orifícios, dois 
para inserção dos eletrodos de titânio, um para 
inserção do termômetro e outro para entrada 
do borbulhador. Em seguida a célula é conec-
tada a um banho termostatizado, caracteriza-
do por entrada e saída de água. Os eletrodos 
são fixados na célula logo após preparação do 
eletrólito, assim ligamos a fonte de tensão de 
corrente constante a aproximadamente 3,25A. 
A eletrólise foi interrompida após um período 
de duas horas e as amostras obtidas foram fil-
tradas à vácuo com uma solução 0,1 mol L-1 
de ácido nítrico. Por fim a amostra foi colo-
cada em estufa a uma temperatura de 70 ºC 
para evaporação do solvente. O pó obtido foi 
pesado em balança analítica e guardados para 
análises posteriores. (OBJETIVOS) Ao ser anali-
sada as excelentes propriedades dielétricas do 
CaCu3Ti 4O12, o projeto propõem aplicá-lo 
na síntese de biodiesel usando como agente 
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aquecedor em reator de micro-ondas (reação 
de esterificação). Tendo em vista que possui 
além de altas constantes dielétricas, uma per-
da dielétrica suficientemente alta. (PIBIT)

ESTUDO ESTATÍSTICO PARA 
OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

OPERACIONAIS NA PREPARAÇÃO 
DE CATALISADORES PARA A 

FOTODEGRADAÇÃO DE POLUENTES 
PETROQUÍMICOS.

Orientadores: Manuela Souza Leite 
(manuela_leite@itp.org.br); Renan Tavares 

Figueiredo (renan_figueiredo@itp.org.
br); Mestrando: Sandro Luis Medeiros 

(slm1501@gmail.com);  IC bolsista: André 
Pimentel Neto (PROBIC/UNIT, andre.
netu@gmail.com); IC voluntário: Raí 

Melo de Oliveira (Engenharia de Petróleo, 
PROVIC/UNIT, raiolveira@hotmail.com)

Os chamados BTX, contaminantes provenientes 
do petróleo, são muito tóxicos e por serem 
muito solúveis em água acabam atingindo aos 
lençóis freáticos. Por terem anéis aromáticos 
em suas fórmulas moleculares possuem car-
acterísticas carcinogênicas oferecendo risco 
para a saúde humana e meio ambiente. Os 
POA (Processos Oxidativos Avançados) apre-
sentam-se como alternativa a este problema 
uma vez que podem decompor ou dissociar 
poluentes químicos através da fotocatálise. 
Tal processo pode ser realizado por plane-
jamento fatorial, para melhor aproveitamento 
e analise do experimento. O emprego desta 
técnica permite avaliar a combinação das var-
iáveis, visto que o enfoque univariado que é 
amplamente empregado na prática, não per-
mite avaliar o conjunto dos fatores ao mesmo 
tempo. O principal intuito do projeto é estudar 
a influência de variáveis envolvidas na etapa 
de testes fotocatalíticos, visando encontrar 
as condições que propiciem maior eficiência 
de degradação fotocatalítica de BTX em eflu-
entes petroquímicos. Será aplicada a técnica 
de planejamento fatorial para avaliar a influ-
encia das variáveis: concentração de catalisa-
dor, concentração de poluente, intensidade da 
lâmpada e tipo de catalisador, sobre o desem-
penho na decomposição destes poluentes. O 
software Statística será utilizado para analisar 
os resultados obtidos pelo método de super-
fície de resposta. Serão testados os catalisa-
dores: TiO2 puro, TiO2 com Óxido de Zinco, 
TiO2 com Óxido de Alumínio. Até o momento 

foram feitas as caracterizações físico-químicas 
por difração de raios X (DRX), microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) e de transmis-
são (MET). Após a preparação e caracterização 
dos catalisadores iniciou-se o preparo de 
soluções BTX em água deionizada, diluindo-se 
o benzeno, tolueno e xileno em metanol, e em 
seguida diluídas em água deionizada em con-
centrações de 1, 4, 7, 10 e 13 ppm, para assim 
possibilitar a construção de uma curva de cali-
bração. Esta curva obtida permitirá a análises 
de amostras das soluções em cromatógrafo 
gasoso com o intuito de estimar uma propor-
ção do poluente na solução, possibilitando as-
sim o acompanhamento da cinética da degra-
dação dos BTX, nas condições experimentais 
estudadas. A partir deste trabalho pretende-se 
quantificar os efeitos das variáveis estudadas 
sobre a eficiência do processo de fotocatálise 
e encontrar um modelo que relacione as var-
iáveis envolvidas no tratamento fotocatalítico. 

ELETRO-OXIDAÇÃO DE 
NAFTALENO USANDO ÂNODOS 
DIMENSIONALMENTE ESTÁVEIS 

SINTETIZADOS POR UM MÉTODO 
DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DE 

CLORETOS MODIFICADO

Dara Silva Santos (Engenharia de Petróleo–
UNIT, da_ri_nha@hotmail.com); Giovana 

Cavalcante de Deus (Engenharia de 
Petróleo–UNIT, gigi_cavalcanted@hotmail.

com); Dra. Katlin Ivon Barrios Eguiluz 
(Professora pesquisadora do LEN/ITP e 

PEP/UNIT, katlinbarrios@gmail.com); Dr. 
Giancarlo Richard Salazar Banda (Professor 

pesquisador do LEN/ITP e PEP/UNIT, 
gianrsb@gmail.com).

A água produzida em atividades petrolíferas 
possui vários contaminantes, que quan-
do liberados no meio ambiente sem pas-
sar por algum tipo de tratamento prévio, 
causam prejuízos à natureza. Entre os 
contaminantes presentes destacam-se: os 
compostos aromáticos (benzeno, tolueno, 
etil benzeno, isômeros de xileno, fenóis, 
naftaleno e outros). Entretanto a remoção 
desses compostos que tornam a água con-
taminante é difícil e devido ao fato de ser-
em tóxicos, um tratamento biológico não é 
uma opção recomendada. Foi comprovado 
que a água produzida possui alta taxa de 
toxicidade sendo assim prejudicial à na-
tureza [1]. Portanto, antes de ser reutilizada 
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ou descartada no ambiente a mesma preci-
sa de um tratamento eficiente que remova 
os contaminantes presentes sem prejudi-
car o meio ambiente. No ramo da química 
os processos de oxidação eletroquímica 
surgem como uma tecnologia limpa e viáv-
el no tratamento de efluentes e apresentam 
compatibilidade ambiental. Atraí grande at-
enção por serem utilizados como tratamen-
to prévio e sozinhos podem chegar a de-
compor totalmente os poluentes orgânicos, 
podendo no final do processo ser oxidados 
a óxidos gasosos como NO2, CO2 e H2O. As 
vantagens do tratamento eletroquímico são 
a não utilização de compostos oxidantes, e 
o elétron age como único reagente. Porém 
há um desafio importante nessa alterna-
tiva: o desenvolvimento de materiais ad-
equados para eletrodos, pois a seleção do 
material que o constitui influencia direta-
mente num tratamento eletroquímico efi-
ciente. Os eletrodos do tipo ADEs (ânodos 
dimensionalmente estáveis) são candida-
tos interessantes e consistem de uma base 
metálica na maioria das vezes de Ti, sobre 
a qual uma camada de óxidos metálicos é 
aplicada. Assim, os objetivos do trabalho 
estão direcionados na síntese e caracteri-
zação de ADEs contendo misturas ternárias 
de RuO2, IrO2 e CeO2 depositados sobre 
substratos de titânio metálico usando o 
método de decomposição térmica de clo-
retos tendo o líquido iônico hidrogenos-
sulfato de metilimidazôlio como solvente 
dos precursores metálicos, assim como a 
investigação da influência das condições 
de preparação dos eletrodos na sua ativi-
dade para a degradação eletroquímica de 
naftaleno. A metodologia trabalhada para a 
preparação dos eletrodos tipo ADEs nesse 
trabalho consiste na decomposição térmica 
de precursores inorgânicos dissolvidos no 
líquido iônico; onde depois são realizadas 
etapas sucessivas de aplicação da solução 
precursora e de calcinação em temperatu-
ras de 550, 600 e 650ºC até que a massa es-
pecífica (1,2 cm g-2) dos eletrodos seja at-
ingida. Portanto, o enfoque principal deste 
trabalho é o desenvolvimento de novos 
eletrodos de alta área para tratamento de 
efluentes, por eletrólise, estudando méto-
dos alternativos de produção. 
[1] Garbado, I. T. Caracterização química e tox-
icológica da água produzida descartada em 
plataformas de óleo e gás na costa brasileira 
e seu comportamento dispersivo no mar. Tese 
de doutorado, UFRN, Natal, RN, Brasil, 2007.

O AQUECIMENTO GLOBAL E OS IMPACTOS 
AMBIENTAIS: UMA PROPOSTA DIDÁTICA 

PARA O ENSINO MÉDIO EM CIÊNCIAS NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS DE SERGIPE.

José Carlos Menezes (Professor de 
Química - SEED-SE) profjc13@gmail.

com; Éverton da Paz Santos (Estudante de 
Pós-Graduação- (NPGECIMA/UFS) eda-
paz@hotmail.com; Givanildo Batista da 
Silva - (Professor de Química - SEED-SE/
(CEPHAR-SE)givanildoufs@hotmail.com; 
Laudelino Luiz Castro Tanajura (Estuande 

de Pos-graduação Didática do Ensino 
Superior-(FSLF) professorlaudelino@

ig.com.br

Muito se tem discutido sobre questões globais 
ambientais, especificamente sobre o aqueci-
mento global. Observa-se que especificamente 
da região Nordeste do país, pouco se tem dis-
cutido nas escolas sobre este tema, embora 
muitos aspectos são relevantes para abord-
agem de temas geradores e controversos du-
rante as aulas de Ciências, por se tratar de uma 
região de clima considerado quente  e tropical 
com muitas cidades litorâneas, com indícios  de 
várias formas de agressão ao meio ambiente, 
as quais podem citar: descarte de lixo, despe-
jos industriais, poluição do ar por automóveis 
e queimadas etc. Dessa forma, pretende-se a 
significação do conhecimento científico en-
volvendo questões ambientais, tornando-se 
assim, uma tarefa fundamental para os educa-
dores comprometidos com a construção de um 
modelo educacional que aponte no sentido da 
ruptura com os parâmetros e conceitos ainda 
vistos no modelo tradicional de ensino. Nesta 
perspectiva este trabalho trata do aquecimento 
global e seus impactos na Terra, por meio de 
recortes com enfoque de busca dessses impac-
tos para o mundo, Brasil e Sergipe. Ancoramos 
a nossa fundamentação teórica na perscpetiva 
de Barros (2006) e Jacobi (2003). A problemática 
deste trabalho se delineia sob a perspectiva de 
compreender quais são os fatores preponder-
antes para as mudanças climáticas no mundo. 
Busca-se apresentar por meio de uma revisão 
bibliográfica as principais projeções ambien-
tais para o século XXI. Procuramos também 
apreender como o aquecimento global pode 
atingir o Brasil e Sergipe, e as possíveis ações 
que devem ser tomadas para evitar que os 
impactos sejam menos expressivos. Acredita-
mos na possibilidade de incluir tais questões 
e ferramentas alternativas que contribua para 
o desenvolvimento do processo de ensino 
aprendizagem no ensino de Ciências em todos 
os níveis de ensino, uma vez que discutimos, a 
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importância da Educação ambiental e as prin-
cipais ações internacionais como Conferências 
que buscam estabelecer acordos de contenção 
de emissão de gases que provocam o efeito es-
tufa, além de apontar o aquecimento global e 
seus desdobramentos no Brasil e Sergipe.

TRATAMENTO DA ÁGUA 
RESULTANTE DO PROCESSO DE 

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

Campos, W. K. S. (ITP/UNIT 
wendellklismann@hotmail.com), Macêdo-

Júnior, R. O. (PEP/ITP/UNIT, romjr81@
gmail.com), Buarque, F. S. (ITP/UNIT, 

filipe_ccs@hotmail.com), Cavalcanti, E. B. 
(PEP/ITP/UNIT, ebcavalcanti@gmail.com), 
Silva, D. P. (UFS, silvadp@hotmail.com), 
Ruzene, D. S. (PEP/ITP/UNIT, ruzeneds@

hotmail.com).

Atualmente estudos e pesquisas para os desen-
volvimentos de tecnologias mais limpas estão 
em evidência, principalmente no interesse em 
crescimento sustentável que visa o equilíbrio 
entre a preservação ambiental e o desenvolvi-
mento econômico. Para esse equilíbrio podemos 
destacar o reaproveitamento de diferentes mate-
riais para os mais diversos campos da indústria 
química e biotecnológica. Podemos dar destaque 
à utilização de diferentes materiais, que apresen-
tam baixo valor agregado, com a expectativa de 
aumento da produção e/ou produtividade, o que 
forneceria uma maior quantidade de materiais, o 
que possibilitaria e justificaria uma maior imple-
mentação de tecnologia de bioprocesso nesta 
área, quanto uma forma para disposição final que 
irá agrega valor ao ciclo do produto. Em meio ao 
crescimento da produção e consumo dos de-
rivados de petróleo no país, vale ressaltar que 
no decorrer do processo extração do petróleo é 
inerente a ocorrência de um resíduo caracteriza-
do como água produzida ou água de produção. 
Deste modo, a visão do projeto é o equilíbrio de 
duas expectativas: o reaproveitamento de difer-
entes materiais como adsorvente e o tratamento 
de água produzida (principalmente na redução 
do teor de óleos e graxas ¿ TOG) da indústria 
do petróleo para um possível reuso na cadeia 
produtiva. Sendo assim, neste trabalho, serão re-
alizados experimentos como caracterização de 
amostras reais para produção de amostras sin-
téticas da água produzida que serão submetidos 
a processos de adsorção física, onde posterior-
mente serão avaliadas e quantificadas quanto o 
grau de descontaminação com relação ao TOG. 

Os resultados esperados para este projeto busca 
proporcionar procedimentos mais favoráveis e 
economicamente viáveis a região, por intermé-
dio da valorização de seus próprios materiais e 
por tratamentos sustentáveis. Agradecimentos: 
FAPITEC/SE, CNPq, CAPES, UNIT e ITP.

SÍNTESE DE CATALISADORES Pt-Sn/C 
PARA A OXIDAÇÃO ELETROQUIMICA 

DE ETANOL

Carlos Trivellato de Carvalho Filho 
(Engenharia de Petróleo UNIT e LEN/ITP/
trivellatoc@hotmail.com), Dr. Franz Edwin 

Lopez Suarez (Pesquisador colaborador 
no Brasil LEN/ITP), Dra. Katlin Ivon Barrios 
Eguiluz (Professora pesquisadora do LEN/

ITP e PEP/UNIT, katlinbarrios@gmail.
com), Dr. Giancarlo Richard Salazar Banda 
(Professor pesquisador do LEN/ITP e PEP/

UNIT, gianrsb@gmail.com).

Novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas 
para aumentar o rendimento dos motores, uma 
dessas novas tecnologias é a célula a combustível 
onde é possível obter eletricidade a partir de uma 
reação eletroquímica. Um tipo de célula a com-
bustível que vem ganhado notoriedade é a célula 
a combustível de etanol direto (direct ethanol fuel 
cell - DEFC). O etanol apresenta uma alta densi-
dade de energia, é uma fonte de combustível 
renovável, não é tóxico, é de fácil distribuição e 
estocagem e as DEFCs têm uma logística melhor 
do que a das células a combustível que usam 
outros combustíveis [1], além disso, o etanol é de 
fácil obtenção, pois pode ser produzido em larga 
escala a partir da fermentação do açúcar, assim 
como a partir de resíduos agrícolas. O trabalho 
tem como objetivo desenvolver nanocatalisa-
dores de Ptcasca@Snnúcleo/C, com caracterís-
ticas próximas aos catalisadores comerciais com 
a finalidade de abaixar o custo dos mesmos, os 
quais são constituídos somente por platina. Isto 
é possível, uma vez que o catalisador desen-
volvido neste estudo tem o núcleo constituído 
por estanho, resultando numa menor quantidade 
de platina utilizada e mantendo praticamente a 
mesma superfície eletroquimicamente ativa (mel-
hor custo-benefício). Somando-se a isso temos 
o fato de apesar da platina apresentar uma boa 
resposta eletroquímica na oxidação de etanol, a 
mesma pura não é o mais eficiente anodo para 
a DEFC, porque a sua superfície é rapidamente 
envenenada por espécies fortemente adsorvidas 
advindas da adsorção dissociativa do etanol [2]. 
Catalisadores de Pt@Sn/C foram sintetizados 
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pelo método de redução química usando ácido 
fórmico e caracterizados física e eletroquimica-
mente por voltametria cíclica (VC) em meio acido 
de H2SO4. A oxidação de etanol foi estudada por 
VC, cronoamperometria e curvas de polarização, 
usando também Pt/C comercial (E-Tek) a fim de 
comparar a eficiência do catalisador desenvolvi-
do com um catalisador com potencial comer-
cial comprovado. Os resultados obtidos por VC 
foram satisfatórios visto que a oxidação do etanol 
se iniciou em 0,35 V, um potencial mais baixo do 
que o da Pt/C (E-Tek) que foi de 0,45 V, com uma 
corrente de pico de oxidação de 6,0 mA contra 
4,2 mA da platina. Adicionalmente foi constatado 
também que a densidade de corrente no final das 
cronoamperometrias foi de 3,0 A g-1 de Pt e de 
0,5 A g-1 de Pt, para o Pt@Sn/C e a Pt/C com-
ercial, respectivamente, apresentando assim uma 
mais eficiente oxidação do etanol.

ISOLAMENTO DE COMPOSTOS 
ALIFÁTICOS E AROMÂTICOS 
DE PETRÓLEO BRUTO POR 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA EM 
COLUNA ABERTA.

Milson dos Santos Barbosa (Graduação 
em Engenharia de Petróleo/ UNIT e 

NUESC/ITP, barbosamilson@hotmail.
com), Elisângela Batista da Silva 
(Programa de Pós-graduação em 

Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/
ITP, zanelibatista@hotmail.com.br), 

Mayara Paes de Brito (Graduação em 
Engenharia de Petróleo/UNIT e NUESC/
ITP, mayara.paes@globo.com), Cláudio 
Dariva (Programa de Pós-graduação em 
Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/
ITP, Claudio.dariva@yahoo.com.br), Elton 
Franceschi (Programa de Pós-graduação 

em Engenharia de Processos/UNIT e 
NUESC/ITP, elton_franceschi@itp.org.br), 
Maria Cecília Vaz de Campos (Programa 

de Pós-graduação em Engenharia de 
Processos/UNIT e NUESC/ITP,Universidade 

Tiradentes 97cecilxk@hotmail.com), 
Montserrat Fortuny Heredia (Programa 
de Pós--graduação em Engenharia de 

Processos/UNIT e NUESC/ITP, fhmontse@
yahoo.es), Alexandre Ferreira Santos 

(Programa de Pós-graduação em 
Engenharia de Processos/UNIT e NUESC/

ITP, alexfsantos@hotmail.com).

(INTRODUÇÃO) O petróleo é constituído de 
uma mistura complexa de hidrocarbonetos (po-

dendo chegar a quase 90% da sua composição) 
com uma quantidade bastante significativa de 
isômeros, além de compostos contendo ni-
trogênio, oxigênio, enxofre, e outros heteroáto-
mos que contribuem para a acidez e polaridade 
da matriz oleosa. Os hidrocarbonetos saturados 
são essencialmente apolares e isentos de dupla 
ligação. Fazem parte dessa classificação os hi-
drocarbonetos alifáticos e alicíclicos. Os hidro-
carbonetos aromáticos são os compostos que 
possuem um ou mais anéis aromáticos na sua 
estrutura, além de radicais alquilas e anéis de 
cicloalcanos-aromáticos. A cromatografia líqui-
da é uma técnica de separação dessas misturas 
e tem sido muito usada na indústria petroquími-
ca pelo seu favorecimento na identificação dos 
componentes estudados. Os componentes das 
amostras são distribuídos entre duas fases, uma 
das quais permanece estacionária, enquanto a 
outra elui entre os interstícios ou sobre a su-
perfície da fase estacionária. Através da escolha 
apropriada da fase fixa e da fase móvel, além 
de outras variáveis, pode-se fazer com que os 
componentes da mistura sejam arrastados orde-
nadamente. Aqueles que interagem pouco com 
a fase fixa são arrastados facilmente e aqueles 
com maior interação ficam mais retidos. (OB-
JETIVO) O presente trabalho tem o objetivo de 
realizar o isolamento dos compostos alifáticos 
e aromáticos de um óleo cru, através da cro-
matografia liquida em coluna aberta, para que 
assim fosse possível realizar uma melhor iden-
tificação desses compostos. (METODOLOGIA) 
Inicialmente, a amostra do óleo bruto foi dis-
solvida em uma pequena quantidade de diclo-
rometano (DCM) e em seguida foi misturada a 
cerca 0,5 gramas de sílica. Para realizar o pré-
fracionamento do óleo bruto, usou-se uma col-
una de vidro aberta empacotada com cerca de 
10 gramas de alumina, ativada em Mufla a 280 
ºC durante 16 horas, e essa fase estacionária foi 
suspensa em n-hexano. Na sequência, a amostra 
foi adicionada pelo topo da coluna e eluída em 
solventes orgânicos. A fração de hidrocarbon-
etos alifáticos foi eluída com cerca de 40 mL de 
Hexano e a fração dos aromáticos foi eluída por 
aproximadamente 80 mL de Tolueno. (RESUL-
TADOS E DISCUSSÕES) Após a obtenção dos 
resultados, verificou-se que o procedimento uti-
lizado proporcionou uma boa recuperação das 
fases, com até atingindo um percentual de 79%. 
(CONCLUSÕES) A separação de misturas con-
tendo substâncias com diferentes polaridades 
através da cromatografia em coluna aberta 
mostrou-se eficiente quanto a separação dos 
compostos de interesse. Entretanto, as amostras 
devem ser analisadas posteriormente para que 
haja maior certeza de que existe somente aquele 
determinado o composto da mistura analisada.
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TELEVIGILÂNCIA: NECESSIDADE, 
INVASÃO DE PRIVACIDADE E 

ASPECTOS ÉTICOS

Greice Anne Moraes Leandro (Curso de 
Ciências Contábeis / UNIT / greiceanne_16@

hotmail.com); Priscila Santana Oitaven 
Martins Duarte (Curso de Segurança no 
Trabalho / UNIT / priscilaoitaven.sst@
hotmail.com); Tales Andrade Almeida 

(Curso de Petróleo e Gás / UNIT / tales_
ufs@hotmail.com); Evandro Duarte de Sá 
(Docente Segurança no Trabalho / UNIT / 

evandrosa@yahoo.com.br)

O termo ¿tele¿ prefixado à palavra ¿vigilân-
cia¿ emprega caráter remoto ao verbo vigiar; 
a ação de tomar conta, monitorar ou gerir 
algo. A ética anexada procura focar o uso 
ponderado deste recurso vital no processo 
de globalização da sociedade. A televigilância 
consolidou-se após a segunda guerra mun-
dial, encabeçada pela Agência de Segurança 
Nacional dos Estados Unidos, com a colabo-
ração de agências governamentais de outros 
países. Em face à crescente onda de crimes 
e outras formas de violência, bem como a 
preocupação do ser humano com segurança 
pessoal e patrimonial e com o advento do de-
senvolvimento de novas tecnologias, particu-
larmente de processamento e transmissão de 
imagens, surge a necessidade de instalação de 
equipamentos de controle nos mais diversos 
locais frequentados pelos seres humanos. No 
bojo desse processo, questiona-se a violação 
de princípios éticos e morais, em função da 
possível invasão de privacidade, confidenciali-
dade ou prática de espionagem. Promover 
uma reflexão acerca de aspectos éticos e mo-
rais relacionados à televigilância, tais como a 
produção de dados de forma invasiva, mau 
uso das informações geradas por sistemas 
de vigilância, atentado a soberania de nações 
ou desrespeito aos direitos e garantias indi-
viduais dos cidadãos. O presente trabalho foi 
desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica, 
utilizando-se o método qualitativo onde o 
ambiente natural é a fonte direta para a co-
leta de dados que foram reunidos e discuti-
dos em maior número sem a necessidade de 
métodos e técnicas estatísticas. Observa-se 
cada vez mais a difusão de equipamentos 
eletrônicos utilizados em vigilância. O uso de 
equipamentos de vigilância eletrônica tem to-
mado um rumo diferente daquele proposto 
em sua concepção. Eles têm sido utilizados 
para interceptação de comunicações, invasão 
de privacidade, dentro outras finalidades an-

tiéticas, moralmente e socialmente condena-
das. O ser humano está cada vez mais vigiado 
no seu dia a dia. As informações coletadas pe-
los sistemas de vigilância nem sempre estão 
sendo utilizadas para os fins a que se desti-
nam, transgredindo aspectos éticos e morais 
convencionados socialmente. Recentemente a 
televigilância tem sido utilizada para a prática 
de espionagem entre nações, ato condenado 
por todos os países do mundo. Concluímos 
pelo estabelecimento de reflexões e ações, 
contrárias ao uso da televigilância em detri-
mento de questões éticas, morais e legais.

PSICOFARMACOLOGIA DO LÍTIO (Li): 
PONTE INTERDISCIPLINAR ENTRE A 

QUÌMICA E A PSICOLOGIA. 

Michael Hermann Garcia - magister.qui@
bol.com.br; marissol.psiquiatria@gmail.com

Introdução: A Psicofarmacologia é a disciplina 
(¿pluridisciplina¿), que além de está presente 
em muitos campos do saber ¿ como Psicolo-
gia, Medicina e Química ¿ pode-se dizer que 
é a ciência que trata da relação entre o uso 
de drogas (substâncias psicoativas) e as alter-
ações psíquicas diversas da ordem do humor, 
cognição, comportamento, psicomotricidade 
e personalidade. Desenvolvimento ¿ Interdis-
ciplina e pluridisciplina: Há uma proposta de 
ensino-aprendizagem na disciplina de Psicofar-
macologia ¿ geralmente restrita às graduações 
de Medicina e Psicologia ¿ nas demais áreas 
e campo do saber como as licenciaturas, por 
exemplo. Iniciando em uma perspectiva pluri-
disciplinar, caminhando para uma abordagem 
interdisciplinar através de grupos de estudos; 
primordialmente com discentes e docentes das 
graduações de Psicologia e Licenciatura em 
Química. O Carbonato de Lítio é usado como 
estabilizador do humor, é o fármaco de escolha 
no tratamento do transtorno bipolar, acometi-
mento de curso crônico, que causa alternância 
entre períodos de depressão e outros de eufo-
ria. Indicado tanto nos episódios agudos do hu-
mor (euforia ou depressão), como na manuten-
ção, com eficácia comprovada desde 1954. 
Seu mecanismo de ação não é completamente 
conhecido, há interferência em múltiplos re-
ceptores, de neurotransmissores diferentes. O 
acompanhamento clínico próximo do paciente 
em uso do carbonato de lítio é importante, as-
sim como o esclarecimento  a respeito de sinais 
de alerta que possam indicar o surgimento de 
efeitos colaterais. A dose terapêutica desse fár-
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maco é próxima a dose tóxica (dose terapêutica 
entre 0,8 e 1,2 mEq\l e dose tóxica maior que 
3 mEq\l). Os principais efeitos colaterais são di-
arréia, náuseas, disfunção da glândula tireóide, 
insuficiência renal aguda, alterações do equilí-
brio. È necessário dosar a litemia (quantidade 
de lítio no sangue) periodicamente em quem 
usa tal medicação. Existe risco de interação 
medicamentosa com vários outros fármacos. 
Atualmente, utiliza-se o carbonato de lítio tam-
bém na prevenção do suicídio, da depressão 
grave, geralmente em doses mais baixas. Como 
em toda medicação, há riscos e benefícios. 
Com acompanhamento médico adequado, e 
indicação precisa, o carbonato de lítio, é arma 
preciosa na melhora dos sintomas de humor, 
auxiliando na qualidade de vida e reinserção 
social e ocupacional dos pacientes. Metodolo-
gia: Através de aulas expositivas dialógicas com 
discentes dos cursos de Psicologia e Química 
da Faculdade pio Décimo (3 encontros) com 
conteúdos de caráter interdisciplinar em Psico-
farmacologia do Lítio. Também foram feitas 
atividades extra-classes como visitas em CAPS, 
hospitais, farmácias populares e universitárias, 
além de pesquisas na rede virtual sobre o tema. 
Resultados obtidos: Mesmo com a proposta in-
terdisciplinar, as atividades apresentadas pelos 
discentes possuíram caráter multi e pluridisci-
plinar. As discussões, embora interativas, tinha 
suas limitações quanto às atribuições privativas 
de cada campo do conhecimento (Psicologia e 
Química). Considerações finais possíveis: Pos-
suindo uma característica interdisciplinar, a 
Psicofarmacologia ainda é ministrada nas salas 
de aula na tipologia ¿multidisciplinar¿; pontual-
mente realizada em práticas pluridisciplinares, 
tendo como desafio ¿ ainda ¿ em ser proces-
sada como prática ¿INTERDISCIPLINAR¿.

SÍNTESE DE CATALISADORES Pt-Sn/C 
PARA A OXIDAÇÃO ELETROQUIMICA 

DE ETANOL

Carlos Trivellato de Carvalho Filho/ 
trivellatoc@hotmail.com; Dr. Franz Edwin 

Lopez Suarez/ franzedwin@gmail.com; Dra. 
Katlin Ivon Barrios Eguiluz/katlinbarrios@
gmail.com; Dr. Giancarlo Richard Salazar 

Banda/ gianrsb@gmail.com

Novas tecnologias vêm sendo desenvolvi-
das para aumentar o rendimento dos mo-
tores, uma dessas novas tecnologias é a 
célula a combustível onde é possível obter 
eletricidade a partir de uma reação eletro-

química. Um tipo de célula a combustível 
que vem ganhado notoriedade é a célula 
a combustível de etanol direto (direct eth-
anol fuel cell - DEFC). O etanol apresenta 
uma alta densidade de energia, é uma fon-
te de combustível renovável, não é tóxico, 
é de fácil distribuição e estocagem e as 
DEFCs têm uma logística melhor do que a 
das células a combustível que usam outros 
combustíveis [1], além disso, o etanol é de 
fácil obtenção, pois pode ser produzido 
em larga escala a partir da fermentação do 
açúcar, assim como a partir de resíduos ag-
rícolas. O trabalho tem como objetivo de-
senvolver nanocatalisadores de Ptcasca@
Snnúcleo/C, com características próximas 
aos catalisadores comerciais com a finali-
dade de abaixar o custo dos mesmos, os 
quais são constituídos somente por platina. 
Isto é possível, uma vez que o catalisador 
desenvolvido neste estudo tem o núcleo 
constituído por estanho, resultando numa 
menor quantidade de platina utilizada e 
mantendo praticamente a mesma super-
fície eletroquimicamente ativa (melhor cus-
to-benefício). Somando-se a isso temos o 
fato de apesar da platina apresentar uma 
boa resposta eletroquímica na oxidação de 
etanol, a mesma pura não é o mais eficiente 
anodo para a DEFC, porque a sua superfície 
é rapidamente envenenada por espécies 
fortemente adsorvidas advindas da ad-
sorção dissociativa do etanol [2]. Catalisa-
dores de Pt@Sn/C foram sintetizados pelo 
método de redução química usando ácido 
fórmico e caracterizados física e eletro-
quimicamente por voltametria cíclica (VC) 
em meio acido de H2SO4. A oxidação de 
etanol foi estudada por VC, cronoampero-
metria e curvas de polarização, usando 
também Pt/C comercial (E-Tek) a fim de 
comparar a eficiência do catalisador desen-
volvido com um catalisador com potencial 
comercial comprovado. Os resultados ob-
tidos por VC foram satisfatórios visto que 
a oxidação do etanol se iniciou em 0,35 V, 
um potencial mais baixo do que o da Pt/C 
(E-Tek) que foi de 0,45 V, com uma corrente 
de pico de oxidação de 6,0 mA contra 4,2 
mA da platina. Adicionalmente foi constat-
ado também que a densidade de corrente 
no final das cronoamperometrias foi de 3,0 
A g-1 de Pt e de 0,5 A g-1 de Pt, para o Pt@
Sn/C e a Pt/C comercial, respectivamente, 
apresentando assim uma mais eficiente ox-
idação do etanol.
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DO CABIMENTO DE AÇÃO 
RESCISÓRIA EM FACE DE 

DECISÃO QUE DESCONSIDERA 
JURISPRUDÊNCIA SUMULADA DO 
STJ, COM BASE NO ART. 485, V, 
CPC: INOVAÇÃO TRAZIDA PELO 

TRIBUNAL DA CIDADANIA

Jouberto Uchôa de Mendonça Neto 
(Direito - Aluno de Graduação UNIT/ beto-
1401@hotmail.com); Martha Franco Leite 

(Direito - Professora Especialista UNIT/ 
martha-franco@hotmail.com)

Recentemente, o STJ, através de sua Quarta 
Turma, proferiu decisão polêmica e, ao mesmo 
tempo, inovadora, ao admitir o ajuizamento 
de ação rescisória visando desconstituir sen-
tença contrária a súmula do próprio Tribunal 
Superior, com arrimo no inciso V do artigo 485 
do CPC. De acordo com tal dispositivo, cabe 
ação rescisória quando a decisão de mérito 
transitada em julgado violar literal disposição 
de lei. De outro giro, o Supremo Tribunal Fed-
eral já havia pacificado entendimento, através 
da edição da Súmula 343, que não cabe ação 
rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, 
quando a decisão rescindenda se tiver basea-
do em texto legal de interpretação controver-
tida nos tribunais. Consoante o relator da de-
cisão em comento, não houve contrariedade 
ao que dispõe a súmula 343 da Suprema Corte 
e sopesou-se a segurança jurídica acarretada 
pela coisa julgada e a recalcitrância judiciária, 
com todos os efeitos maléficos que a contro-
vérsia jurisprudencial traz ao sistema jurídico 
nacional. Neste compasso, a referida decisão 
contrariou o entendimento até então predom-
inante na doutrina e na jurisprudência quanto 
à questão, que inadmitia a rescisória em caso 
de sentença ou acórdão que se opusesse à 
jurisprudência, ainda que amplamente pacifi-
cada do STJ, desde que houvesse controvér-
sia quanto à interpretação do dispositivo le-
gal aplicável ou que a interpretação dada no 
caso concreto se mostrasse razoável. Vale 
destacar que alguns eminentes estudiosos da 
matéria consideram que, se a decisão confe-
riu à lei uma interpretação razoável, mesmo 
não sendo a predominante, a ação rescisória 
não é cabível, pois é imprescindível que a de-
cisão seja absolutamente incompatível com a 
norma jurídica em apreço para ensejar a hipó-
tese de cabimento da demanda rescisória. As-
sim sendo, o recentíssimo acórdão prolatado 
pelo Tribunal da Cidadania traz à tona novas 
discussões a respeito da relativização da coisa 
julgada e do ativismo judicial, haja vista que 

as súmulas do STJ não possuem caráter vin-
culante. A presente pesquisa visa verificar a 
legalidade de tal inovação, o posicionamento 
doutrinário e jurisprudencial sobre o tema e o 
possível cerceamento que adviria da consoli-
dação de tal entendimento no livre convenci-
mento racional dos Magistrados, que estariam 
vinculados a decidir em conformidade com 
as posições dos Tribunais Superiores, ainda 
que no ordenamento jurídico brasileiro os en-
tendimentos sumulados possuam caráter de 
mera orientação. 

QUESTIONANDO A EFICÁCIA DA 
DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA: LIMITES TERRITORIAIS 
DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO 

PROLATOR?

João Antônio Dias Morais (Direito - Aluno 
de Graduação UNIT/ jadm07@hotmail.

com); Martha Franco Leite (Direito - 
Professora Especialista UNIT/martha-

franco@hotmail.com)

Na busca de soluções mais efetivas para as 
demandas que chegam ao Judiciário bra-
sileiro, a coletivização dos processos tem 
se mostrado um atraente instrumento de 
garantia de decisões mais uniformes, com 
relevante economia processual, na defesa 
de direitos e garantias transindividuais. En-
tretanto, seja em razão da relativa novidade 
do tema, seja pela deficiência de sua nor-
matização, muitas discussões são travadas 
no âmbito da doutrina e dos tribunais, es-
pecialmente no que tange à abrangência 
das decisões judiciais proferidas em proces-
sos coletivos. Não há, no Brasil, uma legis-
lação consolidada sobre processo coletivo. 
A Lei da Ação Civil Pública trouxe, de modo 
tímido, previsões acerca dos liames procedi-
mentais que envolvem este tipo de conten-
da. O Código de Defesa do Consumidor, por 
sua vez, faz uma abordagem mais vanguard-
ista, no sentido de esclarecer com mais pro-
fundidade as nuances do processo coletivo, 
distinguindo os direitos difusos, coletivos e 
individuais homogêneos, bem como os lim-
ites da coisa julgada obtida nessas demand-
as. O estudo ora realizado visa a uma análise 
crítica do artigo 16 da Lei 7.347/1985 (Lei da 
Ação Civil Pública), que limita a eficácia das 
decisões proferidas nos processos submeti-
dos ao trâmite nela previsto, à competên-
cia territorial do órgão prolator. Trata-se 
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de dispositivo que vem provocando infind-
áveis discussões na doutrina e constantes 
divergências jurisprudenciais, caracterizan-
do indesejável instabilidade, colocando em 
risco princípios e garantias constitucionais, 
a exemplo da isonomia e da segurança ju-
rídica. A ação civil pública, por previsão 
legal e por sua própria natureza, pode tu-
telar qualquer direito coletivo (lato sensu), 
seja direitos ou interesses difusos, coletivos 
stricto sensu ou individuais homogêneos. E 
surge a razão da polêmica: e se for objeto 
de uma ação civil pública a defesa de um di-
reito ou interesse coletivo que, por sua nat-
ural abrangência, ultrapasse os limites ter-
ritoriais do órgão jurisdicional que prolata a 
decisão, ainda assim seria de se admitir que 
sua eficácia será restrita aos limites territori-
ais desse órgão prolator da decisão? É para 
responder a esse questionamento que se faz 
cuidadosa análise doutrinária e jurispruden-
cial, com vistas a concluir pela possibilidade 
de uma interpretação do dispositivo legal 
que compatibilize a eficácia da decisão com 
a natureza do direito discutido, fazendo uma 
leitura democrática e não literal do disposi-
tivo e compatibilizando-o com os princípi-
os constitucionais de acesso a uma ordem 
jurídica justa e efetiva, com igualdade de 
tratamento para todos aqueles que se en-
contram em iguais situações.

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE 
NANOCOMPÓSITOS DO TIPO 

CAROÇO@CASCA MAGNETITA/
QUITOSANA E MAGNETITA/SÍLICA

Jamiel Menezes / jamielmenezes@gmail.
com; Luiz Pereira / lupeco7@hotmail.com

Nas últimas décadas estudos envolvendo 
síntese e aplicação de nanopartículas ma-
gnéticas em diversos ramos científicos e 
tecnológicos tem sido amplamente difun-
didos, graças às propriedades magnéticas 
unidirecionais atribuídas ao tamanho em  
escala de 1¿100 nm. Propriedades químicas 
e físicas intrínsecas à escala nanométrica  
representem ainda  grande interesse indus-
trial para aplicações tecnológicas, biológi-
cas e médicas. As nanopartículas de óxido 
de ferro, têm sido amplamente utilizadas 
devido a suas características, como área 
superficial, uniformidade de tamanho, ciné-
tica de adsorção, entre outros. Atualmente 
as nanopartículas magnéticas em especial 

as formadas por magnetita (Fe3O4) podem 
ser modificadas, utilizando um processo 
de recobrimento, que reduz a toxicidade 
e controla a biodistribuição. O objetivo 
deste trabalho é o estudo do recobrimen-
to de nanopartículas magnéticas usando 
diferentes biopolímeros, sílica ou híbridos 
(biopolímeros¿sílica), para aplicações bi-
ológicas. As nanoparticulas magnéticas 
recobertas (Fe3O4@CH e Fe3O4@SiO2) 
foram caracterizadas por DRX (Difração de 
Raios X), FTIR (Espectroscopia Vibracional 
na Região do Infra Vermelho),  MEV (Micro-
scopia Eletrônica de Varredura) e MET (Mi-
croscopia Eletrônica de Transmissão).

SOFTWARE LIVRE NA AUDITORIA 
E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: 
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA 

OPERACIONAL PARA PERICIA, 
AUDITORIA, TESTE E GESTÃO DE 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Lanay Marques Cardoso - marqueslanay@
gmail.com; Dérick Martins Vogt - 

derickvogt@outlook.com; Orientador: Fabio 
Gomes Rocha ¿ gomesrocha@gmail.com

A ABNT é o órgão brasileiro, membro da In-
ternational Organization for Standardization 
(ISO), que estabelece normalizações para di-
versas áreas, entre elas a de segurança da 
informação. Para atender aos pilares e gar-
antir a segurança da informação é necessário 
o conhecimento sobre os riscos e falhas dos 
sistemas e infraestrutura. Assim, propõe-se 
uma pesquisa, do tipo experimental, desen-
volvida em cinco fases, perpassando da re-
visão teórica à construção de protótipo de 
um sistema livre para testes e auditoria de 
segurança da informação. A expectativa so-
bre o resultado é a possibilidade de adoção 
do sistema criado na perícia, análise e au-
ditoria de segurança, buscando melhoria 
de qualidade no gerenciamento de infor-
mações. Dessa forma, o aluno de iniciação 
participará das etapas de levantamento bib-
liográfico, seguido da analise de ferramen-
tas com testes de funcionalidades, indo para 
a integração das ferramentas e finalizando 
com teste final da aplicação e validação da 
conformidade com a norma.
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CONSTRUÇÃO E INSTRUMENTAÇÃO 
DE UM PROTÓTIPO PARA SÍNTESE 

DE BIODIESEL

Yuri Batista Barros (Engenharia de Petróleo 
- PROBITI / UNIT/ yuris-o@hotmail.
com); Marcel Oliveira (PETROBRAS-
UNIT), Paulo Jardel P. Araujo, Renan 

Tavares Figueiredo, Manuela Souza Leite 
(Orientadora - ITP/PEP/UNIT)

A utilização do biodiesel como combustível al-
ternativo vem aumentando em todo o mundo, 
por ser renovável, biodegradável e menos pol-
uente. No Brasil não seria diferente, hoje em dia, 
se faz obrigatório adição de 5% deste combus-
tível ao diesel comum derivado do petróleo. Se 
comparado com o diesel comum, o biodiesel 
possui várias vantagens além das ambientais e 
sociais, a citar o alto ponto de fulgor, e apresen-
ta excelente lubricidade entre outros. É um com-
bustível formado por ésteres de ácidos graxos 
com um álcool, os mais usados são o metanol 
e o etanol, na presença de um catalisador ácido 
ou básico. A reação de produção do biodiesel é 
conhecida como transesterificação, e após esta 
reação se obtém o biodiesel e o glicerol que é 
uma substância empregada nas indústrias e 
com usos farmacêuticos, alimentícios, perfu-
maria, plástico e muitos outros. Atualmente, 
todo processo industrial tem a necessidade de 
ser monitorado adequadamente e possuir um 
histórico de dados relacionados ao processo. A 
aquisição de dados e monitoramento em tempo 
real de um processo deve estar aliada a um sis-
tema de supervisão ou sistemas supervisórios. 
Os sistemas supervisórios permitem que sejam 
monitoradas e rastreadas informações de um 
processo produtivo ou instalação física. Tais 
informações são coletadas através de equipa-
mentos de aquisição de dados e, em seguida, 
manipuladas, analisadas, armazenadas e, pos-
teriormente, apresentadas ao usuário. Este tra-
balho tem como proposta instrumentar um 
protótipo experimental para transesterificação 
do biodiesel e criar um sistema de supervisão 
de dados, utilizando técnicas de automação 
de forma que possibilite futuramente a apli-
cação e diferentes estratégias de controle para 
a manutenção de suas condições operacionais. 
Trata-se de um trabalho que envolve as etapas 
de construção e automação de um protótipo, 
mostrando a interdisciplinaridade e a importân-
cia do planejamento e projeto na obtenção do 
sucesso no desenvolvimento de um sistema 
experimental. O sistema será composto de in-
strumentos de medição tais como: sensores e 
transmissores de temperatura tipo termopar e 

Pt100, sensores de vazão, bombas volumétricas, 
inversores de frequência, resistências elétricas e 
outros. O sistema supervisório para monitora-
mento e aquisição de dados será interconectado 
com um controlador lógico programável (CLP), 
para monitoramento dos dados em tempo real. 
A interface Homemmáquina será desenvolvida 
através da construção de telas de monitoramen-
to em tempo real do comportamento dinâmico 
e permanente das variáveis do sistema. A con-
strução das telas de supervisão será baseada na 
utilização de software de supervisão e represen-
tação do processo. A partir do desenvolvimento 
deste trabalho pretende-se obter um sistema 
de aquisição de dados de um protótipo para 
ser utilizado em testes experimentais na área 
acadêmica e de pesquisa científica no que se 
refere à instrumentação e automação de siste-
mas, controle de processos, e produção de bio-
diesel e uso de energias alternativas.

ESTUDAR E VALIDAR UMA 
METODOLOGIA PARA A 

DETERMINAÇÃO DE MULTI-
RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS 

UTILIZANDO A EXTRAÇÃO EM FASE 
SÓLIDA E A CROMATOGRAFIA 
LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA

Alexsandro da Silva Cândido; Maria 
Nogueira Marques.

INTRODUÇÃO: A crescente preocupação com 
o meio ambiente e o impacto das atividades 
antrópicas sobre este, tem exigido da química 
analítica o desenvolvimento de metodologias 
rápidas e eficientes para a detecção de metais 
tóxicos, agrotóxicos e outros poluentes químicos. 
A cromatografia, em suas diferentes modalidades, 
cobre grande parte destas necessidades isolada-
mente ou em conjunto com outras técnicas in-
strumentais [1]. Os agrotóxicos, devido às suas 
propriedades, foram e são largamente utilizados 
e o seu uso tem contribuído muito para o aumen-
to do rendimento agrícola e a maior abundância 
de alimentos. Contudo, pouca atenção foi dada 
por ocasião do seu aparecimento, principalmente 
quanto ao aspecto toxicológico e às implicações 
do seu uso. As principais vias de contaminação 
ambiental por agrotóxicos são aplicação direta na 
água; lixiviação do solo de áreas contaminadas; 
contaminação de águas subterrâneas por per-
colação do solo; liberação de efluentes industri-
ais; usos domésticos e despejos de materiais de 
descarte [2]. Entre os ecossistemas, os aquáticos 
acabam de uma forma ou de outra sendo o re-
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ceptáculo temporário ou final de uma grande 
variedade e quantidade de poluentes. Nos cen-
tros urbanos, os despejos de efluentes industri-
ais sem tratamento prévio e esgotos domésticos 
clandestinos são os principais responsáveis pela 
degradação dos recursos hídricos e dos manan-
ciais. [3]. OBJETIVOS: Estudar e validar um mé-
todo para a determinação de multi-resíduos de 
agrotóxicos empregando a extração em fase sól-
ida (SPE) ¿off-line¿ para pré-concetração e pos-
terior analise por cromatografia líquida de alta 
eficiência com detector de UV-vis por arranjo de 
diodos, comparar a eficiência de dois métodos 
de preparo da amostra, a pré-concentração por 
coevaporação e a extração em fase sólida, ajustar 
os parâmetros de extração em fase sólida, ajustar 
os parâmetros cromatográficos. METODOLOGIA: 
Estabelecer os parâmetros cromatográficos para 
detecção e determinação dos princípios ativos 
de agrotóxicos, contemplados na portaria de 
potabilidade n° 2914/12/11- MS, por cromato-
grafia líquida de alta eficiência, tais como: deter-
minar o tempo de retenção, verificar o fluxo do 
eluente, estabelecer as concentrações ótimas da 
fase móvel, verificar reprodutibilidade e repetibi-
lidade do tempo de retenção e área do pico do 
composto. Avaliar os dados obtidos e determinar 
qual o melhor método de extração e aprimorar os 
seus parâmetros de extração. Validar a metodo-
logia através da construção da curva analítica, e 
estabelecer a faixa de linearidade, os limites de 
detecção e determinação do método, visando at-
ender as necessidades de quantificação da legis-
lação de portabilidade vigente no País. Aplicação 
do método em amostras reais, tais como, água de 
abastecimento público e água engarrafada. RE-
SULTADOS: Implantação e aperfeiçoamento de 
um método, rápido, sensível, preciso e exato para 
determinação dos agrotóxicos.

UM NOVO MÉTODO PARA A 
SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE 

CaCu3Ti4O12 VIA ELETRÓLISE

Yuri Matheus Santana Dias - 
yurimatheussd@gmail.com; Franciele 

de Oliveira Freitas Bergamaski - 
francielebergamaski@gmail.com; Álvaro 
Silva Lima - aslima2001@yahoo.com.br; 
Ronaldo Santos da Silva - rsilvafisica@
gmail.com; Katlin Ivon Barrios Eguiluz - 

katlinbarrios@gmail.com; Giancarlo Richard 
Salazar Banda - gianrsb@gmail.com.

Óxidos metálicos mistos os quais possuam 
estrutura cristalina perovskita, têm sido 

estudados por suas propriedades físicas, 
como, ferroeletricidade, piezeletricidade 
e efeitos magnéticos. O CaCu3Ti 4O12 
(CCTO) faz parte da família de compostos 
com essa estrutura. Por apresentar uma 
constante dielétrica extremamente alta, o 
CCTO tornou-se objeto de interesse que 
muitos pesquisadores principalmente por 
seu potencial no uso de dispositivos micro-
eletrônicos, porém sua alta perda dielétrica 
próxima à temperatura ambiente impos-
sibilita o material de ser usado como um 
capacitor. Também possui uma alta per-
missividade em cerâmica, de aproximada-
mente 1200(1Hz), em baixas frequências a 
temperatura ambiente, e boa estabilidade 
térmica em uma larga faixa de temperatura 
(300-900 °C). Inicialmente é realizado um 
polimento das placas de titânio que são 
utilizadas como eletrodos (cátodo e âno-
do). Logo após foi empregado, como re-
cipiente eletrolítico, um béquer encamisa-
do de 0,250 L com tampa contendo quatro 
orifícios, dois para inserção dos eletrodos 
de titânio, um para inserção do termômetro 
e outro para entrada do borbulhador. Em 
seguida a célula é conectada a um banho 
termostatizado, caracterizado por entrada 
e saída de água. Os eletrodos são fixa-
dos na célula logo após preparação do 
eletrólito, assim ligamos a fonte de tensão 
de corrente constante a aproximadamente 
3,25A. A eletrólise foi interrompida após 
um período de duas horas e as amostras 
obtidas foram filtradas à vácuo com uma 
solução 0,1 mol L-1 de ácido nítrico. Por 
fim a amostra foi colocada em estufa a uma 
temperatura de 70 ºC para evaporação do 
solvente. O pó obtido foi pesado em bal-
ança analítica e guardados para análises 
posteriores. Ao ser analisada as excelentes 
propriedades dielétricas do CaCu3Ti 4O12, 
o projeto propõem aplicá-lo na síntese de 
biodiesel usando como agente aquecedor 
em reator de micro-ondas (reação de ester-
ificação). Tendo em vista que possui além 
de altas constantes dielétricas, uma perda 
dielétrica suficientemente alta.

A IMPORTÂNCIA DO USO DAS 
TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Antônio Jailson dos Santos Fonseca 
(Professor de Matemática e Informática 
na Rede Estadual SEED-SE e Estudante 
de Pós-Graduação-NPGECIMA/UFS) 
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antoniojailson@yahoo.com.br; Éverton da 
Paz Santos (Estudante de Pós-Graduação-
NPGECIMA/UFS)eda-paz@hotmail.com; 
Givanildo Batista da Silva - (Professor 
de Química - SEED-SE/(CEPHAR-SE)

givanildoufs@hotmail.com; Flávia Regina 
da Paz Santos (Estudante de graduação em 

Licenciatura e Matemática-UNIT)

Muito se discute sobre a questão da for-
mação de professores, observa-se uma 
vasta literatura envolvendo questões como: 
didática, currículos, saberes docentes, for-
mação docente dentres outros. Observa-se 
que com o avanço da tecnologia na socie-
dade de forma notável no mundo atual é im-
prescindível que o profissional da educação 
esteja inserido no contexto tecnológico a 
fim de oriente os discentes no sentido de 
formar/preparar o aluno para nova  geração 
titulada como a geração da informação e co-
municação. Nesse sentido, este trabalho traz 
reflexões sobre a formação de professores 
de matemática do ensino básico, ressaltando 
a importância e a necessidade do professor 
da referida disciplina conhecer metodolo-
gias condizentes mais propriamente, a tec-
nologia educacional e a importância dessa 
ferramenta pedagógica utilizada para o en-
sino da matemática na formação dos profis-
sionais dessa área, e consequentemente, 
analisa o reflexo da informática educativa 
como tendência na educação matemática 
no ensino básico por meio de um levanta-
mento bibliográfico. Fundamentamos nossa 
pesquisa na perspectiva de Ponte, Oliveiras 
e Varandas ( 2003) os quais comentam sobre 
a mudança do papel do professor diante das 
novas tecnologias, enfatizando os velhos 
e novos papéis, Miskulin(2003) retratando 
a necessidade de formulação imediata de 
uma ação educativa coerente, que priorize 
a visando à preparação plena dos indivíduos 
e à inserção dos indivíduos em um mundo 
cada vez mais permeado pela tecnologia. 
Como também Sampaio e Leite (2008) res-
saltando sobre a importância da utilização 
das tecnologias na sala de aula, a qual só 
auxiliará o desenvolvimento de uma edu-
cação transformadora se for baseada em 
um conhecimento que permita ao professor 
interpretar, refletir e dominar criticamente a 
tecnologia. Dessa forma, percebe-se que a 
inclusão dos recursos tecnológicos na for-
mação docente e na sala de aula do ensino 
básico, seja focalizado no conteúdo pro-
gramático que pode ser estudado num am-
biente informatizado.

ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE 
FASES DE SISTEMA DE PETRÓLEO E 

CO2

Rafael Barreto de Moura Nunes 
(Engenharia de Petróleo/UNIT, 

barretoxico@hotmail.com), Moema 
Andrade Damascena (Engenharia de 

Petróleo/UNIT, moema-andrade@homail.
com), Inaura Carolina Carneiro da Rocha 
(Doutoranda em Engenharia Industrial/

UFBA, inaura.rocha@ufba.br), Elton 
Franceschi (Professor e Pesquisador do 
PEP/NUESC/UNIT, franceschi.elton@

gmail.com), Claudio Dariva (Professor e 
Pesquisador do PEP/NUESC/UNIT, claudio.

dariva@gmail.com).

O comportamento de fases de misturas envol-
vendo sistemas modelos ou representativos 
de petróleo na presença de dióxido de car-
bono (CO2) é de alta relevância para a indús-
tria de petróleo, encontrando precedentes em 
diversos pontos da sua cadeia produtiva. Tais 
estudos propiciam a concepção de equipa-
mentos, o desenvolvimento de simuladores de 
reservatório e o aprimoramento dos métodos 
de recuperação da indústria. Entretanto,apesar 
de tal importância, não foram encontrados na 
literatura estudos envolvendo adeterminação 
de dados de equilíbrio de fases em sistemas 
escuros (sintéticos ou compostos por frações 
destiladas de petróleo) utilizando o método 
sintético visual. Isto porque a aplicação desta 
metodologia, em seu modo tradicional, não 
possibilita a visualização das mudanças de fas-
es em sistemas escuros. Por outro lado, o uso 
de luz na região do infravermelho apresenta-
se como alternativa promissora, uma vez que 
atende ao princípio de visão noturna. Diante 
do exposto, o presente trabalho tem por obje-
tivo a determinação de dados de equilíbrio de 
fases de um sistema modelo de petróleo, for-
mado por octano (C8H18) e uma fração escura 
pesada (oriunda da destilação de petróleo) 
na presença de CO2, empregando o método 
sintético visual associado à luz infravermelha. 
Os experimentos foram conduzidos em uma 
unidade de alta pressão, utilizando uma célula 
de volume variável, para observação das tran-
sições de fases. A visualização do interior da 
célula de equilíbrio foi promovida por uma 
fonte de luz na região do infravermelho próx-
imo, posicionada na janela lateral da célula. A 
proporção da fração pesada de petróleo foi 
mantida em 1% (m/m C8H18: fração pesada) 
e a faixa de temperatura empregada variou de 
30 a 70ºC. O uso de luz infravermelha apresen-
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tou-se eficaz para estudo do comportamento 
de fases do sistemade interesse, visto que 
permitiu a visualização de transições de fas-
es por toda a faixa de composição estudada. 
Diagramas de pressões de transição de fases 
foram construídos e os resultados indicaram 
pressões de até 125 bar. Contudo, percebeu-
se que o aumento da quantidade de CO2 na 
composição global do sistema pode dificul-
tar a identificação do tipo de transição, nesse 
estudo predominantemente do tipo líquido-
vapor (LV). LUCAS, M. A. Desenvolvimento de 
Ferramentas para Estudo do Comportamento 
de Fases em Sistemas a Alta Pressão Contendo 
Petróleo CO2: Fraccionamento e espectrosco-
pia NIR, Dissertação de Mestrado, Universi-
dade Tiradentes, pp. 1-97, 2013.




